ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ОФИС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Պ Ա Շ Տ Ո Ն ԱԿ ԱՆ
Տ Ե Ղ Ե Կ ԱԳ Ի Ր

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

№

01/1

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБС ТВЕННОС ТЬ

Սույն տեղեկագրում
զետեղված տեղեկությունները
համարվում են հրապարակված 2022 թվականի հունվարի 3-ից

Երևան

2022

Ереван

Բ Ո Վ ԱՆ Դ ԱԿ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

ԳՅՈՒՏԵՐ .................................................................................. 4, 155

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին............................................................... 6, 157
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ ......................................... 10, 161
Տեղեկություններ տրված արդյունաբերական
դիզայնների արտոնագրերի մասին.......................................... 12, 163
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ........................................................ 14
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և
սպասարկման նշանների մասին................................................ 16

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության երկարաձգման մասին........................................ 144
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ............................................................................. 146
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ...................................................................... 148
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ...................................................... 153
ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ. .................................................................... 164

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության
գրասենյակի կողմից 1995թ.

Издается Офисом интеллектуальной
собственности с 1995г.

Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 3
Հեռ. (011) 597-534 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. (011) 597-535 տեղեկատվականտեխնոլոգիաների ապահովման և
հրապարակումների բաժին

Ереван, 0010, Площадь Республики,
Правительственный дом, 3
Тел. (374 11) 597-534 отдел приема заявок
Тел. (374 11) 597-535 отдел информационных
технологий и публикаций

Internet: www.aipa.am
E-mail: armpat@aipa.am

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ИЗОБРЕТЕНИЯ.......................................... 4, 155

INVENTIONS............................................ 4, 155

Сведения о выданных краткосрочных

Information on granted

патентах..................................................... 6, 157

short-term patents.................................. 6, 157

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ.................. 10, 161

NDUSTRIAL DESIGNS.............................. 10, 161

Сведения о выданных патентах на

Information on granted

промышленные дизайны......................... 12, 163

industrial designs patents ...................... 12, 163

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ......................................... 14

TRADE MARKS............................................ 14

Сведения о зарегистрированных

Information on registered trade

товарных знаках и знаках обслуживания...... 16

marks and service marks............................ 16

Сведения о продлении действия

Information on renewal of effect

регистрации товарных знаков...................... 144

of trademark registration.......................... 144

УКАЗАТЕЛИ.................................................... 146

INDEXES..................................................... 146

ДОГОВОРА.................................................... 148

AGREEMENTS............................................. 148

СООБЩЕНИЯ................................................ 153

REPORTS................................................... 153

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ................................ 164

TWO-LETTER CODES................................. 164

ԳՅՈՒՏԵՐ

Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր
B գյուտի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատու (ները), հասցեն, երկրի կոդը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
22
23
31
32
33
45

71
72
73
74
85
86
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

01/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 688
(13) Y
A23K 10/00
(21) AM20210073Y
(22) 02.09.2021
(72) Տիգրան Ալաջաջյան (AM), Անդրանիկ
Ալաջաջյան (AM), Հակոբ Սարգսյան (AM),
Հովհաննես Սարգսյան (AM), Ռոզա Մադոյան
(AM), Արմեն Եղիազարյան (AM)
(73) Տիգրան Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր
Արեշ 2-րդ փողոց, 25 տուն (AM), Անդրանիկ
Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր Արեշ 2-րդ
փողոց, 25 տուն (AM), Հակոբ Սարգսյան, 0017,
Երևան, Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն
(AM), Հովհաննես Սարգսյան, 0017, Երևան,
Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն (AM), Ռոզա
Մադոյան, 0012, Երևան, Վաղարշյան 20/1, բն.
40 (AM), Արմեն Եղիազարյան, 2311, Կոտայքի
մարզ, գյուղ Աղավնաձոր 1, տուն 39 (AM)
(54) Գյուղատնտեսական կենդանիների համա
կցված կեր
(57) 1. Գյուղատնտեսական կենդանիների
համակցված կեր, որը ներառում է կոպիտ
կերային
զանգված,
հացահատիկային
մշակաբույս
և
հանքային
հավելանյութ.
տարբերվում է նրանով, որ այն լրացուցիչ
ներառում է հատիկաընդեղային մշակաբույս և
պրոբիոտիկային մանրէներ, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգված.%.
կոպիտ կերային զանգված
10,0 - 50,0
հացահատիկային կամ
հատիկաընդեղային մշակաբույս
կամ դրանց խառնուրդը
44,9 – 80,0
հանքային հավելանյութ
5,0 – 10,0
պրոբիոտիկային մանրէներ
0,05 – 0,1:
2. Կերն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է
նրանով, որ որպես կոպիտ կերային զանգված
այն ներառում է ծղոտ, եղեգ, խոտ կամ խոտային
ալյուր, որպես հացահատիկային մշակաբույս՝
ցորեն, գարի, եգիպտացորեն կամ վարսակ,
որպես հատիկաընդեղային մշակաբույս՝ ոլոռ,
լոբի, սոյա կամ սիսեռ, որպես հանքային
հավելանյութ՝
ցեոլիթ,
դիատոմիտ
կամ
տրեպել, որպես պրոբիոտիկ՝ պրոբիոտիկային
մանրէներ՝ Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnozus, Bifidum տեսակի բակտերիաներ,
կամ Bacillus subtilis ու Bacillus licheniformis, կամ
խմորասնկեր:

3. Կերն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ կոպիտ կերային զանգվածը
նախապես մանրացված է և մշակված, իսկ
հացահատիկային
և
հատիկաընդեղային
մշակա
բույսերը ու հանքային հավելանյութը
նախապես մանրացված են:
4. Կերն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է
նրանով, որ հացահատիկային և հատիկա
ընդեղային
մշակաբույսերը
խառնուր
դում
վերցված են 1:1 զանգվածային հարաբերակ
ցությամբ:
____________________

(51) 2022.01
(11) 689
(13) Y
A61K 35/00
(21) AM20210051Y
(22) 30.06.2021
(72) Գոռ Վերմիշյան (AM)
(73) «Հելթի Ֆարմ» ՍՊԸ (AM)
(54) Միջոց հազի դեմ
(57) 1. Միջոց հազի դեմ, որը ներառում է
դեղձի կորիզի յուղ. տարբերվում է նրանով,
որ լրացուցիչ ներառում է կակաոյի յուղ և
դեղաբույս, որպես դեղաբույս ներառում է
մատուտակի արմատի փոշի, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %.
կակաոյի յուղ
95,0 - 96,0
դեղձի կորիզի յուղ
1,5 – 1,8
մատուտակի արմատի փոշի 3,4 – 3,6։
2. Միջոցն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է
նրանով, որ կատարված է պաստեղների ձևով:
(74) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(51) 2022.01
(11) 690
(13) Y
A61K 35/00
(21) AM20210052Y
(22) 30.06.2021
(72) Գոռ Վերմիշյան (AM)
(73) «Հելթի Ֆարմ» ՍՊԸ (AM)
(54) Միջոց հազի դեմ
(57) 1. Միջոց հազի դեմ, որը ներառում է
կակաոյի յուղ. տարբերվում է նրանով, որ
լրացուցիչ ներառում է 80%-անոց դառը շոկոլադ
և դեղաբույսեր, որպես դեղաբույսեր ներառում է
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մատուտակի արմատների, նիվենու տերևների և
ուրց խոտաբույսի փոշիներ, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ.%.
կակաոյի յուղ                              75,0 – 84,0
մատուտակի արմատների փոշի 3,0 – 3,5
նիվենու տերևների փոշի            1,0 – 2,0
ուրց խոտաբույսի փոշի              2,0-3,0
80%-անոց դառը շոկոլադ           մնացածը։
2. Միջոցն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է
նրանով, որ այն կատարված է պաստեղների
ձևով:
(74) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(51) 2022.01
(11) 691
(13) Y
A61K 36/00
(21) AM20210053Y
(22) 30.06.2021
(72) Գոռ Վերմիշյան (AM)
(73) «Հելթի Ֆարմ» ՍՊԸ (AM)
(54) Հանգստացնող և սպազմոլիտիկ հատ
կություն ունեցող կենսաբանորեն ակտիվ
հավելում
(57) 1. Հանգստացնող և սպազմոլիտիկ
հատկություն ունեցող կենսաբանորեն ակտիվ
հավելում, որը ներառում է դեղաբույսեր՝
կատվախոտ և անանուխ. տարբերվում է նրանով,
որ լրացուցիչ ներառում է սրոհունդի 70%-անոց
սպիրտային թուրմ, իսկ դեղաբույսերը վերցված
են կատվախոտի 70%-անոց սպիրտային
թուրմի և անանուխի 70%-անոց սպիրտային
թուրմի ձևով, բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ, զանգվ.%.
սրոհունդի 70%-անոց
սպիրտային թուրմ                45,0 – 55,0
կատվախոտի 70%-անոց
սպիրտային թուրմ             25,0 – 30,0
անանուխի 70%-անոց
սպիրտային թուրմ                10,0 – 20,0:
2. Հավելումն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ կատարված է կաթիլների ձևով:
3. Հավելումն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ կատվախոտի 70%-անոց
սպիրտային
թուրմը
պատրաստված
է
կատվախոտի արմատներից,
սրոհունդի և
անանուխի 70%-անոց սպիրտային թուրմերը՝
սրոհունդի
և
անանուխի
տերևներից,
ցողուններից և ծաղիկներից:
(74) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

01/1

ՄԱՍ 1
№

(51) 2022.01
(11) 692
(13) Y
C01N 21/00
(21) AM20210063Y
(22) 03.08.2021
(72) Նաիրի Տեր-Բալյան (AM), Սևակ Դավեյան
(AM), Աելիտա Գրիգորյան (AM), Գագիկ
Սանթրոսյան (AM)
(73) Նաիրի Տեր-Բալյան, 0028, Երևան, Ն.
Դումանի 25 (AM), Սևակ Դավեյան, 0056,
Երևան, Լվովյան 8, բն. 33 (AM), Աելիտա
Գրիգորյան, 0009, Երևան, Սարմենի 6/1 (AM)
(54) Հողում հումուսի քանակի որոշման եղա
նակ
(57) Հողում հումուսի քանակի որոշման եղանակ,
ըստ որի պատրաստում են հետազոտվող
հողի
փորձանմուշը,
փորձանմուշի
վրա
ավելացնում են 3-5մլ 1,7%-անոց կալիումի
կարբոնատի լուծույթ, ստացված զանգվածը
5 րոպե թափահարում են և որոշում հումուսի
քանակը.
տարբերվում
է
նրանով,
որ
ստացված զանգվածը թափահարումից հետո
ցենտրիֆուգում են 1 րոպե տևողությամբ,
չորացնում 40°C ջերմաստիճանում, այնուհետև
ըստ փորձանմուշի սկզբնական ու վերջնական
քանակների տարբերության որոշում հումուսի
քանակը:
____________________

(51) 2022.01
(11) 693
(13) Y
E21C 41/00
E02B 7/00
(21) AM20210042Y
(22) 27.05.2021
(72) Գագիկ Ահարոնյան (AM), Արա Ահարոնյան (AM)
(73) Գագիկ Ահարոնյան, 0031, Երևան,
Լուկաշինի 63 (AM), Արա Ահարոնյան, 0031,
Երևան, Լուկաշինի 63 (AM)
(54) Բացահանքի զանգվածային պայթեցման
եղանակ
(57) Բացահանքի զանգվածային պայթեցման
եղանակ,
ըստ
որի
հաշվարկում
են
հորատանցքային ցանցը, կատարում են
հորատանցքային ցանցի մարկշեյդերական
նշահարում,
այնուհետև
հորատանցքերը
հորատում են ըստ շարքերի, որից հետո
հորատանցքերի յուրաքանչյուր շարք լիցքա
վորում են պայթուցիկ նյութով, այնուհետև
ծածկում են խցանյութով և կատարում
պայթեցում. տարբերվում է նրանով, որ
հորատանցքերի առաջին շարքը հորատում
են հանքաստիճանի շեպին
զուգահեռ,
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առաջին շարքի հորատանցքերը լիցքավորում
են
պայթուցիկ
նյութի
և
գնդիկա
վոր
փրփրապոլիստիրոլի
խառնուրդով,
երկրորդ շարքի հորատանցքերը՝ բարձր
փշրողականության
պայթուցիկ
նյութով,
իսկ
մնացած
շարքերի
հորատանցքերը
լիցքավորում են հետևյալ կերպ. ներքին մասը
լիցքավորում են միջին փշրողականության
պայթուցիկ նյութով, միջին մասը՝ պայթուցիկ
նյութի և փրփրապոլիստիրոլի խառնուրդով,
իսկ վերին մասը լիցքավորում են հետևյալ
հաջորդականությամբ՝ խցանյութ, պայթուցիկ
նյութի և գնդիկավոր փրփրապոլիստիրոլի
խառնուրդ, խցանյութ։
____________________

(51) 2022.01
(11) 694
(13) Y
F16L 1/00
F16L 3/00
(21) AM20200066Y
(22) 27.07.2020
(72) Ավետիս Բաղդասարյան (AM)
(73) Ավետիս Բաղդասարյան, 0935,
Արմավիրի մարզ, գյուղ Հացիկ, 16 փողոց, տուն
16 (AM)
(54) Ջրամատակարարման կարգավորման
սարք
(57) Ջրամատակարարման կարգավորման
սարք, որն ունի իրան, դրա վրա տեղակայված
ոտքի համար նախատեսված ոտնակ, ոտնակից
շարժումը փոխանցող հանգույց. տարբերվում
է նրանով, որ իրանն ունի ուղղանկյուն
զուգահեռանիստի տեսք, ոտնակից շարժումը
փոխանցող հանգույցն իրականացված է
հետևյալ կերպ. իրանի ներսում տեղակայված է
լծակ, որի մի ծայրը գնդային հոդակապի միջոցով
միակցված է ոտնակի ստորին հատվածին,
իսկ մյուս ծայրը՝ անշարժ հենարանի վրա
տեղակայված շարժաթևին, շարժաթևի մյուս
ծայրին տեղակայված է ծանրոց, ընդ որում,
անշարժ հենարանի սռնու արտաքին մասին
միակցված է սկավառակ, որի վրա կատարված
է 135° սեգմենտային հանվածք, անշարժ
հենա
րանի սռնուն անշարժ ամրակցված
է կարգավորիչ ձող, որի ծայրամասում
կատարված է սեգմենտային հանվածքում
տեղաշարժվելու հնարավորությամբ բույթ, իսկ
կարգավորման ձողին ամրակների միջոցով
ամրակցված է ջրատար խողովակի փականի
ելուստը:
____________________

01/1

ՄԱՍ 1
№

(51) 2022.01
(11) 695
(13) Y
G05F 1/00
(21) AM20210026Y
(22) 13.04.2021
(72) Լևոն Դալլաքյան (AM)
(73) Լևոն Դալլաքյան, 0028, Երևան, Կիևյան
10, բն. 7 (AM)
(54) Փոփոխական լարման գործող արժեքի
կայունարար
(57) Փոփոխական լարման գործող արժեքի
կայունարար, որն ունի մուտքային սեղմակներ,
որին միացված է ակտիվ բնույթի բեռ, առաջնային
կերպափոխիչ, շեմային տարր, քառակուսի
աստիճան բարձրացնող բլոկ, ինտեգրատոր,
կոմպորատոր, հենակային լարման աղբյուր,
առաջին և երկրորդ իմպուլսային ուժեղարարներ
և առաջին և երկրորդ զուգահեռ-հանդիպակաց
միացված տիրիստորներ, որոնք միացված
են հետևյալ կերպ՝ մուտքային սեղմակներին
հաջորդաբար միացված են առաջին և
երկրորդ զուգահեռ-հանդիպակաց միացված
տիրիստորները և առաջնային կերպափոխչի
մուտքը, որի ելքին միացված է շեմային տարրի
մուտքը և քառակուսի աստիճան բարձրացնող
բլոկի մուտքը, ինտեգրատորի ելքը միացված
է կոմպորատորի առաջին մուտքին, առաջին և
երկրորդ իմպուլսային ուժեղարարների ելքերը
համապատասխանաբար միացված են առաջին
և երկրորդ տիրիստորների կառավարման
ելուստներին. տարբերվում է նրանով, որ ունի
նաև առաջին և երկրորդ թվային հաշվիչներ,
իմպուլսների գեներատոր, առաջին և երկրորդ
միագեներատորներ, առաջին և երկրորդ երկու
մուտքով “ԿԱՄ” տրամաբանական տարրեր,
առաջին, երկրորդ և երրորդ երկու մուտքով
“ԵՎ” տրամաբանական տարրեր և “ՈՉ”
տրամաբանական տարր և երկրորդ քառակուսի
աստիճան բարձրացնող բլոկ, որի մուտքին
միացված է հենակային լարման աղբյուրը,
իսկ ելքը միացված է կոմպորատորի երկրորդ
մուտքին, ինտեգրատորի մուտքը միացված է
առաջին քառակուսի աստիճան բարձրացնող
բլոկի ելքին, կոմպորատորի ելքը միացված է
առաջին և երկրորդ “ԿԱՄ” տրամաբանական
տարրերի առաջին մուտքերին, իսկ առաջին
”ԿԱՄ” տարրի երկրորդ մուտքին միացված
է “ՈՉ” տարրի ելքը, որի մուտքը միացված
է շեմային տարրի մուտքին, իսկ երկրորդ
“ԿԱՄ” տարրի երկրորդ մուտքը միացված
շեմային տարրի մուտքին, առաջին և երկրորդ

8

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

“ԿԱՄ” տարրերի ելքերը միացված են
համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ
“ԵՎ” տարրերի առաջին մուտքերին, որոնց
երկրորդ մուտքերը միացված են միմյանց և
իմպուլսների գեներատորին, իսկ նրանց ելքերը
համապատասխանաբար միացված են առաջին
և երկրորդ թվային հաշվիչներին հաշվարկնան
մուտքերին, իսկ հաշվիչների ելքերը, որոնց
գերլրացման գործակցի արժեքը հավասար
է ցանցի պարբերության կեսը բաժանած
գեներատորի
պարբերության
արժեքին,
համապատասխանաբար միացված են առաջին
և երկրորդ իմպուլսային ուժեղարարների
մուտքերին, իսկ առաջին թվային հաշվիչի
զրոյացման մուտքը միացված է առաջին
միագեներատորի ելքին, որի մուտքը միացված
է շեմային տարրի ելքին, իսկ երկրորդ թվային
հաշվիչի զորացման մուտքը միացված է “ՈՉ”
տրամաբանական տարրի ելքին, առաջին
և
երկրորդ
միագեներատորների
ելքերը
նաև միացված են համապատախանաբար
երրորդ “ԵՎ” տարրի առաջին և երկրորդ
մուտքերին, իսկ նրա ելքը իր հերթին միացված
է ինտեգրատորի զրոյացման մուտքին:
____________________

(51) 2022.01
(11) 696
(13) Y
G08B 21/00
(21) AM20210079Y
(22) 29.09.2021
(72) Աշոտ Հայրապետյան (AM)
(73) Աշոտ Հայրապետյան (AM)
(54) Վերահսկվող անձանց էլեկտրոնային
մշտադիտարկման սարք
(57) Վերահսկվող անձանց էլեկտրոնային
մշտադիտարկման սարք, որը պարունակում
է բազային էլեկտրոնային ապարանջան`
վերահսկվող անձի դաստակին ամրացնելու
համար, ապարանջանն ունի GPS մոդուլ,
տեղաշարժման
տվիչ
և
տեղաշարժման
արագության տվիչ. տարբերվում է նրանով,
որ սարքն ունի լրացուցիչ էլեկտրոնային

01/1

ՄԱՍ 1
№

ապարանջան`
վերահսկվող
անձի
մյուս
դաստակին ամրացնելու համար, ընդ որում
յուրաքանչյուր ապարանջանն ունի մոդուլ`
ձեռքի որոշակի շարժումների վերաբերյալ
տվյալների փոխանցման համար:
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(51) 2022.01
(11) 697
(13) Y
G09B 7/00
(21) AM20210045Y
(22) 11.06.2021
(72) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (AM)
(73) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան, 0014, Երևան,
Դավիթ Անհաղթի 4, բն. 30 (AM)
(54) Արհեստական բանականության վրա
հիմնված էլեկտրոնային օժանդակ ուսուցո
ղական համակարգ
(57)
Արհեստական
բանականության
վրա
հիմնված
էլեկտրոնային
օժանդակ
ուսուցողական
համակարգ,
որն
ունի
համացանցին
երկկողմանիորեն
միացված
սերվերային
համակարգիչ,
դրա
հետ
երկկողմանիորեն
կապված
արհեստական
բանականության
տվյալների
բազա
և
համացանցին
երկկողմանիորեն
միացված
ուսանողի համակարգիչ. տարբերվում է նրանով,
որ արհեստական բանականության տվյալների
բազան
ունի
ուսանողի
մտածողության
հմտության գնահատման նախնական թեստ,
վարժությունների ու խնդիրների շտեմարան,
ուսանողի մտածողության թերի կողմերի
բացահայտման ու հաղթահարման ալգորիթմ
և
ուսանողի
մտածողության
հմտության
գնահատման ավարտական թեստ, սերվերային
համակարգիչն ունի համակարգի աշխատանքի
փուլերը կարգավորող հանգույց, յուրաքանչյուր
ուսանողի
վարժեցման
անհատական
պատմության հանգույց և ուսանողների հետ
կապի ինտերֆեյս, իսկ ուսանողի համակարգիչն
ունի սերվերային համակարգչի հետ կապի
առանձին ինտերֆեյս:    
____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

Արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման
(ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
03.01.2022

№

01/1

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 09-03
(11) 567
(13) S
09-05
(21) 20210016 (22) 27.04.2021
(72) Գնել Նազանյան (AM)
(73) «Էդնա» ՍՊԸ, 0096, Երևան, Գայի պող. 5, բն.
30 (AM)
(54) Փաթեթվածք ցողունով թեյի համար (2
տարբերակ)
(55)
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№

01/1

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

01/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20201155		

(111) 33964

(220) 24.06.2020

(151) 30.12.2021

			(181) 24.06.2030
(730) «Մայթոյ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 33,
բն. 5, AM

(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(442) 17.08.2020
(540)

(526) «ԹՈՅ» և «TOY» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, դեղին, կանաչ և կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
28.
խաղալիքներ.
խաղային
ապարատներ. սպորտային սարքավորումներ.
զվարճանքի
և
կատակների
համար
նախատեսված առարկաներ. մանր գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար (ուշադրության
նշաններ)
և
անակնկալներով
խաղեր
խաղարկումների համար. դիմակահանդեսային
դիմակներ. տոնական թղթե գլխարկներ.
կոնֆետիներ.
շրխկաններ
երեկույթների
համար և Սուրբ ծննդյան հրթիռներ, ինչպես
նաև Նոր տարվա տոնածառերի համար
որոշակի իրեր, այն է՝ մոմակալներ Նոր տարվա
տոնածառերի համար, զանգակներ Նոր տարվա
եղևնիների համար, արհեստական ձյուն Նոր
տարվա եղևնիների համար, տակդիրներ Նոր
տարվա եղևնիների համար, տոնածառերի
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի,
մոմերի և հրուշակեղենի:
____________________
(210) 20202349

(111) 33965

(220) 18.12.2020

(151) 30.12.2021

			(181) 18.12.2030

(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավելա
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար). սոսնձող
նյութ եր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. աղեր պահածոյացման համար, բացա
ռությամբ սննդի պատրաստման համար օգտա
գործվողների. օժանդակ հեղուկներ հղկանյու
թերի հետ օգտագործելու համար. ռետինացման
(վուլկանացման) ուժեղարարներ. հակափրփրա
յին լուծ ույթն եր էլեկտր ակ ան կուտ ակ իչն եր ի
համ ար. ացետ ատն եր (քիմ իակ ան նյութ եր).
ցել յուլոզի ացետատ, չմշակված. մանրէաբանա
կան պատր աստ ուկն եր թթվեցն ել ու համ ար.
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն.
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական պատրաս
տուկներ կոնդենսացման համար. քիմիական
թթվակայուն բաղադրություններ. պատրաստուկ
ներ պողպատի մաքրամշակման համար. ակտի
նիում. քիմիական հավելանյութեր հորատման
լուծույթների համար. քիմիական հավելանյութեր
մոտորային վառելիքի համար. մաքրող հավելա
նյութեր բենզինի համար. կպչուն բաղադրություն
ներ վիրաբուժական վիրակապման նյութերի
համար. նյութեր ջուրը փափկացնելու համար.
տրագանտ (տրագականտ) արդյունաբերական
նպատակների համար. ակտիվացրած ածուխ.
մղող գազեր աերոզոլների համար. լուսանկար
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չական թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարա
րություններ փակցնելու համար. ագար-ագար
արդյունաբերական նպատակների համար. կցող
նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ գյուղատն
տեսության համար, բացառությամբ ֆունգիցիդ
ներ ի, հերբ ից իդն եր ի, միջ ատ ասպ անն եր ի և
մակ աբ ուծ ասպ անն եր ի. բաղ ադր ութ յունն եր
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. սպի
տակ ուցն եր (կենդ ան ակ ան կամ բուս ակ ան,
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային սպի
տակուցներ. ալբումինային թուղթ. ալկալիներ.
կծու ալկալիներ. հողալկալիական մետաղներ.
սպիրտն եր. էթիլ այ ին սպիրտ. ալդ եհ իդն եր.
ծովային ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմի
ական նյութեր սննդամթերքը պահածոյացնելու
համար. քիմիական պատրաստուկներ մետաղ
ների լեգիրումը հեշտացնելու համար. արզնա
հող. ալ յում ին այ ին շիբ. ալ յում ին ի հիդր ատ.
ալ յումինի սիլիկատներ. ալ յումինի քլորիդներ.
ալ յումինի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ). քիմիկատներ
հողը պարարտացնելու համար. ամերիցիում.
օսլա արդյունաբերական նպատակների համար.
քիմիական նյութեր օսլան նոսրացնելու համար
(սոսնձազերծող). անուշադր. աղաթթու. ամոնի
ակային աղեր. ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ.
ալ յումինա-ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ.
ամիլային սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ.
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական սպի
տակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. ներ
քին այրման շարժիչների վառելիքների հակա
ճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի օքսիդ. ծարիրի
սուլֆիտ. ապրետուրներ մանածագործվածքի
համար. սենեգալ յան բուսախեժ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. կպչուն բաղադրու
թյուններ ծառերը պատվաստելու համար. մածիկ
ներ ծառ եր ի ճեղք եր ի համ ար (անտ առ այ ին
տնտես ութ յուն). արծ աթ ի աղեր ի լուծ ույթն եր
արծաթապատման համար. արգոն. կապարի
արսենատ. մկնդեղ. արսենային թթուներ. աստա
տին. վառելիք միջուկային ռեակտորների համար.
քիմ իակ ան պատր աստ ուկն եր շարժ իչն եր ում
այրուքը հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող
լուսանկարչական թուղթ. լուսարարներ տեքստիլ
արտադրանքի համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ.
ազոտական պարարտանյութեր. ազոտական
թթու. էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու
արտադրության ժամանակ օգտագործվող քիմի
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ական պատրաստուկներ). պատրաստուկներ
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). լու
ծույթներ ցինկապատման համար, լուծույթներ
գալվանապատման համար. երանգավորող լու
ծույթներ (լուսանկարչություն). նատրիումի կար
բոնատ. բարիում. բարիումի օքսիդ. բարիտային
թուղթ. բարիումի միացություններ. նյութեր գուլ
պաների հատերը գնալը կանխելու համար. հիմ
քեր (քիմիական նյութեր). քիմիկատներ արծնի
արտադրության համար, բացառությամբ ներ
կերի պիգմենտների. բոքսիտներ. բենտոնիտ.
բենզոլային շարքի թթուներ. բենզոլի ածանցյալ
ներ. բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). օրթոբեն
զոյական թթվի սուլֆիմիդ. սախարին. բերկելի
ում. նյութ եր բետ ոն ը փրփրեցն ել ու համ ար.
պահպանող միջոցներ բետոնի համար, բացա
ռությամբ ներկերի և յուղերի. անագի երկքլորիդ.
կալիումի երկքրոմատ. նատրիումի երկքրոմատ.
լուս ար արն եր և կոնս երվ անտն եր գար եջր ի
համար. կենսաբանական կատալիզատորներ.
կալիումի երկօքսալատ. մանգանի երկօքսիդ.
բիսմութ. բիսմութի հիմն ային գալատ. խոնավաց
նող պատրաստուկներ սպիտակեցնելիս օգտա
գործ ել ու համ ար. գուն ազ երծ իչն եր մոմ եր ի
համար. դաբաղային փայտանյութ. փայտաս
պիրտ. փայտազանգված. փայտաքացախ (փայ
տահեղուկ). բորակ. բորական թթու արդյունա
բերական նպատակների համար. լուծույթներ
հորատման համար. կարծր զոդանյութեր. քիմի
կատն եր կոնդ ենս աց ում ը կանխ ել ու համ ար.
կատեխու (դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ.
կալցիումի ցիանամիդ (ազոտական պարարտա
նյութեր). կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ.
պաշտպանիչ նյութեր կաուչուկի համար. կարբո
նատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. ածխածին.
ծծմբածխածին. ածխաթթու. կարբիդներ. կալցի
ումի կարբիդ. կասիոպիում (լյուտեցիում). կատա
լիզատորներ. ցել յուլոզ (թաղանթանյութ). թղթա
զանգված. վիսկոզ. ածխածնավորիչներ (մետա
լուրգ իա). ֆերմ իո ւմ. ջնար ակն եր խեց եղ են ի
համար. ցերիում. հազվագյուտ հողերի մետաղ
ների աղեր. ցեզիում. կետոններ. պատրաստուկ
ներ կենդանական ածխից. ակտիվացրած ածուխ
զտիչների համար. կենդանական ոսկրածուխ.
արյան ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք ապա
հովում են ածխի խնայողական օգտագործումը.
սոսնձող միջոցներ կոշիկի համար. կալցիումի
ացետատ. կալցիումի կարբոնատ. քլորակիր.
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քիմիկատներ ծխնելույզները, բուխարիները մաք
րելու համար. քիմիկատներ կաշին նորացնելու
համար. արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմի
ական պատրաստուկներ գիտական նպատակ
ների համար, բացառությամբ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակներով օգտագործ
վողների. քիմիական ռեակտիվն եր, բացի բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով
օգտագործվողներից. դանդաղարարներ միջու
կային ռեակտորների համար. քիմիական տրո
հիչներ. քիմիական պատրաստուկներ լաբորա
տոր անալ իզն եր ի համ ար, բաց առ ութ յամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. քլորատներ. քլոր.
քլորհիդրատներ. քլորաջրածնային թթու. քոլաթ
թու. քրոմատներ. քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ.
քրոմի աղեր. քրոմական թթու. մածիկներ կաշվի
համար. մածիկներ դողերի համար. սոսինձներ
կոտրված իրերը նորոգելու համար. պատրաս
տուկներ ցեմենտին անջրանցիկություն հաղոր
դելու համար, բացառությամբ ներկերի. պաշտ
պանիչ նյութեր ցեմենտի համար, բացառությամբ
ներկերի և յուղերի. հեղուկներ հիդրավլիկական
համ ակ արգ եր ի համ ար. մոմ այ ին մած իկն եր
ծառերը պատվաստելու համար (այգեգործական
եփուկ). կիտրոնաթթու արդյունաբերական նպա
տակների համար. լուսարարներ գինու քաղցրա
հյութի համար. շոհ վերջնամշակման և նախա
ներկմ ան համ ար. սոս ինձն եր պաստ առն եր ի
համար. լուսարարներ գինիների համար. կոլո
դիո ւմ. աղեր մետ աղն եր ի ներկմ ան համ ար.
փափկ իչն եր կաշվ ի համ ար, բաց առ ութ յամբ
յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց պաշտ
պանելու համար. կոնսերվանտներ դեղագործա
կան արդյունաբերության համար. լուսաքիմի
կատներ. զգայունացված գործվածք (պաստառ)
լուս անկ արչ ութ յան համ ար. լուս աթ իթ եղն եր.
կոռ ոզ իակ ան (քայք այ իչ) պատր աստ ուկն եր.
պատր աստ ուկն եր կաշ ին մշակ ել ու համ ար.
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար.
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) քիմի
ական նպատակների համար. կրոտոնալդեհիդ.
կրիոգ են այ ին պատր աստ ուկն եր. սոս ինձն եր
կաշվի համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակ
ման համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման
համ ար. պղնձարջ ասպ, պղնձի սուլֆ ատ
(ծծմբաթթվային պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ
ցիանատպության համար. ցիանիդներ. ֆեռոցի
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անիդներ. ցիմոլ. արտադրական գործընթացնե
րում օգտագործվող ճարպազրկող պատրաս
տուկներ. պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու համար.
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆոլիանտ
ներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների յուղման
հակահարակցային բաղադրություններ արտադ
րանքի հանումը հեշտացնելու համար. նյութեր
փայլատման համար. ջրազրկող պատրաստուկ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
պատր աստ ուկն եր նստվածք ը հեռ ացն ել ու
համար. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), որոնք
օգտագործվում են արտադրության մեջ. դեքստ
րին (ապրետ). արատորոշման պատրաստուկներ
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. դիաստազներ արդյունաբերական
նպատակների համար. երկազոթուղթ (երկազո
տայ ին լուս ազգ այ ուն թուղթ) պատճ ենմ ան
համար. պատրաստուկներ ձայնասկավառակ
ները վերականգնելու համար. թորած ջուր. դոլո
միտ արդյունաբերական նպատակների համար.
պատրաստուկներ մետաղների մխման համար.
դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտակիչները
լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյունաբերա
կան նպատակների համար. ծանր ջուր. լուսա
րարն եր. իոն ափ ոխ ան ակ իչն եր (քիմ իակ ան
նյութեր). պատրաստուկներ լուսաբռնկիչների
համար. պատրաստուկներ, որոնք ապահովում
են վառ ել իք ի խնայ ող ակ ան օգտ ագ ործ ում ը.
ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակներով օգտագործ
վողների. հակաստատիկներ, բացառությամբ
կենցաղայինների. աղեր գալվանական տարրերի
համար. պատրաստուկներ արծնի մթնեցման
համար. պատրաստուկներ ապակու մթնեցման
համար. քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկե
լու համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ.
զգայունացված լուսաթիթեղներ. պատրաստուկ
ներ շոհավորման համար. պարարտանյութեր.
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. ֆերմենտներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
չմշակվ ած էպօքս իդ այ ին խեժ եր. նյութ եր
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու.
ինդ իկ ատ որ այ ին թուղթ (քիմ իակ ան). բարդ
եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. էթիլային եթեր.
պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ մեթիլային եթեր.
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ծծմբի եթեր. քիմիկատներ գործվածքի վրա հետ
քերի առաջացումը կանխելու համար. եվրոպի
ում. բաղադրություններ կրակմարիչների համար.
ալ յուր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիական
նպատակների համար. ֆեռոտպության լուսաթի
թեղներ (լուսանկարչություն). պարարտանյու
թերի պատրաստուկներ. հրակայուն բաղադրու
թյունն եր. բաղ ադր ութ յունն եր պտուտ ակ աձ և
պարուրակների ակոսահատման համար. զտող
պատրաստուկներ ըմպելիքների արդյունաբերա
կան արտադրության համար. տրոհվող նյութեր
միջուկային էներգիա ստանալու համար. պատ
րաստուկներ սևեռակման համար (լուսանկար
չություն). ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների
համար. նյութեր ֆլ յուատապատման համար.
ֆտոր. ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնա
յին թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական նպատակ
ներ ի համ ար. կապ ակց ող նյութ եր ձուլմ ան
արտադրության համար. կաղապարման խառ
նուրդներ ձուլակաղապարների համար. քիմիա
կան հավելանյութեր միջատասպան նյութերի
համար. քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ
ների համար. մրջնաթթու. ֆորմալդեհիդ (մրջնալ
դեհիդ) քիմիական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ տեքստիլ արդյունաբերության մեջ
լմելու ժամանակ օգտագործելու համար. լմման
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ.
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր
արդյունաբերական նպատակների համար. քիմի
ակ ան պատր աստ ուկն եր միսն ապխտ ել ու
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղման).
գխտորաթթու թանաքի արտադրության համար.
գալիում. լուսանկարչական թուղթ. գխտորադա
բաղային թթու, տանին. պատրաստուկներ ցին
կապատման, գալվանապատման համար. գամ
բիր (դաբաղանյութ). պաշտպանական գազեր
եռակցման համար. պնդացված գազեր արդյու
նաբերական նպատակների համար. ժելատին
լուսանկարչության մեջ օգտագործելու համար.
ժել ատ ին արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. քարաղ. գազակլանիչներ (քիմիապես
ակտիվ նյութեր). չոր սառույց (ածխածնի երկօք
սիդ). բուսական սոսինձներ միջատների դեմ
պայքարելու համար. գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդ
ներ. գլիկ ոլն եր. գուն ազ երծ իչն եր ճարպ եր ի
համար. ճարպաթթուներ. մածիկ ծառերը պատ
վաստելու համար. գուանո (թռչնաղբ). գուրյուն-
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բալզամ (բալասան) լաքի արդյունաբերության
մեջ օգտագործելու համար. հելիում. հոլմիում.
պտուղների աճն արագացնող հորմոններ. քիմի
կատներ այգեգործության և բանջարաբուծու
թյան համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների,
հերբիցիդների, միջատասպանների և մակաբու
ծասպանների. յուղեր սննդամթերքի պահպան
ման համար. յուղեր արտադրման ընթացքում
կաշվի մշակման համար. յուղեր կաշվի դաբաղ
ման համար. դիսպերսարարներ նավթի համար.
դիսպերսարարներ յուղերի համար. գունաթա
փող պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմի
կատներ յուղերը մաքրելու համար. բուսահող.
հիդրատներ. ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին.
նատր իո ւմ ի հիպ ոքլ որ իտ. հիպ ոս ուլֆ իտն եր.
քիմիկատներ գործվածքներին անջրանցիկու
թյուն հաղորդելու համար. քիմիկատներ գործ
վածքն երի տոգ որման համար. քիմիկ ատն եր
կաշվին անջրանցիկություն հաղորդելու համար.
յոդ քիմ իակ ան նպատ ակն եր ի համ ար. յոդ ի
աղեր. յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական
նպատակների համար. իզոտոպներ արդյունա
բեր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար. ճեն ակ ավ
(սպիտակ). դիատոմիտ, կիզելգուր. կրիպտոն.
կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտներ քիմիական
նպատակների համար. լանթան. պատրաստուկ
ներ ոսպնյակների խամրումը կանխելու համար.
լիթիումի օքսիդ. լիթիում. պաշտպանիչ նյութեր
քարե շարվածքի համար, բացառությամբ ներ
կերի և յուղերի. պաշտպանիչ նյութեր աղ յուսե
շարվածքի համար, բացառությամբ ներկերի և
յուղերի. մագնեզիտներ. մագնեզիումի քլորիդ
ներ. մանգանատներ. մանգրենու կեղև արդյու
նաբերական նպատակների համար. քիմիկատ
ներ ապակու փայլատման համար. սնդիկ. սնդի
կի աղեր. սնդիկի օքսիդներ. մետաղակերպներ.
ազնիվ մետաղների աղեր, արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. պատր աստ ուկն եր
մետ աղն եր ի շիկ ամշ ակմ ան համ ար. մեթ ան.
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը չոռից
(սնկային հիվանդություն) պաշտպանելու համար.
հանքային թթուներ. աղեր արդյունաբերական
նպատակների համար. խոնավացնող պատրաս
տուկներ ներկելիս օգտագործելու համար. նավ
թալին. նեոդիմ. նեոն. նեպտունիում. թունավոր
գազերի չեզոքարարներ. քիմիական պատրաս
տուկներ հատիկաբույսերը մրիկից պաշտպանե
լու համար. ուրանի նիտրատ. զգայունացված
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թիթ եղ իկն եր օֆս եթ տպագր ութ յան համ ար.
օլեինային թթու. օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային
միներալ). ոսկու աղեր. թրթնջկաթթվային կալի
ում. օքս ալ ատն եր. թրթնջկաթթ ու. թթված ին
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ջրածնի պերօքսիդ արդյունաբերական նպա
տակն եր ի համ ար. պալ ադ իո ւմ ի քլոր իդն եր.
բոր ակ ով ներծծվ ած թուղթ. լուս աչ ափ ակ ան
թուղթ. զգայունացված թուղթ. լակմուսաթուղթ.
պեկտիններ լուսանկարչության մեջ օգտագոր
ծելու համար. նատրիումի պերբորատներ. պեր
կարբոնատներ. պերքլորատներ. պերսուլֆատ
ներ. պերծծմբական թթու. կարբոլային թթու
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). խարամն եր
(պարարտանյութեր). ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր.
սուպերֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). թուղթ
լուսապատճենման համար. ֆոսֆորական թթու.
գործվածք լուսապատճենների համար. լուսահայ
տածիչներ. լուսազգայունարարներ. պիկրինային
թթու. չմշակված պլաստմասսաներ. պլաստիզոլ
ներ. կապարի ացետատ. կապարի օքսիդ. պլու
տոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի ալ յուր արդյու
նաբերական նպատակների համար. տորֆահու
մուսային թաղարներ այգեգործության և բանջա
րաբուծության համար. պոտաշ. կալիում. ջրային
պոտաշ. պրազեոդիմ. պրոմեթիում. պրոտակտի
նիում. չմշակված պրոտեիններ. պիրոգխտորաթ
թու. քվեբրախո արդյունաբերական նպատակ
ներ ի համ ար. չմշակվ ած սինթ ետ իկ խեժ եր,
չմշակված արհեստական խեժեր. ռադիոակտիվ
տարր եր գիտ ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ռադ ոն. ռադ իո ւմ գիտ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սառնազդակներ. հացահատիկային բույ
սերի մշակման կողմն ակի արգասիքներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. չմշակված
ակր իլ այ ին խեժ եր. ռեն իո ւմ. զգայ ուն ացվ ած
ռենտգենյան լուսակայված թաղանթներ. բաղադ
րություններ դողերը նորոգելու համար. ռուբիդի
ում. կաղապարման ավազ. սալիցիլային թթու.
սել իտր ա. սամ ար իո ւմ. սոո ւսն եր ծխախ ոտ ը
բուրավետացնելու համար. մետաղական օճառ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
սկանդիում. սեբացինային թթու. աղեր (քիմիա
կան պատրաստուկներ). չմշակված աղեր (հումք).
աղեր (պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահ
պանմ ան ը նպաստ ող նյութ եր. սիլ իկ ատն եր.
սիլիցիում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ.
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քիմիկատներ զոդման համար, քիմիկատներ
եռակցման համար. կալցինացված սոդա. կաուս
տիկն եր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կաուստիկ սոդա արդյունաբերական
նպատակների համար. նատրիումի աղեր (քիմի
ական պատրաստուկներ). ծծումբ. ազոտաթթ
վայ ին բիսմ ութ քիմ իակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. բար իտն եր. շպին ելն եր (օքս իդ այ ին
հանքանյութ). ստեարինային թթու. ստրոնցիում.
մուր արդյունաբերական կամ գյուղատնտեսա
կան նպատակների համար. հեղուկներ էլեկտ
րական կուտակիչները սուլֆատազրկելու համար.
սուլֆաթթուներ. ծծմբային թթու. ծծմբական թթու.
աղտոր դաբաղման ժամանակ օգտագործելու
համար. քիմիկատներ անտառային տնտեսու
թյան համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների,
հերբիցիդների, միջատասպանների և մակաբու
ծասպանների. տալկ (մագնեզիումի սիլիկատ).
աղաղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ նյութեր.
կալցիումի աղեր. դաբաղաթթու. տապիոկայի
ալ յուր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. գինեքար, բացառությամբ դեղագործա
կան նպատ ակն երի համար օգտ ագ ործվ ողի.
գինեթթու. տեխնեցիում. տելուր. մակերևութային
ակտիվ նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապա
կին ներկելու համար. պատրաստուկներ ապակու
խամր ում ը կանխ ել ու համ ար. քիմ իկ ատն եր
պատուհանի ապակիների խամրումը կանխելու
համար. հող բույսեր աճեցնելու համար. ֆուլերա
յին հող տեքստիլ արդյունաբերության համար.
հազվ ագ յուտ հող եր. պար արտ կավ ահ ող.
քառաքլորմեթան. քառաքլորիդներ. խոնավաց
նող պատր աստ ուկն եր ման ած ագ ործ ութ յան
համար. թալիում. թիոկարբոնիլիդ. թուլիում.
թորիում. տիտանի երկօքսիդ արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. տիտ ան իտ. տոլ ուո լ.
տորֆ (պարարտանյութ). պաշտպանիչ նյութեր
կղմինդրի համար, բացառությամբ ներկերի և
յուղերի. վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ.
հեղուկ ապակի (լուծվող). արդյունաբերական
պատրաստուկներ միսը փափկացնելու համար.
քիմիական պատրաստուկներ խաղողի հիվան
դությունների կանխարգելման համար. գինու
սպիրտ. երանգավորող աղեր (լուսանկարչու
թյուն). ռետինացնող (վուլկանացնող) պատրաս
տուկներ. վիթերիտ. քսենոն. իտերբիում. իտրի
ում. քլոր իդն եր. սուլֆ ատն եր. ցիրկ ոն իո ւմ ի
երկօքսիդ. արդյունաբերական պատրաստուկներ
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սննդամթ երք ի պատր աստմ ան գործ ընթ ացն
արագացնելու համար. ամոնիակ (ցնդող ալկալի)
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ալկալիական յոդիդներ արդյունաբերական նպա
տակն եր ի համ ար. ալկ ալ իակ ան մետ աղն եր.
ալկալիական մետաղների աղեր. ալկալոիդներ.
ալգինատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. ալ յումինի ացետատ. օսլայի շրեշ (սո
սինձ) (բաց առ ութ յամբ գրաս են յակ այ ին կամ
կենցաղային սոսնձի). ամոնիումի աղեր. կենդա
նական ածուխ. ազոտաթթվական արծաթ. գու
նաբ աց ող քիմ իկ ատն եր արդ յուն աբ եր ակ ան
նպատակների համար. բանջարանոցային կուլ
տուրաների սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատ
րաստուկներ. նիտրատներ. սոսինձներ երեսա
պատման սալիկների համար. բարիումի սուլ
ֆատ. քիմիական նյութեր ներկեր պատրաստելու
համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի
երկկ արբ ոն ատ քիմ իակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. գունաթափող պատրաստուկներ
արդյունաբերական նպատակների համար. զգա
յունացված չլուսակայված լուսաժապավեններ.
փայտասպիրտի թորման արգասիքներ. հալա
նյութեր կարծր զոդման համար. հալանյութեր
զոդման համար. բրոմ քիմիական նպատակների
համար. անթրացենային քլորացված յուղ բույ
սերի պաշտպանության համար. ֆլոկուլ յանտներ.
լեցիթին (հումք). սուբստրատներ (տակդիրներ)
բույսերն առանց հողի աճեցնելու համար (գյու
ղատնտեսություն). ցել յուլոզների (թաղանթանյու
թերի) բարդ եթերներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կազեին արդյունաբերական
նպատակների համար. ցել յուլոզների (թաղան
թանյութերի) ածանցյալներ (քիմիական նյութեր).
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) պարզ եթեր
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. մանրէաբանական
պատրաստուկներ ոչ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. կուլտուրաներ
միկրոօրգանիզմն երից, բացառությամբ բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով
օգտագործվողների. գազի մուր արդյունաբերա
կան նպատակների համար. զգայունացված չլու
սակայված կինոժապավեններ. կոբալտի օքսիդ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
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սոսինձներ արդյունաբերական նպատակների
համ ար. յուղ եր մշակվ ած կաշվ ի մշակմ ան
համ ար. կրեոզ ոտ քիմ իակ ան նպատ ակն եր ի
համար. բաղադրություններ ձայնասկավառակ
ների արտադրության համար. նյութեր ճարպերն
անջատելու և տարրալուծելու համար. պլաստ
մասս ան եր ի դիսպ երս ում. լուծ իչն եր լաք եր ի
համար. քաղցրացնող նյութեր, արհեստական
(քիմիական պատրաստուկներ). քիմիկատներ
ջրի մաքրման համար. փափկիչներ արդյունա
բերական նպատակների համար. զտող նյութեր
չմշակված պլաստմասսաներից. զտող նյութեր
քիմիական նյութերից. զտող նյութեր անօրգա
նակ ան նյութ եր ից. զտող նյութ եր բուս ակ ան
նյութերից. գլյուկոզա արդյունաբերական նպա
տակների համարսոսնձանյութ (սոսինձ), բացա
ռությամբ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար օգտագործվողների. բնա
կան սոսինձներ (սոսնձող նյութեր) արդյունաբե
րական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ, որոնք աղ յուսե կամ քարե շարվածքը պաշտ
պանում են խոնավությունից, բացառությամբ
ներկերի. ձկան սոսինձ, բացառությամբ գրասե
նյակային, սննդային կամ կենցաղային նպա
տակների համար օգտագործվողների. կոնսեր
վանտներ գարեջրի համար. սինթետիկ նյութեր
յուղերը կլանելու համար. խեցեգործական նյու
թեր մասնիկների տեսքով, որպես զտող միջոց
ներ օգտագործելու համար. կոմպոստ. բաղադ
րություններ տեխնիկական խեցեղենի արտադ
րության համար. դիատոմային հող. մետաղների
խածանյութեր. պատրաստուկներ բույսերի աճը
կարգ ավ որ ել ու համ ար. պատր աստ ուկն եր
նստվածքի (դիրտի) հեռացման համար, բացա
ռությամբ կենցաղայինի. ծովաջուր արդյունաբե
րական նպատակների համար. միկրոտարրերով
հարստ ացվ ած պատր աստ ուկն եր բույս եր ի
համար. քափուր արդյունաբերական նպատակ
ների համար. քիմիական ուժեղարարներ թղթի
համար. քիմիական ուժեղարարներ կաուչուկի
(ռետ ին ի) համ ար. բուս ահ ող (հում ուս) հող ը
պարարտացնելու համար. մագնիսական հեղուկ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ.
փոխհաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող
բաղադրությունների համար. խեցեգործական
հավ ել ան յութ եր, որոնք օգտ ագ ործվ ում են
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թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու տես
քով). բաղ ադր ութ յունն եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների շարժիչներ ը սառ եցնել ու համ ար.
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու)
համար. մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտրա
ֆորեզի համար. մածիկներ ապակիների համար.
փքեցրած կավ հիդրոպոնիկական կուլտուրա
ների համար (հիմն անյութ). պատրաստուկներ
պաստ առն եր ը պոկ ել ու համ ար. քիմ իակ ան
հավելանյութեր յուղերի համար. յուղային մածիկ
ներ (մածվածք). սերմերի գեներ գյուղատնտեսա
կան արտադրության համար. ցողունային բջիջ
ներ, բացառությամբ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակներով օգտագործվողների.
կուլտուրաներ կենսաբանական հյուսվածքներից,
բացառությամբ բժշկական կամ ասնաբուժական
նպատակներով օգտագործվողների. պարարտա
նյութեր ձկան ալ յուրից. ֆերմենտային պատրաս
տուկներ սննդի արդյունաբերության համար.
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության համար.
լեցիթին սննդի արդյունաբերության համար.
լեց իթ ին արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. պեկտ ին սննդարդ յուն աբ եր ութ յան
համար. պեկտին արդյունաբերական նպատակ
ների համար. գինեթթվային կալիում (տարտ
րատ) սննդի արդ յուն աբ եր ութ յան համ ար.
գինեթթվային կալիում (տարտրատ) արդյունա
բերական նպատակների համար. ալգինատներ
սննդային արդյունաբերության համար. սնձան
(գլյուտեն) սննդի արդյունաբերության համար.
սնձան (գլյուտեն) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդար
դյունաբերության համար. կաթնաշաքար (լակ
տոզ) արդյունաբերական նպատակների համար.
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնաֆեր
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
կաթնաֆերմենտներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կազեին սննդարդյունաբերու
թյան համար. անուշադրի սպիրտ. քիմիական
նյութեր պիգմենտներ պատրաստելու համար.
պատրաստուկներ միկրոօրգանիզմն երից, բացա
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակներով օգտագործվողների. հողային
խառն ուրդն եր թաղ ար այ ին մշակ աբ ույս եր ի
համար. պատրաստուկներ մետաղների մխա
մեղմման համար. գլյուտամինի թթու արդյունա
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բերական նպատակների համար. թեյի լուծամ
զուքներ (էքստրակտ) դեղագործական ապրանք
ների արտադրության համար. թեյի լուծամզուք
ներ (էքստր ակտ) սննդարդ յուն աբ եր ութ յան
համար. օրգանական թափուկներ (պարարտա
նյութ). թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմե
տիկայի արտադրության համար. կոլագեն (սոսն
ձան յութ) արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժան
դակ միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակների համար. վիտամիններ
սննդայ ին հավ ել ույթն եր ի արտ ադր ութ յան
համար. վիտամիններ սննդարդյունաբերության
համար. հակաօքսիդանտներ արդյունաբերու
թյան մեջ օգտագործելու համար. հակաօքսի
դանտներ կոսմետիկայի արտադրության համար.
հակաօքսիդանտներ դեղագործական ապրանք
ների արտադրության համար. հակաօքսիդանտ
ներ սննդային հավելույթների արտադրության
համ ար. պրոտ եի նն եր արդ յուն աբ եր ութ յան
համար. պրոտեիններ սննդային հավելույթների
արտադրության համար. պրոտեիններ սննդար
դյունաբերության համար. ամոնիումի նիտրատ.
վիտամիններ դեղագործական ապրանքների
արտադրության համար. վիտամիններ կոսմետի
կական արտադրության համար. ֆլավոնոիդներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար
(ֆենոլային միացություններ). թիմոլ արդյունա
բերական նպատակների համար. հողի հերկելի
շերտ. փոխհաղորդիչ յուղեր. չմշակված պոլիմե
րային խեժեր. քիմիական պատվածքներ ակնա
ոսպնյակների համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ).
գոմաղբ. քսիլոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բեն
զոլ. գրաֆ են. գիպս որպ ես պար արտ ան յութ
օգտագործելու համար. նանոփոշիներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. դեղապա
տիճների արտադրության համար օգտագործվող
դենդրիմերի հիմքով պոլիմերներ. քիմիական
նյութեր հացահատիկային բույսերի հիվանդու
թյունների կանխարգելման համար.
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային
ներկ ան յութ եր (ներկ ան յութ). ալիզ ար ին այ ին
ներկանյութեր. ալ յումինային ներկեր. ալ յումինի
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների
համար. ասբեստային ներկեր. հակակոռոզի
ական պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր
(սևեռ իչն եր) ջրան երկ եր ի համ ար. արծ աթ ի
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մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներ
կեր. բաղադրություններ ներքին հարդարանքի
համ ար. հակ ակ ոռ ոզ իակ ան ժապ ավ ենն եր.
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյու
թեր կարագի համար. ներկանյութեր գարեջրի
համար. բիտումային լաքեր. պատվածքներ (ներ
կեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր փայ
տանյութի համար. ներկանյութեր փայտանյութի
կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին ներկա
նյութ). լաքեր բրոնզապատման համար. բրոն
զափոշի ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի
համար. կարամելներ (սննդային ներկանյութ).
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ).
պատվ ածքն եր (ներկ եր) գուդր ոն ապ ատվ ած
ստվարաթղթի համ ար. ներկեր խեցեգ ործ ա
կան իրերի համար. կապարի շպար. գազի մուր
(ներկանյութ). պաշտպանական նախաներկային
պատվ ածքն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
շրջանակների (շասսիների) համար. ներկանյու
թեր կոշիկների համար. կրակաթ. տպագրական
մածուկներ (թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկա
նյութ). որդան կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյու
թեր. ներկանյութեր ածիկից. միջոցներ փայտա
նյութը պաշտպանելու համար. կոպալ (բուսական
խեժ). անիլինային ներկանյութեր. նոսրացուցիչ
ներ ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի
համ ար. թանձր ար արն եր ներկ եր ի համ ար.
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար.
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր.
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական
անմշ ակ խեժ եր. սոսնձ ան երկ եր, տեմպ եր ա.
արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական
ներկ եր. ներկ եր կենդ ան ին եր ի խար անմ ան
համար. ներկերի սիկատիվն եր (չորացման ուժե
ղարարներ). պատվածքներ (ներկեր). սևեռա
կող նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ).
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ (պատվածք
ներ). դեղնախեժ նկարչության համար. շելլաք
(գոճխեժ), կարմրախեժ. բուսախեժեր. թանձր
հակ ակ ոռ ոզ իակ ան քսուքն եր. տպագր ակ ան
ներկեր կլիշեների պատրաստման համար. ցինկի
օքս իդն եր (գուն ան յութ եր). պաշտպ ան ակ ան
յուղեր փայտանյութի համար. հակակոռոզիա
կան յուղեր. հրակայուն ներկեր. ինդիգո (ներ
կանյութ). կապակցող նյութեր ներկերի համար.
ներկ ան յութ եր լիկ յորն եր ի համ ար. կապ ար ի
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գլյոտ (քարմարցանկ). մետաղական փոշիներ
գեղ արվ եստ ա-դեկ որ ատ իվ նպատ ակն եր ի և
տպագր ութ յան համ ար. մած իկն եր (բնակ ան
խեժեր). մետաղական նրբաթիթեղ գեղարվես
տա-դեկորատիվ նպատակների և տպագրության
համար. բաղադրություններ մետաղների փայ
լազրկումը կանխելու համար. պաշտպանական
պատրաստուկներ մետաղների համար. կապարի
սուսր. թուղթ Զատիկի ձվերը ներկելու համար.
աննատո (ներկանյութ). քրքում (զաֆրան) (ներ
կանյութ). սանդարակ (հոտավետ խեժ). մուր
(ներկանյութ). աղտոր լաքերի համար. տիտա
նի երկօքսիդ (գունանյութ). բաղադրություններ
ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. ներկանյութեր փայտա
նյութից. ներկիչ էքստրակտներ փայտանյութից.
կարբոնիլ փայտանյութը պահպանելու համար.
հանածո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք տպիչների
և լուսապատճենահանող ապարատների համար.
մակերևույթները բուսածածկույթից պահպանող
ներկապատվածքներ. լիցքավորված տոներային
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող
ապարատների համար. բևեկն (ներկերի նոսրա
ցուցիչ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի. ջրա
ներկեր նկարելու համար. յուղաներկեր նկարչու
թյան համար. սննդային թանաքներ. տպիչների
քարթրիջներ լցված սննդային թանաքներով.
նշիչների տեսքով գունանյութեր կահույքի վերա
կանգնման համար. գրաֆիտիից պաշտպանելու
պատվածքներ (ներկեր). ներկեր (երանգավո
րիչն եր) տպիչն եր ի և լուս ապ ատճ են ահ ան ող
ապար ատն եր ի համ ար. լցված թան աք այ ին
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող
ապարատների համար. փայտյա հատակների
լաքեր. հակամիզային ներկ.
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման համար.
օճառներ. գործվածքների երանգները վերա
կանգն ող օճառն եր. լեղ ակ սպիտ ակ եղ են ի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոսմե
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար.
օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. բամբակե
տամպ ոնն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
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համար. կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը սպի
տակեցնող կոսմետիկական կրեմն եր. պատրաս
տուկներ կաշվի գունաթափման համար. աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. բու
րավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ բերանի
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր
եղունգն եր ի համ ար. միջ ոցն եր գրիմ անել ու
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից.
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
պատր աստ ուկն եր մազ եր ը գանգր ացն ել ու
համար. արհեստական թարթիչներ. թարթիչների
տուշ՝ ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. կոս
մետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծեր ը հան ել ու միջ ոցն եր. կոսմ ետ իկ ակ ան
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա, մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպա
զերծող միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբե
րական նպատակների համար օգտագործվող
ներ ի. պատր աստ ուկն եր դիմ ահ արդ ար անք ը
հեռացնելու համար. ատամի մածուկներ, ատամի
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստատիկ
ներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ լաքը
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. պատ
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րաստուկներ գունազերծման համար. պատրաս
տուկներ արծնուկը հեռացնելու համար. ժավե
լաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդա
րանքի ջուր. օճառածառի կեղև լվացքի համար.
զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատորներ. մազահեռաց
նող մոմ. պատր աստ ուկն եր լվացք ը թրջել ու
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաք
րելու համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների
համար. բաղադրություններ հոտավետ նյութերով
ծխեցման համար (պարֆյումերիա). բուրավետիչ
ներ ամոքահունց խմորից պատրաստվող հրու
շակեղենի համար (եթերային յուղեր). գաուլտե
րյան յուղ. կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ.
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար.
ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակ
ների համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական
յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր,
որոնք ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ.
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն
(պարֆ յումերիա). լոսյոնն եր կոսմետ իկ ական
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. սպի
տակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար.
արդուզարդի միջոցներ. հեղուկներ ապակիների,
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար.
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու (օսլա
յելու) համար. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).
դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. կոս
մետիկական միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ.
չեզ ոք ացն ող միջ ոցն եր մշտագ անգր ացմ ան
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստական
եղունգն եր. պատր աստ ուկն եր եղունգն եր ի
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի պաս
տառները մաքրելու համար. ողորկման թուղթ.
ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադ
րանք. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնա
մելու համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ.
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչա
քար). շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափրվե
լու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտավետ
(բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավե
տացմ ան համ ար. սաֆր ոլ. հատ ով օճառն եր
հարդ ար անք ի համ ար. սոդ այ ի մոխր աջ ուր.
մատ իտն եր հոնք եր ի համ ար. հարդ ար անք ի
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական ներկա
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նյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար.
տերպ ենթ ին ի յուղ ճարպ ազ երծմ ան համ ար.
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ.
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով.
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու
զարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ.
կիզ ելգ ուր ողորկմ ան համ ար. հղկան յութ եր.
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաք
րող միջոց). ալ յումինային շիբեր (հականեխիչ
ներ). նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բու
րավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերային
յուղեր). կենցաղային քիմիական գունաբացող
նյութեր սպիտակեղենի համար. աղեր վաննա
ների համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. ներկանյութեր
մոր ուք ի և բեղ եր ի համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ
արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտ ազ երծ իչն եր մարդ ու կամ կենդ ան ին եր ի
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակցող
միջ ոցն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ լվա
նալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
պատր աստ ուկն եր ատամ ն եր ի պրոթ եզն եր ը
մաքրելու համար. պատրաստուկներ ջրհորդան
ները մաքրելու համար. շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի
միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամ
ների պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար.
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
թարթիչների համար ներկ. հոտավետ խառնուրդ
ներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերա
նի խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանր ատ ախտ ակ ի վրայ ից մոմ ը հեռ ացն ել ու
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող
մոմ հատ ակ ի համ ար. հեղ ուկն եր հատ ակ ի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման
համար. ժել ատամն երի սպիտակեցման համար.

01/1

ՄԱՍ 1
№

լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաք
րելու համար. պատրաստուկներ բույսերի տերև
ներին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքենա
ների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկներ
շնչառությունը թարմացնելու համար. հոտազեր
ծիչներ ընտանի կենդանիների համար. մաքրող
միջ ոցն եր անձն ակ ան հիգ իեն այ ի համ ար,
ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ. պատ
րաստուկներ հալվե վերայով կոսմետիկական
նպատակների համար. ժելեր մերսման համար,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների համար.
բալզամն եր, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. չոր շամպուններ.
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. արևա
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի լավո
րակիչներ. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու
համար. դիմահարդարումը հեռացնող պատրաս
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեն
ներ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակ
ների համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամ
ների համար. սննդային բուրավետիչներ (եթե
րայ ին յուղ եր). բուս ակ ան կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոց
ներ անձնական հիգիենայի համար. բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատա
կի համար. շամպուններ կենդանիների համար
(ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձն ակ ան հիգ իեն այ ի կամ հոտ ազ երծմ ան
համար. կենցաղային քիմիական պատրաստուկ
ներ մաքրելու համար. բույր տարածող հոտավետ
եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոց
ներ կենցաղային նպատակների համար. մերս
ման մոմ եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կոսմետիկական միջոցներ երեխաների
համար. շնչառությունը թարմացնող պատրաս
տուկներ անձնական հիգիենայի համար. մաքրող
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպատակ
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ների համար. փայլփլուքներ եղունգների համար.
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փայտի
տաշեղ (մարխ) վառելու համար. կպչան (վառում).
անտրացիտ. փոկերի սահումը արգելակող պատ
րաստուկներ. մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի
համար. թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակ
ցող բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար.
վառելափայտ. փայտածուխ (վառելիք). մոմեր
լուսավորման համար. քարածուխ բրիկետավոր
ված. տորֆ բրիկետավորված (վառելիք). փայ
տանյութի բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ.
դյուրավառ փոշիացված խառնուրդներ. կար
նաուբի մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմա
յին դիէլեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք).
վառելանյութ. յուղեր կոշիկները յուղելու համար.
մոմ (հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ լուսա
վորման համար. մոմ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կոքս. հանքային վառելիք.
թանձր քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին
յուղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր
շին ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի ժամ ան ակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու համար.
ճրագ ու. պատր աստ ուկն եր փոշ ին մաքր ել ու
համար. լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման
համար. վառելիք լուսավորման համար. քսայու
ղեր. գազոլին (վառելանյութ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյութ). պատրույգներ մոմերի
համար. տեխնիկական վազելին արդյունաբե
րական նպատակների համար. դիզելային վառե
լիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսուքային
գրաֆիտ (գրաքար). յուղ քարածխային խեժից.
քարածխային յուղ. յուղեր քարե կամ աղ յուսե
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող
յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի յուղից
պատրաստուկներ այրուկը կանխելու նպատա
կով խոհանոցային սպասքը մշակելու համար.
կեր ոս ին (թոր ած նավթ). թանձր քսուքն եր.
պատրույգներ լամպերի համար. գորշածուխ.
քսանյութեր. մազութ. բարբարուկի յուղ արդյու
նաբերական նպատակների համար. նավթա.
ոսկրայուղ արդյունաբերական նպատակների
համար. օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարա
ֆին. նավթ, այդթվում՝ մշակված. ածխափոշի
(վառելիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ,
լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. գիշ եր ալ ամպ, ճրագ
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(մոմեր). կապակցող բաղադրություններ փոշու
համար. յուղեր գործվածքների համար. շար
ժիչային վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար.
ճարպեր կաշին պահպանելու համար. տեխնիկա
կան յուղեր. պնդացված գազեր (վառելիք). գեր
չակաձեթ (տեխնիկական). յուղեր կաշին պահ
պանելու համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ.
յուղեր ներկերի համար. գեներատորային գազեր.
շարժիչի յուղ. անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական
էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլա
նող բաղադրություններ. բենզին. կենսավառե
լիք. բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահուկների քսուքներ. լանոլին կոսմետիկական
միջոցներ արտադրելու համար. մեղրամոմ կոս
մետիկական.
դաս 5. ատամն աբուժական հղկանյութեր.
ակոն իտ ին. սոս ինձ ատամ ի պրոթ եզն եր ի
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական նպա
տակների համար. սպիտակուցային պատրաս
տուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. ազն իվ մետ աղն եր ի
համահալվածքներ ատամն աբուժական նպա
տակների համար. ատամն աբուժական ամալ
գամն եր (սնդկազոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղա
գործական նպատակների համար. անզգայաց
նող միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական նպա
տակների համար. կպչուն սպեղանիներ. արջըն
կույզ ի կեղ և (տոն ուս ը բարձր ացն ող միջ ոց)
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. ցրտա
հարությունից պաշտպանող քսուքներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ թութքը բուժելու համար. պատրաստուկներ
տնային սնկերը ոչնչացնելու համար. միջոցներ
գլխացավի դեմ. ցեցից պաշտպանող պատրաս
տուկներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. հակա
նեխիչներ. հականեխիչ բամբակ. հակադիուրե
տիկ պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների համար.
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
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տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. աղեր հան
քային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնային
վանն ան եր. ծով ի ջուր բուժ իչ լոգ անքն եր ի
համ ար. բուժ իչ պատր աստ ուկն եր լոգ անք ի
համ ար. բալ աս ան այ ին պատր աստ ուկն եր
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամն եր (բալա
սանն եր) բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
լվացող միջոցներ անասունների համար (միջա
տասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի պատրաս
տուկներ դեղագործական նպատակների համար.
միջատասպան միջոցներ. փայտածուխ դեղա
գործական նպատակների համար. դեղորայքա
յին կոնֆետներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանք
ների համար. պատրաստուկներ այրվածքները
մշակելու համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու
էքստր ակտ) դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամն աբուժական
նպատակների համար. օշարակներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. դեղապատիճներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատ ուք բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. լվաց ող միջ ոցն եր շներ ի
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ շների
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաստուկ
ներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղագործական
նպատակների համար. քլորաֆորմ. ծխախոտ
չպարունակող սիգարետներ բժշկական նպա
տակների համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ
կենդանիների սմբակների համար. կաղապարա
մոմ եր ատամն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մոմեր ծխահարման համար. կոկաին.
հակամակաբուծային վզակապեր կենդանիների
համար. աչքի թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրես
ների համար. վիտամինային պատրաստուկներ.
քիմիական հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրա
ֆիական էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի
կեղև բժշկական նպատակների համար. դեղեր
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպաոսպնյակ
ների համար. քիմիական հակաբեղմն ավորիչ
միջոցներ. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր
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բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
պատր աստ ուկն եր կոշտ ուկն եր ը հեռ ացն ել ու
համ ար. բամբ ակ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. դեղագործական պատրաստուկներ արև
այրուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատվաս
տանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. եփուկներ դեղագործական
նպատակների համար. նյութեր ատամն ալցման
համար. նյութեր ատամն երի ծեփապատճենների
համար. լաքեր ատամն երի համար. մածիկներ
(մաստ իկ ա) ատամ ն եր ի համ ար. բժշկակ ան
վիրակապման նյութեր. ճենապակի ատամի պրո
թեզների համար. պատրաստուկներ ատամն երի
դուրս գալը հեշտացնելու համար. արյունը մաք
րող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, բացա
ռությամբ մարդկանց կամ կենդանիների համար
նախատեսվածների. պատրաստուկներ մկներին
ոչնչ ացն ել ու համ ար. հաց շաք ար ախտ ով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաստող
դեղ ագ ործ ակ ան միջ ոցն եր. դիգ իտ ալ ին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանք այ ին ջրեր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. էլիքսիր
ներ (դեղագործական պատրաստուկներ). լուծիչ
ներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու համար.
հակասպորային պատրաստուկներ. վիրախծուծ
ներ, տամպոններ վերքերը բուժելու համար.
աղեր բժշկական նպատակների համար. բարդ
եթերներ դեղագործական նպատակների համար.
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր.
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. էվկ ալ իպտ (նիվ են ի)
դեղագործական նպատակների համար. լուծո
ղականներ (մաքրող միջոցներ). ալ յուր դեղագոր
ծական նպատակների համար. կաթնային չոր
խառնուրդներ մանկական սննդի համար. ջերմն
իջեցնող միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակ
ների համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան
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յուղ. ֆունգ ից իդն եր. նյարդ եր ը ամր ապնդ ող
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակ
ների համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ
վիրակապերի համար. լուծողական միջոցներ.
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակ
ների համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական
նպատակների համար. մանրէասպաններ. գլի
ցերաֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակ
ների համար. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. քսուքն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. քսուքներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաստուկ
ներ հղիության ախտորոշման համար. բուժիչ
յուղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր.
հորմոններ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխի յուղ դեղագործական նպատակների
համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավա
ծուծ բամբակ. սերմ նահ եղուկ արհ եստակ ան
բեղմն ավորման համար. ռեպելենտներ միջատ
ների դեմ. յոդի թուրմ. պեպտոններ դեղագործա
կան նպատակների համար. յոդաֆորմ. իռլան
դակ ան մամ ուռ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. յալապա (լուծողականներ). ունաբ դեղո
րայքային. մատուտակ դեղագործական նպա
տակների համար. ծխախոտի լուծամզուքներ
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). կաթնային
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ կեն
դանիների համար (միջատասպաններ). ալ յուր
կտավատի սերմից դեղագործական նպատակ
ների համար. լոսյոններ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. կաթն աշ աք ար (լակտ ոզ)
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ միջատների թրթուրները ոչնչաց
նելու համար. խմորիչներ դեղագործական նպա
տակների համար. պատրաստուկներ ցամաքա
յին կակղ ամ որթն եր ին ոչնչ ացն ել ու համ ար.
քսուքներ. լուպուլին դեղագործական նպատակ
ների համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական նպա
տակների համար. կանացի հիգիենիկ կիսավար
տիքն եր. դաղձ (անան ուխ) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. ածիկ
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու
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համ ար. ծծմբայ ին ձող իկն եր (ախտ ահ ան իչ
միջոցներ). բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր
բժշկական նպատակների համար. շիճուկներ.
մենթոլ. սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր
միկրոօրգանիզմն երի համար. միկրոօրգանիզմ
ների մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պաստեղներ
դեղագործական նպատակների համար. թույն
առնետների համար. կպչուն ճանճորսներ. պատ
րաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար.
ման ան եխ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. լոսյոններ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը
մշակելու համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր.
քսուքն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն.
օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժու
թյան համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոն
ներ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջա
դիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպատակ
ների համար. թուղթ մանանեխային սպեղանի
ների համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչաց
նելու համար. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկա
կան նպատակների համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պեպս ինն եր (ֆերմ ենտն եր) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. պատիճներ դեղագործա
կան նպատակների համար. առաջին օգնության
լրացված դեղատուփեր. ֆոսֆատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա.
թույներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակ
ների համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական նպատակ
ների համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող
միջոց) բժշկական նպատակների համար. քինա
քինայի (խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների համար.
քին ոլ ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատ ակն եր ի համ ար. ռադ իո ւմ բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. բուժ իչ արմ ատն եր.
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խավարծիլի արմատներ դեղագործական նպա
տակների համար. տոնուսը բարձրացնող միջոց
ներ (դեղային պատրաստուկներ). ազոտաթթվա
կան հիմն ային բիսմութ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. սարս ապ ար իլ բժշկակ ան
նպատակների համար. արյուն բժշկական նպա
տակների համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի
վիրաբուժական վիրակապեր. ցավամոքիչ դեղա
միջոցներ. տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ
դեղագործական նպատակների համար. դեղա
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. մանա
նեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը մանրէ
ազ երծ ել ու համ ար. քնաբ երն եր. նատր իո ւմ ի
աղեր բժշկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ մանրէազերծման համար. ստրիխ
նին. արյուն կանգնեցնող (արյունարգել) միջոց
ներ. շաքար բժշկական նպատակների համար.
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայքա
յին պատրաստուկներ). դեղամոմեր. գինեքար
դեղագործական նպատակների համար. բևեկ
նայուղ դեղագործական նպատակների համար.
տերպ ենթ ին դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
բուժական պատրաստուկներ. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած խաղ ող ը մշակ ել ու
համ ար. պատր աստ ուկն եր մակ աբ ույծն եր ին
ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակների
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. ալկ ալ ոի դն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. մանկական
սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղագործական
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական
նպատակների համար. խմելու սոդա դեղագոր
ծական նպատակների համար. կենսաբանական
պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների
համար. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. քափ ուր ի յուղ բժշկակ ան
նպատակների համար. քափուր բժշկական նպա
տակների համար. բյուրեղացված սառնաշաքար
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բժշկական նպատակների համար. կարբոնիլ
(հակամակաբուծային միջոց). ալգիցիդներ. լեցի
թին բժշկական նպատակների համար. գազեր
բժշկական նպատակների համար. ամենօրյա
միջադիրներ (հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղա
գործական նպատակների համար. բժշկական
միջոցներ նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական
նպատակների համար. կաուստիկներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պարզ ցել յուլո
զային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. հացահատիկային
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ
բժշկական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կոլոդիում դեղագործական նպա
տակների համար. թթու գինեքար դեղագործա
կան նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. ատամ նաբուժական դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ
անասն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ախտ որ ոշմ ան պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. գլից եր ին բժշկակ ան
նպատակների համար. միքստուրաներ. ֆեր
մենտն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ)
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու
խոտ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար.
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների
համ ար. վազ ել ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ (բալա
սան) բժշկական նպատակների համար. գայլուկի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. ջրածն ի պեր օքս իդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղագոր
ծական նպատակների համար. յոդիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ալկալիական
մետաղների յոդիդներ դեղագործական նպա
տակների համար. իզոտոպներ բժշկական նպա
տակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. խանձարուր
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի

29
29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

համ ար. կենս աբ ան ակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական պատրաստուկներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. քիմ իակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական ռեակտիվն եր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ հպաոսպնյակների մաքրման համար.
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների
համար. սննդային նրբաթ ելեր. ֆերմ ենտն եր
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար. ֆեր
մենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. ֆերմենտային (խմո
րիչ) պատր աստ ուկն եր անասն աբ ուժ ակ ան
նպատակների համար հիգիենիկ կիսավարտիք
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համար. չորարարներ բժշկական նպատակների
համար. դեղամիջոցներով տոգորված անձեռո
ցիկն եր. միկր ոտ արր եր ով պատր աստ ուկն եր
մարդկանց և կենդանիների համար. ամինաթ
թուներ բժշկական նպատակների համար. ամի
նաթթուներ անասնաբուժական նպատակների
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտա
գործելու համար. մայրու կեղև, որն օգտագործ
վում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտա
հան իչ միջ ոցն եր քիմ իակ ան զուգ ար անն եր ի
համար. ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակնե
րով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը ճնշելու
համար. պատրաստուկներ բրոնխները լայնաց
նելու համար. կոշտուկային բարձիկներ. մոլեսկին
(բամբակե գործվածք) բժշկական նպատակների
համ ար. հեշտ ոց այ ին լուծ ույթն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. բժշկական պատրաս
տուկներ մազերն աճեցնելու համար. ստերոիդ
ներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական հյուսվածքապատ
վաստներ կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական
նպատակներով օգտագործվող աչքի վիրակա
պեր. թթված ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանա
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ծագործվածքային արտադրանքի համար. օդը
թարմ ացն ող հոտ ազ երծ իչն եր. հեշտ ոց այ ին
լվացման միջոցներ բժշկական նպատակների
համար ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժա
կան) նպատակների համար. ցողունային բջիջներ
անասնաբուժական նպատակների համար. մշա
կաբույսեր կենսաբանական հյուսվածքներից
բժշկական նպատակների համար. մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից անասնաբու
ժական նպատակների համար. սառեցնող հեղու
կացիրներ բժշկական նպատակների համար.
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. պատ
րաստուկներ հալվե վերայից դեղագործական
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ սեռական ակտիվությունը պակասեց
նելու համար. մանկական խանձարուրներ. ման
կական կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժա
կան պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբ եր ախորժ ակ ը զսպել ու համ ար. հաբ եր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելում ներ
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմի յուղից. սննդային հավելում ներ
ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավելում
ներ. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի կաթից.
ակն ամ ոմ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սննդային հավելումն եր ակնամոմից.
սննդային հավելումն եր բույսերի ծաղկափոշուց.
սննդային հավելումն եր ֆերմենտներից. սննդա
յին հավելումն եր խաղողաշաքարից (գլյուկոզա
յից). սննդային հավելումն եր լեցիթինից. սննդա
յին հավ ել ում ն եր ալգ ին ատ ից. ալգ ին ատն եր
դեղագործական նպատակների համար. սննդա
յին հավելումն եր կազեինից. սննդային հավելում
ներ պրոտեինից. պրոտեինից սննդային հավե
լումն եր կենդանիների համար. ռեակտիվ թուղթ
բժշկական նպատակներով. սպիրտ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պեստիցիդներ.
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
ախտահանիչ միջոցներ. վիրաբուժական սոսինձ.
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ բժշկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
կորյակային հիվանդությունները բուժելու համար.
բուժական անասնակեր կենդանիների համար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
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կան նպատակների համար. բամբակյա փայտիկ
ներ բժշկական օգտագործման համար. բամբա
կյա տամպ ոնն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանկական սննդային խառնուրդներ.
կաթի փոշի երեխաների համար. հյուսվածքա
պատվաստներ (կենդանի հյուսվածքներ). կոլա
գեն բժշկական նպատակների համար. բուսային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
ն պ ատ ա կն եր ի հ ամ ա ր . դ եղ ագ ո րծ ակ ա ն
ապրանքներ. միկրոօրգանիզմն երից պատրաս
տուկներ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. ֆիտոթերապևտիկ պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
բույսերի էքստրակտներ բժշկական նպատակ
ների համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող
ժելեր. իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատ
րաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական նպա
տակներով. բժշկական նպատակներին հարմա
րեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. բժշկա
կան նպատակներին հարմարեցված համասեռ
սնունդ. նախապես լցված ներարկիչներ բժշկա
կան նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմ ար եցր ած սառ եց ում ով չոր ացր ած միս.
ռեակտիվ թուղթ անասնաբուժական նպատակ
ներով. կապակցող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. բուժիչ ատամն ափոշիներ.
բուժիչ պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդի
կուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. միջա
տասպան շամպուններ կենդանիների համար.
անասն աբ ուժ ակ ան միջ ատ ասպ ան լվաց ող
միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. սափրվե
լուց հետո օգտագործվող բուժական լոսյոններ.
բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ պատ
րաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ
չոր շամպուններ. բուժիչ շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար. ախտահանող օճառներ.
բուժիչ օճառներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ
նպատակների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելումն եր. վիտամինային հավելում
ներով սպեղանալաթեր. սննդային հավելումն եր
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային
ծամ ոն (խեժ) ծխել ուց հրաժ արվ ել ու համ ար.
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց հրաժար
վելու համար. դենդրիմերի հիմքով պոլիմերից
պատրաստված դեղապատիճներ դեղագործա
կան արտադրանքի համար. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած հաց ահ ատ իկ այ ին
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բույսերը մշակելու համար. մաշկային ներարկա
յին լցանյութեր. միջատասպան նյութերով տոգոր
ված ապարանջաններ. բուժիչ ատամն ամածուկ.
մերսմ ան ժել եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ.
հակաբեղմ նավորիչ սպունգներ. միանգամյա
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. բազմակի օգտագործման լողալու
խանձարուրներ երեխաների համար. խանձա
րուրներ փոխելու միանգամյա օգտագործման
փռոցներ երեխաների համար. կենդանի հյուս
վածքներ պարունակող ոսկրային լցանյութեր.
լիցքավորված թթվածնային բալոններ բժշկական
նպատակների համար. կանեփ բժշկական նպա
տակների համար.
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
խողովակներ. մետաղական կցիչներ հաղորդա
փոկերի համար. երկաթուղային ուղեփոխ սլաք
ներ. մետաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր
(արծաթ-նիկելի համահալվածք), մելքիոր. ալ յու
մին. բրոնզ. ալ յումինե լար. խարսխասալեր.
մետ աղ յա ծայր ափ ող ակն եր. մետ աղ ակ ան
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
համար, ծուղակներ վայրի գազանների համար,
դարաններ վայրի գազանների համար. կապկպ
վածքներ բեռների տեղափոխման, բեռնման-բեռ
նաթափման աշխատանքների համար. հակաշ
փական համահալվածք. պաշտպանիչ մետաղա
կան ցանկապատեր ծառերի համար. արկղիկներ
դրամի համար (մետաղական կամ ոչ մետաղա
կան). արծաթե զոդանյութ. մելքիոր. համահալ
վածքներ անագի հիմքի վրա՝ արծաթե պատված
քով. մետ աղ ակ ան ամր ան ան յութ եր բետ ոն ի
համար. անկիզելի պահարաններ (մետաղական
կամ ոչ մետաղական). մետաղ յա սահմանափա
կիչներ պատուհանների համար. դռների մետա
ղական նեցուկներ, դռների մետաղական սահ
մանափակիչներ. մետաղական տափօղակներ.
մետաղ յա սևեռակման օղակներ. մետաղական
ծխնին եր. հատ ակ ի մետ աղ ակ ան սալ իկն եր.
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցավանդակ
ների համար, ձողեր մետաղական ցանկապա
տերի համար. բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ
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անասունների համար. երկեղ ջյուր զնդաններ.
բաբիտ (համահալվածք). մետաղական զրահա
պատվածք. մետաղական փականքներ տուփերի
համար. մետաղական հեղույսներ. բալոններ
(մետ աղ ակ ան պահ եստ ար անն եր) սեղմվ ած
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. ճանաչման
մետաղական ապարանջաններ. պողպատասա
լեր. կարծր զոդանյութեր. մետաղական կցաշուր
թեր. բրոնզե տապանաքարեր. բրոնզից պատ
րաստված իրեր (արվեստի ստեղծագործություն).
ճոպաններ կախուղիների համար, մետաղաճո
պաններ կախուղիների համար. մետաղական
ծայրապանակներ ճոպանների համար, մետա
ղական ծայրապանակներ մետաղաճոպանների
համար. ոչ էլեկտրական միացքներ մետաղաճո
պանն եր ի համ ար. կադմ իո ւմ. մետ աղ ակ ան
կախովի կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնա
յինների. մետաղական թիթեղիկներ սեպապնդ
ման համար. մետաղական ծայրապանակներ
զբոսանքի գավազանների համար. մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղական
պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական միա
ցուցիչ օղակներ շղթաների համար. շինարարա
կան մետ աղ յա շրջան ակն եր. բարձր ացն ով ի
պատուհանի մետաղական հոլովակներ, պատու
հանի մետաղական հոլովակներ. մետաղական
խողովակներ կենտրոնական ջեռուցման համա
կարգ եր ի համ ար. պայտ ի մեխ եր. մետ աղ յա
ցցեր, մետաղ յա առանցքներ. քրոմ. ֆեռոքրոմ.
քրոմի հանքաքար. մետաղական երիթակներ,
մետաղական ճուլկիներ. մետաղ յա բանալիներ.
մեխեր. պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր.
մետաղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ.
մետաղ յա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
ական ոցն եր (երկ աթ եղ են իրեր). պահ ած ոյ ի
մետաղական բանկաներ. մետաղ յա բեռնարկղեր
(պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգ առ ելս եր. մետ աղ ակ աղ ապ ար (ձուլմ ան
արտ ադր ութ յուն). զնդանն եր. կցվանք այ ին
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրամե
կուսացման համար. խողովակների մետաղական
արմունկներ, խողովակների մետաղական ճյու
ղավորումն եր. մետաղական դռներ. գոտիները
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ձգելու մետաղական հարմարանքներ. մետաղա
կան սեղմակներ (պահանգներ). մետաղ յա կեռեր
կաթսայիկների համար. պատուհանի մղլակներ.
կեռ եր (երկ աթ եղ են իրեր). պատ ուհ անն եր ի
մետ աղ ապ ատվ ածքն եր. լար եր սով որ ակ ան
մետաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված պղինձ. պղնձե օղակներ. անջրանցիկ մետա
ղյա ամրակապեր. մետաղական պահեստարան
ներ սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
դռան առջևի մետաղ յա քերիչներ կոշիկները
մաքրելու. ցամաքուրդային մետաղական խողո
վակն եր. չմշակվ ած կամ մաս ամբ մշակվ ած
երկաթ. կցվանքային մակադրակներ ռելսերի
համար. մետաղական պտուտակներ, մետաղա
կան պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան ռելսեր. պատուհանների մետաղ յա պիտույ
քակ ազմ եր. օղակ ապ ի երկ աթ. երկ աթ ալ ար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ. երկա
թի հանքաքար. դռները փակելու ոչ էլեկտրական
մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցի
ում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական
մետ աղ ակ ան ամր ան. բույթ եր (երկ աթ եղ են
իրեր). ունկով հեղույսներ. մետաղական փականք
ներ, բացառությամբ էլեկտրականների, մետա
ղական փականներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանների. գալենիտ (հանքանյութ). կապարակ
նիքներ. գերմանիում. մետաղական հողմացույց
ներ. լեռնագնացների կոշիկների սեպեր, լեռնագ
նացների կոշիկների երկաթե մեխեր. մետաղա
կան կաղապարներ սառույցի համար. յուղելու
ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. զսպանա
կավոր փականքներ, զսպանակավոր փական
ներ. ինդիում. մետաղական խորհրդանշաններ
տրանսպորտային միջոցների համար. մետաղա
կան շերտավարագույրներ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված արույր. արտաքին մետաղական
շերտավարագույրներ, արտաքին մետաղական
լուսամուտափեղկեր. մետաղական հենահար
թակներ հրթիռների արձակման համար. մետա
ղական կավարամածներ. մետաղական խար
տուք. մետաղ յա սանդղահեծաններ (սանդուղքի
մասեր). լիմոնիտներ (միներալ). կոճղեր սովորա
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կան մետաղներից. դռների կամ պատուհանների
միջակապեր. մետաղական անվակներ մահճա
կալների համար, մետաղական անվիկներ մահ
ճակալների համար. մետաղական մղլակներ.
բլյումն եր (պողպատի գլոցուկ) (մետաղագործու
թյուն). մագնեզիում. մետաղական շարժական
կառուցվածքներ. մետաղական սեղմօղակներ
կոթերի, բռնակների համար. մետաղական կցոր
դիչներ խողովակների համար. մանգան. մետա
ղական տակդիրներ բեռների փոխադրման և
բեռնմ ան-բեռն աթ ափմ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. մետաղական հենահարթակներ բեռների
տեղափոխման համար, մետաղական տակդիր
ներ բեռների տեղափոխման համար. մետաղա
կան ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). մետա
ղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ). դռան
մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ. չմշակ
ված կամ մասն ակ ի մշակվ ած սով որ ակ ան
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետ աղ ակ ան անվ ակն եր կահ ույք ի համ ար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար. ագու
ցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն. մետաղա
կան հուշ արձ անն եր. մամլ ակ ի մետ աղ ակ ան
շուրթեր. պատերի մետաղական երեսապատ
վածքներ (շինարարություն). նիկել. նիոբիում.
շինարարական մետաղական մակադրակներ
ջրամեկուսացման համար. տների լույս չարձա
կող մետ աղ ակ ան համ արն եր. մետ աղ ակ ան
փակոցափեղկեր. մետաղական ցանկապատեր.
մետաղական զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ
մեխանիկական լույս չարձակող մետաղական
պանելներ. պատերի շինարարական մետաղա
կան երեսվ ածք. մետ աղ յա կեռ իկ-կախ իչն եր
հագ ուստ ի համ ար. մետ աղ ակ ան գլդոնն եր
(կառ ուցվ ածքն եր). լեզվ ակն եր փակ անքն եր ի
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. մետաղա
կան ցցիկներ վրանների համար. մետաղական
առաստաղներ. մետաղ յա հատակներ. շինարա
րական մետաղական պատվածքներ. շրջադար
ձայ ին շրջան ակն եր (երկ աթգծ եր ի համ ար).
կտուրի մետաղական կղմինդր. չմշակված կամ
մասնակի մշակված կապար. ջրացատկի մետա
ղակ ան աշտ ար ակն եր. դռան մետ աղ ակ ան
բռնակներ. մետաղական գամեր. մետաղական
դարբ ասն եր, մետ աղ ակ ան ճակ ատ ամ ուտք.
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դռների մետաղական լողաթներ, դռների մետա
ղակ ան ժապ ավ ենն եր. պողպ ատ ե տափ ակ
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանալիների
համար. մետաղական հեռագրասյուներ. ցինկ.
մետաղական հեծաններ. լայնանիստ մետաղա
կան հեծաններ. հավաքովի մետաղական հենա
հարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր. լույս չար
ձակ ող ճան ապ արհ այ ին ոչ մեխ ան իկ ակ ան,
մետաղական նշաններ. մետաղական միացքներ
խողովակների համար. մետաղալարերը ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). փաթեթա
վորման մետաղական տարողություններ. մետա
ղական պահեստարաններ. դռան մետաղական
շեմեր. չլուսարձակող ոչ մեխանիկական մետա
ղական ազդանշաններ. շարժական մետաղական
ջերմոցներ. մետաղական փականքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. մետաղական
նեցուկներ, մետաղական սահմանափակիչներ.
մետաղական բունկերներ. զանգուլակներ կեն
դանիների համար, զանգակներ կենդանիների
համար. զանգուլակներ, զանգեր, զանգակներ.
մետ աղ ալ ար զոդմ ան համ ար. մետ աղ ակ ան
փականներ, բացառությամբ մեքենաների մասե
րի, մետաղական կափույրներ, բացառությամբ
մեքենաների մասերի. արձաններ սովորական
մետ աղն եր ից. երկ աթգծ այ ին մետ աղ ակ ան
կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սողնակներ.
զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան.
մետ աղ ակ ան տան իք ած ածկ եր. տոմպ ակ,
պղնձաց ինկ (համ ահ ալվ ածք). մետ աղ ակ ան
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ.
ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. վոլֆ
րամ. մետաղական խողովակաշարեր. վանադի
ում. պատուհանների փեղկավոր մետաղական
ապակեկալներ. մետաղ յա պաշտպանող օղակ
ներ, մետաղ յա պնդացնող օղակներ. մետաղա
կան մեծավանդակներ (կառուցվածքներ). ցիր
կոն իո ւմ. պողպ ատ ե գնդիկն եր, պողպ ատ ե
գնդակներ. պողպատյա կառուցվածքներ. մետա
ղական արմատուր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական մետաղների համա
հալվածքներից, բացառությամբ դյուրահալների.
սովորական մետաղների համահալվածքներ.
ալ յումինե նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական
ցցեր. լողացող մետաղական նավամատույցներ
նավ եր ի կառ անմ ան համ ար. խարսխ այ ին
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու մետաղա
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կան պանելներ. մետաղական ամրանանյութեր
խողովակների համար. շինարարական մետա
ղական ամրանանյութեր. մետաղական ամրա
նանյութեր շարժափոկերի համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստական
իրեր. մետաղական շինարարական շաղախա
տաշտեր. մետաղական տաշտեր թռչունների
համար (կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետա
ղական բակեններ. պողպատե ժապավենները
ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետա
ղյա ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթա
վորման համար. մետաղական թելեր կապկպ
վածք ի համ ար. մետ աղ ակ ան տակ առ իկն եր.
տակառների մետաղական օղագոտիներ, տակա
ռիկների մետաղական օղագոտիներ. մետաղա
կան տակառներ. մետաղական լողավազաններ
(կառ ուցվ ածքն եր). մետ աղ յա շին ան յութ եր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվն երի կայանման
համար. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական մետաղներից. մետաղական
խցաններ. ճարմանդներ սովորական մետաղնե
րից (երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ.
մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակման
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ.
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր
եռակցմ ան և զոդմ ան մետ աղ ակ ան ձող եր.
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռների
տեղ ափ ոխմ ան և բեռնմ ան-բեռն աթ ափմ ան
աշխատանքների համար. առասաններ բեռները
փոխադրելու համար. մետաղական կիսանդրի
ներ. լողափի մետաղական խցիկներ. ներկելու
մետաղական խցիկներ. մետաղական ոչ էլեկտ
րական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական հար
մարանքներ խողովակների համար. մետաղա
կան անուրներ մալուխները և խողովակներն
ամրացնելու համար. մետաղական սեղմակներ
ճոպ անն եր ի, մետ աղ աճ ոպ անն եր ի համ ար.
պատ ուհ անն եր ի մետ աղ ակ ան շրջան ակն եր.
կարկասներ ջերմոցների համար. մետաղ յա վրա
քաշներ. ծխնելույզների մետաղական գլխադիր
ներ. կապկպվածքի մետաղական թելեր գյու
ղատնտեսական նպատակների համար. մետա
ղական ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկներ.
հատ ակ ի մետ աղ ակ ան սալ եր. մետ աղ ակ ան
դամբարաններ. մետաղական օժանդակ պարա
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գաներ դագաղների համար. մետաղական բեռ
նատար տակդիրներ. բեռնման մետաղական
եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների համար.
մետ աղ ակ ան հոդ ակ ապ եր. շին ար ար ակ ան
մետաղական հիմն ակմախքներ. դռան մետաղա
կան շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր ճոպանու
ղիների ռելսուղիների համար. ծխնելույզների
մետաղական գլխանոցներ. մետաղական ջրհոր
դաններ. ցամաքուրդային խողովակների մետա
ղական կափույրներ. մետաղական միջնապա
տեր. սյուների մետաղական պատյաններ նավ
թահորերի համար. մետաղական պահեստարան
ներ հեղ ուկ վառ ել իք ի համ ար. շարժ ակ ան
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական պահես
տարաններ. մետաղական ճոպաններ. մետաղա
կան քիվեր. քիվերի մետաղական բեկվածքներ,
քիվերի մետաղական մոլդինգներ. մետաղական
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ.
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. մետաղական
կափարիչներ դիտահորերի համար. մետաղա
կան տանիքապատվածքներ. կեռեր հերձաքարը
(շիֆերը) ամրացնելու համար (երկաթեղեն իրեր).
հագուստի կախարանների մետաղ յա կեռիկներ.
չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական բաքեր.
սանդ ուղքն եր ի մետ աղ ակ ան աստ իճ անն եր.
ջրհորդան մետաղական խողովակներ. ճկուն
փողրակները փաթաթելու համար ոչ մեխանի
կական մետաղական թմբկագլաններ. անշարժ
մետաղական բաշխիչ հարմարանքներ անձեռո
ցիկների կամ սրբիչների համար. ջրմուղի խողո
վակների մետաղական փականներ. շինարարա
կան մետաղական փայտամածներ. մետաղ յա
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական
նավասանդուղքներ ուղևորների համար. կապկ
պել ու մետ աղ ակ ան միջ ոցն եր. մետ աղ ակ ան
պնդօղակներ. մետաղական հենարաններ էլեկտ
րահաղորդագծերի համար. մետաղական ճյու
ղավ որ ութ յունն եր խող ով ակ աշ ար ի համ ար.
մետ աղ ակ ան շրջան ակն եր գեր եզմ անն եր ի
համար, մետաղական շրջանակներ մահարձան
ներ ի համ ար. մետ աղ ակ ան ցանկ ապ ատ եր.
ճկուն փողրակները փաթաթելու համար մետա
ղակ ան ոչ մեխ ան իկ ակ ան հարմ ար անքն եր.
մետաղ յա ցուցանակներ. մետաղական հենա
րաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթա
վոր մետաղ. մետաղական փականքներ պորտ
ֆելն եր ի համ ար, մետ աղ ակ ան փակ անքն եր
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պայուսակների համար. մետաղական օժանդակ
պարագաներ կահույքի համար. շինարարական
մետաղական պանելներ. արձանիկներ սովորա
կան մետաղներից. մետաղական ժապավենները
ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետա
ղակ ան ձուլ ակ աղ ապ արն եր. մետ աղ ակ ան
տապ ան աս ալ եր. մետ աղ յա մահ արձ անն եր.
մետաղական ցուցանակներ տապանաքարերի
համար. գերեզմանների մետաղական կոթողներ.
մետ աղ ակ ան հուշ ատ ախտ ակն եր. բուխ ար ի
ների, վառարանների մետաղական ցանցեր.
մետաղական կանգադարակներ տակառների
համար. մետաղական օժանդակ պարագաներ
մահճ ակ ալն եր ի համ ար. դռներ ի մետ աղ յա
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղական
միջ ոցն եր խրձեր ի համ ար. ճան ապ արհ այ ին
վթարային մետաղական ցանկապատեր. մետա
ղյա արկղիկեր, մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ
մետ աղ ակ ան ցուց ան ակն եր, մետ աղ ակ ան
անվանատախտակներ. գրանցման մետաղական
համարանշաններ. կերմետներ (խեցեղեն՝ մետա
ղափոշուց և դժվարահալ միացություններից).
տակառների մետաղ յա ծորակներ. մետաղական
սյուներ հայտարարությունների համար. կառան
ման մետ աղ ակ ան տակ առն եր. ծխնել ույզ ի
մետ աղ ակ ան խող ով ակն եր. մետ աղ ակ ան
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ օդափո
խիչ և օդի լավ որ ակմ ան հարմ ար անքն եր ի
համար. մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման
և փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ
մեխ ան իկ ակ ան մետ աղ ակ ան ձագ արն եր.
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից, բացա
ռութ յամբ տպագր ակ անն եր ի. մետ աղ ակ ան
կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակաշարերի
համար. ճնշումային մետաղական խողովակա
շար եր. հեռ ախ ոս ի մետ աղ ակ ան խցիկն եր.
մետաղ յա արկղեր գործիքների համար. մետա
ղական արկղեր գործիքների համար (դատարկ).
մետաղ յա հավանոցներ. արգելակային սեղմակ
ներ (անիվն երի բլոկավորման կալուններ). պող
պատյա ճոպաններ. մոծակապաշտպան մետա
ղական ցանցեր. լեռնագնացների մետաղական
կեռ եր. երկ աթ ե տակդ իրն եր բուխ ար ին եր ի
վառելափայտի համար. թռչուններին վանող հող
մային մետաղական սարքեր. մետաղական վան
դակներ վայրի գազանների համար. փոշենման
մետաղներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր.
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ՄԱՍ 1
№

կանաչով հյուսապատված տաղավարներ (մետա
ղական կառուցվածքներ). մետաղական ախոռ
ներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի մետա
ղական տներ (պատրաստի հավաքակազմեր).
մետաղական սկուտեղներ. փողոցի մետաղական
ջրհորդաններ. պտուտակավոր մետաղական
կափարիչներ շշերի համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ էլեկտրական մետաղական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. պատերը երե
սապատելու մետաղական սալիկներ. մետաղա
կան սալ եր ճան ապ արհ ի ծածկ եր ի համ ար.
շինարարական մետաղական սալեր. մետաղա
կան ձեռնասանդուղքներ. ֆոտոէլեմենտներով
ներկառուցված մետաղական ծածկեր տանիքի
համ ար. մետ աղ ակ ան զրահ ապ ատ դռներ.
մետաղական բազրիքներ լոգարանների համար.
տոպրակների մետաղական անշարժ բաշխիչներ
շների մնացորդների համար. 3D–տպագրության
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. մետա
ղական կեռիկներ պատուհանների համար. դռնե
րի մետ աղ ակ ան հեն ար անն եր. տան իքն եր ի
մետաղական փորակավոր կղմինդրներ. մետա
ղական ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղա
կան պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա ձողեր.
ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր. պայուսակ
ների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա նեցուկներ
կահույքի համար. մետաղ յա պիտակներ. մետա
ղյա կանիստրներ (ջրամաններ). մետաղ յա ցցեր
բույսերի կամ ծառերի համար. մետաղ յա դրոշա
կաձողեր (կառուցվածքներ). մետաղ յա սեղմակ
ներ պարկ եր ը դրոշմ ել ու համ ար. մետ աղ յա
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների մետաղ յա
կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահա
րաններ. մետաղ յա ծալովի դռներ. մետաղ յա
ձուլածոներ շինությունների համար. բուխարի
ների մետաղ յա դարակներ. տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսված մետաղական
թեք հարթ ակն եր. սով որ ակ ան մետ աղն եր ից
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի. մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռք ի մետ աղ յա դրոշ ակ աձ ող եր. մետ աղ յա
խցաններ. մետաղ յա ծալովի դռներ. բուխարի
ների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամեկու
սիչ շարժական մետաղական խցիկներ. մետա
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ղական ձայնային վահանակներ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների).
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար.
կոնվ երտ երն եր պողպ ատ ը հալ ել ու համ ար.
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր (մեքե
նաներ). օդավորող պոմպեր ակվարիումն երի
համար. օդի խտարարներ. թափահարիչներ.
գյուղատնտեսական մեքենաներ. գյուղատնտե
սական էլևատորներ. զտիչներ շարժիչներում
հովացնող օդը մաքրելու համար. օդային գոլոր
շիար արն եր. ապար ատն եր ճնշման տակ
գարեջրի մատուցման համար. չափաբերման
մեքենաներ. ճանապարհային գլդոններ. կար
բյուրատորների սնիչներ. ներքին այրման շար
ժիչն եր ի վառ ոցք ի սարք եր. փոփ ոխ ակ ան
հոսանքի գեներատորներ. փականներ (մեքենա
ների մասեր). մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև
լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համ ար նախ ատ եսվ ածն եր ի. ամբ արձ իչն եր,
բացառությամբ դահուկայինների. ամբարձիչներ
(վերելակներ). խառնիչ մեքենաներ. ինքնայուղ
վող առանցքակալներ. գութաններ. շարժիչներ
ինքնաթիռների համար. պատեր սպիտակեցնե
լու մեք են ան եր. յուղմ ան օղեր (մեք են ան եր ի
մասեր). մխոցի օղեր. հաստատուն հոսանքի
գեներատորների խոզանակներ. ճանապարհ
ներն ավլող ինքնագնաց մեքենաներ. սղոցադազ
գահներ (մեքենաների մասեր). փոխակրիչների
ժապավեններ. ժապավենային փոխակրիչներ.
խնոց ին եր. թմբկագլ անն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). մեքենաների պատյաններ. մեքենաների
հենոցներ. աղացներ (մեքենաներ). կալսիչներ.
քրքրիչ մեքենաներ. բետոնախառնիչներ (մեքե
նաներ). յուղ պատրաստող մեքենաներ. հաստա
տուն հոսանքի գեներատորներ հեծանիվն երի
համար. միացման ձգաձողեր մեքենաների և
շարժիչների համար. գնդիկավոր առանցքակալ
ներ. բիտում արտադրելու մեքենաներ. հնձիչներ.
խրձակապիչներ. կոճեր ջուլհակային մեքենա
ների համար. փայտամշակման հաստոցներ.
ապար ատն եր գազ ավ որվ ած ըմպ ել իքն եր ի
արտադրության համար. հյուսվածքապաստառ
ներ պատրաստող մեքենաներ. չոր խոտի հակե
րը կապկպելու սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենա
ներ). դիզելային շարժիչների նախագործարկա
յին տաքացման մոմեր. պարուրակահան հաս
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տոցներ. լվացամեքենաներ. շշալցման մեքենա
ներ. շշերը լվալու մեքենաներ. գարեջուր եփելու
մեքենաներ. ասեղնագործական մեքենաների
կլոր քարգահներ. խոզանակներ (մեքենաների
մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ էքսկավատոր
ներ. թործահաստոցներ. կաբեստաններ (բեռնա
շարժ մեխանիզմն եր). փոքր ավտոմատ խարիսխ
ներ նավագնացության համար. մեքենաների
փոկ եր. պատ յանն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
շարվ ածք այ ին մեք են ան եր (տպագր ութ յուն).
ներարկիչներ շարժիչների համար. կարբյուրա
տորներ. ասեղնավոր հավաքածուներ (սանդեր
քային մեքենաների մասեր). կտրոցներ (մեքենա
ների մասեր). պոլիգրաֆիական մամլամայրերի
տուփեր (տպագրություն). խարամ, մոխիր մաղե
լու մեքենաներ. կաթնային զատիչներ. չորացնող
մեքենաներ. յուղիչներ (մեքենաների մասեր).
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). կենտրոնա
խույս աղացն եր. կենտր ոն ախ ույս պոմպ եր.
հատիկաբույսերի սերմերը թեփահանող մեքե
նաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ. առանցքակալային
հենարաններ մեքենաների համար. կախոցներ
(մեք են ան եր ի մաս եր). ածխ ախ ոզ ան ակն եր
(էլեկտրականություն). ածխային կոմբայններ.
բեռնամբարձիչներ. բեռնաթափման հարթակ
ներ. հյուսող մեքենաների սայլակներ. խառատա
յին հաստոցներ. բազմաճախարակներ. գութա
նախ ոփ եր. պիտ ույք ակ ազմ եր մեք են ան եր ի
շոգ եկ աթս ան եր ի համ ար. գին ու մամլ իչն եր.
սիգարետ պատրաստող մեքենաներ արդյունա
բերական նպատակների համար. ճկող մեքենա
ներ. փականագործի էլեկտրական մկրատներ.
էլեկտրական մկրատներ. դուրեր մեքենաների
համար. հակադարձ կափույրներ (մեքենաների
մասեր). մամլազտիչներ. մեքենաների շոգեկաթ
սան եր ը նստվածք ից պաշտպ ան ել ու համ ար
կոլեկտորներ. կարի մեքենաների ոտնակավոր
շարժ աբ երն եր. տպագր ակ ան շարվ ածք այ ին
մեքենաներ (լուսաշարող). ճնշակներ (մեքենա
ներ). տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտարարներ
(մեքենաների մասեր). խտացման տեղակայանք
ներ. փոկ ան իվն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
պնդացնող միացումն եր (շարժիչների մասեր).
կորդ պատրաստող մեքենաներ. տառաձուլիչ
մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. կտրիչ մեքենա
ներ. հոս անք ի գեն եր ատ որն եր. հոր ատմ ան
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). հաստատուն

36
36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

հոս անք ի գեն եր ատ որն եր ի շարժ ափ ոկ եր.
ամբարձիչների (վերելակների) փոկեր. կցակար
ման կարի մեքենաներ. օդային բարձիկով սար
քեր բեռներ փոխադրելու համար. առանցքակալ
ների ներդրակներ (մեքենաների մասեր). էլեկտ
րական դանակներ. ատամն աձողավոր ամբար
ձիկներ. մաղիչ կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկ
ներ (մեքենաներ). կաշի մշակող մեքենաներ.
շարժիչների գլանների գլխիկներ. կուլտիվատոր
ներ (մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպագ
լաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. տեսա
կավորիչ մեքենաներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. ինքնաբեռնաթափման բուն
կերներ (մեխանիկական). կտրող մեքենաներ.
օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) սնուցող ջրի
համ ար. ճիմ ահ ատ իչն եր. ճարպ ազ երծմ ան
կայանքներ (մեքենաներ). մեկնասարքեր շար
ժիչների համար. ժանյակ հյուսող մեքենաներ.
գոլորշու/յուղի տարանջատիչներ. մանրատիչներ
(փխրիչներ). ռեդուկցիոն կափույրներ (մեքենայի
մաս եր). մեխ ան իկ ակ ան կարժ առն եր. կաշ ի
կտրող, լրահղկող մեքենաներ. ցամաքուրդային
մեքենաներ. հարդարիչ մեքենաներ. հաստա
տուն հոսանքի գեներատորներ. կեղտաջրերի
ցրցայտ իչն եր. ապար ատն եր գազ ավ որվ ած
ջրերի արտադրության համար. խմելու ջրի հան
քայնացման կայանքներ. ջրատաքացուցիչներ՝
որպես մեքենաների մասեր. փառահան մեքենա
ներ. պարուրակահան հաստոցներ. կոթունազա
տիչներ (մեքենաներ). հատիկամաքրիչ մեքենա
ներ. արտարկիչներ. էլեկտրական գեներատոր
ներ. ամբ արձ իչ սարք եր. դրոշմ ամ ամլ իչն եր.
կցորդիչի ագույցներ, բացառությամբ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. ներկման ապարատներ տպագ
րական մեքենաների համար. փաթաթող մեքե
նաներ. շարժասանդուղքներ. պոմպեր (մեքենա
ներ ի կամ շարժ իչն եր ի մաս եր). դրոշմ ակ իչ
մեքենաներ. դրոշմիչ մեքենաներ. պիտակավորիչ
մեքենաներ. կորզանահաստոններ. էքսկավա
տորներ. հանքահանման սարքեր. խոտաշրջիչ
ներ. քարմաղներ (մեքենաներ կամ մեքենաների
մասեր). հնձիչ մեքենաների դանակներ. դանակ
ներ (մեքենաների մասեր). մանող մեքենաներ.
ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. վերջնամշակ
ման, վերամշակմ ան մեքենաներ. կապ իչն եր
(մեքենաների մասեր). կերամամլիչներ. ձուլամե
քենաներ. գլանների մխոցներ. խցուկներ (մեքե
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նաների մասեր). գազերի սեղմման, ներծծման և
տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. գազո
նահնձիչներ (մեքենաներ). գուդրոնապատիչներ
(մեքենաներ). հատիկների սեղմման, ներծծման
և տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. յուղման
տուփեր (մեքենաների մասեր). յուղային պոմպեր.
ծալքավորիչ մեքենաներ, դրոշմատպիչ մեքենա
ներ. փորագրման մեքենաներ. տանիքի կղմինդր
ներ կտրող մեքենաներ. մեքենաների ուղղորդիչ
ներ. ծղոտ ահ ատ մեք են ան եր. մսաղ ացն եր
(մեքենաներ). մանածագործական հաստոցների
ազբափայտեր. տափաններ. ոռոգիչներ (մեքե
նաներ). հիդրավլիկական տուրբիններ. մետա
ղական թերթերի վրա տպագրման մեքենաներ.
տպագրական տպաձևեր. տպագրական մեքե
նաներ. տպագրական մամլիչներ. տպագրության
լիսեռներ մեքենաների համար. կաթ մշակող
մեքենաներ. ծղոտահատ մեքենաների դանակ
ներ. մանածագործական հաստոցների ազբիկ
ներ. մեքենաներ սայրերը, կտրիչները սրելու
համար. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոց
ների մասեր). կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների
մաս եր). գլոց ահ աստ ոնն եր. թթվածն այ ին
նիզակներ ջերմային հորատման համար (մեքե
նան եր).շուռտվ իկն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
ամանեղեն լվացող մեքենաներ. լվացման սար
քեր. լվացք ի մեք են ան եր (սպիտ ակ եղ են ի
համար). տրանսպորտային միջոցները լվանալու
կայանքներ. կանխավճարով աշխատող լվացքի
մեքենաներ. ամբարձիչ կայանքներ. սպիտակե
ղենի մզիչ մեքենաներ. կոկման մեքենաներ.
քարշային շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. շոգեմեքենաներ. հաստոցներ.
վառոցքի մագնետո. բեռնման – բեռնաթափման
սարքեր. պոլիգրաֆիական ինքնադարսիչներ
(թուղթ մատուցող հարմարանքներ). մուրճեր,
կռաններ (մեքենաների մասեր). ցցահար մուր
ճեր. օդաճնշական մուրճեր. կռիչ մուրճեր, կռան
ներ (ոչ մեծ չափերի). բեռնասլաքներ (ամբար
ձիչ). շարժասարքեր, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. շարժահաղորդակներ, բացառությամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. կարգավորիչներ
(մեքենաների մասեր). ծխախոտ մշակելու մեքե
նաներ. խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչներ.
դիաֆրագմաներ, թաղանթներ պոմպերի համար.
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մետաղամշակման հաստոցներ. մանածագործա
կան մեքենաներ. ոլորող մեքենաներ. ջրաղացա
քարեր. մանրիչ մեքենաներ. հորատներ լեռնա
գործական աշխատանքների համար. հանքաքար
մշակ ել ու մեք են ան եր, հանք աք ար մշակ ել ու
սարքավորումն եր. ալրաղաց մեքենաներ. խառ
նիչներ (մեքենաներ). հնձիչ մեքենաներ. հնձիչխրձակապիչներ. հացահատիկահավաք կոմ
բայնն եր. վագ ոն աա մբ արձ իչն եր. ռեա կտ իվ
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսված
ների. աղտոտումը կանխող սարքեր շարժիչների
և մոտորների համար. շարժիչների մխոցներ.
մեքենաների և շարժիչների արագության կար
գավորիչներ. ձուլակաղապարներ (մեքենաների
մասեր). կենցաղային աղացներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. կաղապարման մեքե
նաներ. ազատ ընթացքի անիվն եր, բացառու
թյամբ ցամաքային փոխադրամիջոցների համար
օտագ ործվ ողն եր ի. մաք ոքն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր
մաքրելու համար. ներծծող սարքավորումն եր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
շրջակ ար ող մեք են ան եր. ձեռք ի գործ իքն եր,
բաց առ ութ յամբ ձեռք ով կառ ավ արվ ողն եր ի.
կտրող գործիքներ (մեքենաների մասեր). մեքե
նաների, հաստոցների կտրող գործիքների բռնիչ
ներ. պահածոների էլեկտրական բացիչներ. հաց
կտրող մեք են ան եր. առանցք ակ ալ ատ ուփ եր
լիս եռն եր ի վզիկն եր ի համ ար (մեք են ան եր ի
մասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռների առանցքա
կալներ. թուղթ արտադրելու մեքենաներ. փայ
լարդիչներ (գլոցիչներ). փաթեթավորման մեքե
նաներ. խմորահունցիչ մեքենաներ. մակարոնե
ղեն արտ ադր ել ու էլեկտր ակ ան մեք են ան եր.
ներկմ ան մեք են ան եր. ներկ ափ ոշ եցր իչն եր.
հորատող մեքենաներ. ձեռքի էլեկտրական գայ
լիկոնիչներ. քարամշակման հաստոցներ. մխոց
ներ (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր).
տպարանային մամլիչներ. պնևմափոխակրիչներ.
ծակատիչ մամլիչների մամլամատներ. դակիչ
մեքենաներ. պղպեղի աղացներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ողորկման էլեկտրա
կան մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենա
ներ). օդայ ին ճնշակն եր (տեղ ակ այ անքն եր
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման
տեղակայանքների համար. վակուումային պոմ
պեր (մեքենաներ). կամրջաձև ամբարձիչներ.
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ՄԱՍ 1
№

փոկանիվն երի շփափոկեր. էլեկտրամեխանիկա
կան սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մամլիչներ (արդյունաբերական մեքենաներ).
ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր).
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր). պուդ
լինգման (երկաթի ստացման) մեքենաներ. շոգե
զատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր տեղադ
րելու մեքենաներ. քերաթափող մեքենաների
ատամն եր. մեխանիկական փոցխեր. խավավոր
ման մեքենաներ. հղկահաստոցներ. կազմարա
րական արդյունաբերական մեքենաներ և սար
քեր. արդուկիչ մեքենաներ. լցակարման մեքե
նաներ. զսպանակներ (մեքենաների մասեր).
էլեկտրական սարքեր վարագույրները տեղաշար
ժելու համար. գամիչ մեքենաներ. ամբարձիչներ
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). ռոտա
ցիոն տպագրական մեքենաներ. մեքենաների
ատամն ավոր մեխանիզմն եր. մեքենաների անիվ
ներ. մեքենաների թափանիվն եր. անվիկավոր
առանցքակալներ. առանցքակալի զատիչներ
(գնդիկների բռնիչներ). ճանապարհաշինական
մեքենաներ. սղոցներ (մեքենաներ). հանքային
մեքենաներ. շարժիչների շարժափոկեր. քաղհա
նիչ մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ
պատրաստող մեքենաներ. արդյունաբերական
հերմետիկացնող մեքենաներ. սերմն ացաններ
(մեքենաներ). էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ.
օդափ ուքս եր (մեք են այ ի մաս եր). դարբն ոց ի
փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ (մեքենաների
մասեր). լցամեքենաներ. ստատորներ (մեքենա
ների մասեր). ստերեոտիպ պատրաստող մեքե
նաներ. շաքար արտադրելու մեքենաներ. գեր
տաքացիչներ. մղիչներ. մեքենաների սեղաններ.
հենոցների գոգնոցներ (մեքենաների մասեր).
ներկիչ մեքենաներ. գզիչ մեքենաներ. հաստոց
ների հենոցներ (մեքենաների մասեր). դարձյակ
ներ (մեքենաների մասեր). կթի մեքենաներ. կթի
մեքենաների բաժակներ. մեքենաների շարժա
հաղորդակներ. օդաճնշական կայանքներ խողո
վակաշարերի համար. փոխակրիչներ (մեքենա
ներ). հյուսվածապատման մեքենաներ. կարա
պիկներ (վերհան մեքենա). հյուսող մեքենաներ.
տուրբ ինն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. մեխանիկական թմբկագլաններ ճկուն
փողրակների համար. դեկելներ (տպագրական
մեքենաների մասեր). տպագրական մեքենաներ.
քամհ արն եր. շարժ իչն եր օդայ ին բարձ եր ով
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տրանսպորտային միջոցների համար. շարժիչ
ների օդափոխիչներ. ապակի մշակող մեքենա
ներ. մեքենաներ երկաթուղիների շինարարու
թյան համ ար. ապար ատն եր ռետ ին ացմ ան
(վուլկանացման) համար. կցորդիչներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ.
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. հեսանասկավառակ
ներ (մեքենաների մասեր). հղկասկավառակներ
(մեքենաների մասեր). գարեջրի մատուցման
պոմպեր. օդաճնշական շարժիչներ. օդաճնշա
կան մեքենաներ. օդային պոմպեր. ներքին այր
ման շարժիչների վառոցքի մոմեր. մեղմիչների
մխոցներ (մեքենաների մասեր). հակաշփական
առանցքակալներ մեքենաների համար. փորիչ
ներ (մեքենաներ). օդ արտածծող սարքեր. շար
ժիչների վառելիքային խնայարարներ. նավային
շարժ իչն եր. նավ ակ այ ին մոտ որն եր. քրքրիչ
էլեկտրական մեքենաներ. պատճենիչներ (մեքե
նաներ). արգելակային մակադրակներ, բացա
ռությամբ տրանսպորտային միջոցների համար
նախ ատ եսվ ածն եր ի. արգ ել ակ ի կալ ունն եր,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. արգե
լակմ ան հատվ ած ամ աս եր, բաց առ ութ յամբ
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. կոճեր (մեքենաների մասեր), հենքա
կոճեր (մեքենաների մասեր). փոխանցման տու
փեր, բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների.
շշերը խցաններով փակող մեքենաներ. շշերի
կափարիչները փակող մեքենաներ. մեքենաներ
շշերը հերմետիկացնելու համար. էլեկտրաշար
ժաբերով խոզանակներ (մեքենաների մասեր).
աղբի, թափոնների մանրացման մեքենաներ.
սրճաղացներ, բացառությամբ ձեռքի սրճաղաց
ների. շոգեկաթսաների ծխնելույզներ. մեքենա
ներ հողային աշխատանքների համար. աղբի,
թափոնների խտացման մեքենաներ. մանրատիչ
ներ (մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակ
ներ). ավտոմատ մանիպուլ յատորներ (մեքենա
ներ). արդյունաբերական ռոբոտներ. էլեկտրա
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք պատրաս
տելու համար. զտիչ մեքենաների փոխարինովի
տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, բացառությամբ
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ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. պտտման մոմենտի
կերպափոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. փոխհաղորդման շղթաներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի կապիչ
ներ (մեքենաների մասեր). շոգեմեքենաների
կաթսաներ. մեքենաների կաթսաների սնիչներ.
կենդանիների խուզի մեքենաներ. շարժիչներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. մեքենա
ների կամ շարժիչների կառավարման մալուխ
ներ. սարքեր մեքենաների և շարժիչների կառա
վարման համար. պոլիգրաֆիական մամլամայ
րեր. սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ.
շարժ իչն եր ի օդափ ոխ իչն եր ի շարժ ափ ոկ եր.
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամն ավոր
փոխ անց իչն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. էմուլսացման կենցաղային էլեկտրա
կան խառնիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. նվազեցնող
ռեդ ուկց իո ն փոխ անց իչն եր,բաց առ ութ յամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. բաժանիչ սարքեր.
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր). ջեր
մափ ոխ ան ակ իչն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
արտանետումային համակարգեր շարժիչների
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. կռունկներ (ամբար
ձիչ և բեռնամբարձ մեխանիզմն եր). բանջարեղեն
և միրգ մաքրելու մեքենաներ. մեքենաներ բան
ջարեղեն տրորելու համար. մածկաարտամղիչ
օդաճնշական ատրճանակներ. զտիչներ՝ որպես
մեքենաների կամ շարժիչների մասեր. գութա
նավոր առվափորիչներ (գութաններ). կենցաղա
յին էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային էլեկտ
րական հյութամզիչներ. հիդրավլիկական շար
ժիչներ. լողացող կամ ցամաքային հորատման
աշտ ար ակն եր. ներք ին այրմ ան շարժ իչն եր ի
վառ ել իք ի կերպ ափ ոխ իչն եր. շարժ իչն եր ի
(հովացման) ռադիատորներ. շոգեկաթսաների
խողովակներ (մեքենաների մասեր). հիդրավլիկ
վերահսկում մեքենաների, մոտորների և շարժիչ
ներ ի համ ար. մեք են ան եր ի, շարժ իչն եր ի և
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մոտորների պնևմակառավարում. մոտորների և
շարժիչների քարտերներ. խոհանոցային էլեկտ
րական պրոցեսորներ. սոսնձապատիչ էլեկտրա
կան ատրճանակներ. ատրճանակներ (գործիք
ներ պայթ ուց իկ նյութ եր ի օգտ ագ ործմ ամբ).
ձկնորսական ցանցերը դուրս քաշելու մեքենա
ներ. համապիտանի հոդակապեր (կարդանային
հոդակապեր). դյուրակիր շոգեփայլարդիչներ
(շոգեգլոցիչներ) գործվածքների համար. գորգա
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր.
արտանետման գազերի կատալիզային կերպա
փոխիչներ. վակուումային զտման կենտրոնական
կայանքներ. շղթայական սղոցներ. շոգեզտման
հարմարանքներ. գազային կտրոցներ. փոշու
արտածծման կայանքներ (զտիչ հարմարանք
ներ). փոշ ու հեռ ացմ ան կայ անքն եր (զտիչ
կայանքներ). էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխա
նիկական մեքենաներ քիմիական արդյունաբե
րության համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքե
նաների մասեր). վթարային սնման գեներատոր
ներ. ընդ արձ ակմ ան բաք եր (մեք են ան եր ի
մասեր). ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների
մասեր). բարձր ճնշման տակ զտման ապարատ
ներ. մեքենաներ մանածագործական արդյունա
բերության համար, հաստոցներ մանածագործա
կան արդյունաբերության համար. արտանետման
կարճախողովակներ շարժիչների համար. նավ
թազտման մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթա
վորման համար. էլեկտրահատակափայլիչներ.
էլեկտր ակ ան սարք եր կոշ իկն եր ը մաքր ել ու
համ ար. ձյուն ամ աքր իչն եր. գազ աեռ ակցմ ան
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորաններ.
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ.
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. էլեկտրական սարքեր և հար
մարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. թենիսի
ձեռնաթիակների լարերը ձգելու մեքենաներ.
հեծանիվն եր հավաքելու հաստոցներ. մեքենա
յացված կուլտիվատորներ. ներկի փոշարարներ
(մեքենաներ). հիդրավլիկական սարքեր դռները
բացելու համար. մոտոցիկլետների ոտքի մեկնա
սարքի լծակներ. մեքենայացված կերաբաշխիչ
ներ անասունների համար. շարժվող հետիոտ
նային ուղիներ (մայթեր). խլարարներ շարժիչ
ների համար. օդաճնշական սարքեր դռները
բացելու համար. փոշեկուլների պարկեր. գազա
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յին զոդայրոցներ. հողմային տուրբիններ. արգե
լակ ի ճնշիչն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. էլեկտրոդներ եռակցման մեքենաների
համար. ապարատներ էլեկտրազոդման համար.
զոդման էլետրական ապարատներ. էլեկտրական
զոդիչներ. ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդ
ման համար. ապարատներ. օդամուղ մեքենա
ներ. մեքենաներ գալվանապլաստիկայի համար.
գալվանացման մեքենաներ. առևտրի ավտոմատ
ներ. դռներ ը փակ ել ու էլեկտր ակ ան սարք ե.
էլեկտրական սարքեր դռները բացելու համար.
կառավարման սարքեր վերելակների համար.
էլեկտր ակ ան ապար ատն եր պլաստմ ասս այ ե
փաթեթավորումն երի զոդման համար. վառելիք
բաշխող պոմպեր տեխնիկական սպասարկման
կայանների համար. ավտոմատ կարգավորվող
վառելիքային պոմպեր. պլաստմասսա վերամշա
կելու մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր պատու
հանները բացելու համար. էլեկտրական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. հիդրավլիկա
կան սարքեր պատուհանները բացելու համար.
հիդր ավլ իկ ակ ան սարք եր պատ ուհ անն եր ը
փակելու համար. օդաճնշական սարքեր պատու
հանները բացելու համար. օդաճնշական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. դռները փակե
լու հիդրավլիկական սարքեր. դռները փակելու
օդաճնշական սարքեր. օդաճնշական գլաններ.
խոհանոցային էլեկտրական աղացներ(մանրա
տիչն եր). 3D-տպիչն եր. մեք են ան եր մաղ ել ու
համար. շարժիչների հենարաններ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների. էլեկտրական մեխա
հանիչներ. փոշեկուլների խոզանակներ. դահուկ
ների եզրակները սրելու էլեկտրական գործիքներ,
էլեկտր ակ ան եզր ակ ահ ատն եր. մանր ատ ող,
ջարդող մեքենաներ. տոփանման մեքենաներ.
ներծծող ծայրափողակներ փոշեկուլների համար.
խողովակներ մաքրելու քերակներ. էլեկտրական
հյութամզիչներ. էլեկտրական պտուտակադար
ձիչներ. կառավարման լծակներ՝ որպես մեքենայի
մասեր, բացի խաղային մեքենաների համար
նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ տրանս
պորտ այ ին միջ ոցն եր ի շարժ իչն եր ի համ ար.
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր շինարարա
կան թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե
թրթուրներ՝ որպես մասեր բեռնման-բեռնաթափ
ման թրթուրավոր մեքենաների և ապարատների
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համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր գյու
ղատնտ ես ակ ան թրթուր ավ որ մեք են ան եր ի
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր հան
քարդյունաբերական թրթուրավոր մեքենաների
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն
մաքրող թրթուրավոր մեքենաների համար. յու
ղերի թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմ
պեր հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ
3D տպագրման համար. հողամշակման մեքենա
ներ գյուղատնտեսական նպատակների համար.
պարուրաձև էլեկտրական բանջարակտրատիչ
ներ. ջրածին բաշխող պոմպեր տեխնիկական
սպասարկման կայանների համար. թանաքային
տպագրական մեքենաներ արդյունաբերական
նպատակների համար. գոլորշիով ատակամաք
րիչներh. ռոբոտային էքզոկմախքների կոստյում
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. շարժ ակ ան կռունկն եր.
նավթի արդյունահանման, պահեստավորման և
բեռնաթափման լողացող կայանքներ.
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
հեսանաքար եր նրբախ արտ ոցներ. ածել ին եր
սրելու կաշվե փոկեր. բզեր (մախաթներ). կտրե
լիս օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ).
անցքակոկիչներ. անցքակոկիչների կցորդիչներ.
ներպարուրակիչ շաղափիչների երկարիչներ.
մածկաթիակներ, գունադանակներ (գույները
խառնելու). մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ).
կաստետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի
գործիքների մասեր). անկյունաչափական սար
քեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ կենդա
նիների կաշին քերթելու համար. պարուրահան
ներ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը զենք. ձեռքի
մեխահան գործիքներ. ձեռքի ամբարձիկներ.
սվինաձողեր. մորուք խուզելու մեքենաներ. ձեռ
քով կառավարվող ձեռքի գայլիկոնիչներ. դուրեր.
կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու համար.
անասուններին խարանելու գործիքներ. անա
սունն եր ին խուզ ել ու դան ակն եր. մեծ ամ եխ ի
կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դուրեր.
սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիք
ներ). մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ (ձեռ
քի գործ իքն եր). մկրատն եր. նրբուն ել ին եր.
փոր ագր ել ու կտրիչն եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
քլունգներ. խծուծման դուրեր. գրչահատ դանակ
ներ. քարի հետ աշխատելու մուրճեր. նրբասղոց
ներ. քերադանակներ. երիթակների անցքահատ
ներ. արդուկման մուրճեր (ձեռքի գործիքներ).
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տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). որսորդական
դանակներ. ձեռքի սղոցների, մետաղասղոցների
շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). կոշի
կի կաղապարներ (ձեռքով կարելու համար).
ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. սեղա
նի սպասք (դան ակն եր, պատ առաք աղն եր և
գդալներ). թանձր նյութերը կտրելու մկրատներ,
փականագործի մկրատներ. կտրող ժապավեն
ներ. ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). պտուտա
կամերի բանալիներ (ձեռքի գործիքներ). պտու
տակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). արգելա
նիվն եր (ձեռքի գործիքներ). արտապարուրակիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). գչիր (հորատ). հեսան
ների բռնիչներ. կացիններ. սեղանի պատառա
քաղներ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի
գործիքներ. բանջարակտրատիչներ. եղունգների
ունելիներ. խողովակահատիչներ (ձեռքի գործիք
ներ). կտրող գործ իքն եր. կտրիչ-դան ակն եր.
դանակավոր իրեր. պտղահավաքիչներ (ձեռքի
գործիքներ). գդալներ. շերեփներ (ձեռքի գործիք
ներ). ածելիներ սրելու փոկեր. գրունտը խտաց
նելու համար տոփաններ (ձեռքի գործիքներ).
դրոշմման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ֆրե
զավոր կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թիակներ
(այգեգործություն), գոգաթիակներ (այգեգործու
թյուն). ծեփիչներ. բույսերի վնասատուներին
ոչնչացնելու ձեռքի սարքեր. ապակի կտրելու
ալմաստներ (ձեռքի գործիքների մասեր). լայնա
կոկման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). սրոցա
քարեր. սրելու գործիքներ. սայրեր սրելու գոր
ծիքներ. գայլիկոնիչներ. թեփուկները հեռացնելու
դանակներ. խոշոր մոլախոտերի կուլտիվատոր
ներ (ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. այգեգործա
կան կոր մկրատներ. պատվաստման դանակներ.
թփահատներ (գործիք). ծլեպները հեռացնելու
ունելիներ. մազազերծման նրբունելիներ. ծովա
յին ճոպանաքանդիչներ. հորատներ ատաղձա
գործ ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար. դրոշ
մատպման սարքեր (ձեռքի գործիքներ). գործիք
ներ ի հավ աք ակ ազմ եր ոտն ահ արդ արմ ան
համար. ածելիների պատյաններ. խոռոչների
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների
մասեր). փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). թիեր (ձեռ
քի գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). էտե
լու մկրատն եր. գեր անդ ին եր. գեր անդ ին եր ի
օղակներ. ծալքավորման գործիքներ. ողորկման
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. մատ
նեքահանման դանակներ. գործվածքները ծալ
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քավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ.
մազերը գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր դուրեր
(ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական մահակներ.
փորագրական ասեղներ. պայտելու դանակներ.
բանջարեղեն մաքրելու դանակներ. փոխպատ
վաստման դանակներ (ձեռքի գործիքներ). եզրա
կոսահաններ. բանջարեղեն կտրատելու հարմա
րանքներ. սակրեր (տապարներ). կտրատելու
հարմարանքներ. կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ).
որսատեգեր (հարպուններ). ուրագներ (գործիք
ներ). քաղհանիչներ. ոստրեներ բացելու գործիք
ներ. միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռ
քի գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-բան
ջարանոցային գույք. պատվաստի դանակներ.
ագույցներ ատաղձագործական կամ տակառա
գործական աշխատանքների համար. ածելիների
սայրեր. սայր եր (ձեռքի գործ իքներ). շեղբեր
(զենքեր). սղոցների տափուկներ (ձեռքի գործիք
ների մասեր). լծակներ. մաչետե. թակեր (ձեռքի
գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). կռան
ներ. քարտաշի մուրճեր. հատիչներ. մետաղա
կան ժապավենները ձգելու սարքեր (ձեռքի գոր
ծիք). անվիկավոր դանակներ (ձեռքի գործիք
ներ). դրամահավաք հարմարանքներ. սանդեր
տրորելու համար (ձեռքի գործիքներ). պատրույգ
ներ ը կտրել ու մկրատն եր. պիտ ոյ ատ ուփ եր
սափրվելու պարագաների համար. համարներ
փորագրելու գործիքներ. եղունգների սղոցիկներ.
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. որսա
տեգեր (հարպուններ) ձկնորսության համար.
բրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թակեր (ձեռքի գոր
ծիքներ). ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ).
կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ). ձուլաշերեփ
ներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների սայրեր.
խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, տովրիկ)
(ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և ոչ էլեկտրա
կան ածելիներ. անցքահատներ. վառքի կրակ
խառնիչներ. գամիչ գործիքներ (ձեռքի գործիք
ներ). կարճ կոթով գերանդիներ. եղաններ (ձեռ
քի գործիքներ), փոցխեր (ձեռքի գործիքներ).
քաղհանիչներ (ձեռքի գործիքներ). սղոցների
շրջանակներ. գզող հարմարանքներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). այգեգործական կոր դանակներ. ման
գաղն եր. հեղ ուկն եր ի պարզվ ածք ազ ատմ ան
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող առարկա
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ներ (ձեռքի գործիքներ). ներպարուրակիչներ
(ձեռքի գործիքներ). հորատներ (ձեռքի գործիք
ներ). ոչ էլեկտրական պտուտակահաններ. դու
րեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովի ծայրեր (ձեռքի
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ.
շաղափիչներ. ձեռքով կառավարվող գյուղատն
տեսական գործիքներ. հեսանասկավառակներ
(ձեռքի գործիքներ). միջատասպան նյութերի
ցրցայտիչներ. ճաշի արծաթե սպասք (դանակ
ներ, պատառաքաղներ և գդալներ). փորիչներ
(ձեռքի գործիքներ). դանակներ. աքցաններ,
ունելիներ. աքցաններ (ունելիներ). սուսերներ.
սրեր, թրեր. ցցահար մուրճեր (ձեռքի գործիք
ներ). տոմսերի դակիչներ. եղունգների էլեկտրա
կան սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ.
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). անձ
նական օգտագործման էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական մեքենաներ մազերը խուզելու համար.
գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի գործիք
ներ). եղունգն եր կտրելու էլեկտր ակ ան և ոչ
էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին խուզե
լու գործ իքն եր (ձեռք ի գործ իքն եր). խուզ ել ու
դան ակն եր (ձեռք ի գործ իքն եր). արդ ուկն եր.
զմռնիտե սկավառակներ. խարտոցներ (գործիք
ներ). անցքահան աքցաններ (ձեռքի գործիքներ).
մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող գոր
ծիքներ (ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավա
քակազմեր մատնահարդարման համար. ձեռքի
ատրճ ան ակն եր մած իկն երն արտ աճզմ ել ու
համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները մշա
կելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի գործիք
ներ). քերաններ (ձեռքի գործիքներ). ականջ
դակելու գործիքներ. մազազրկման էլեկտրական
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. էլեկտրական
գործիքների հավաքակազմեր մատնահարդար
ման համ ար. մամլ ակն եր. ձեռք ի պոմպ եր.
դաշույններ. ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ.
պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ.
պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ. լին
գեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ.
նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու համար. թեք
(անկյան տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ.
փոցխեր գոլֆի արահետները խնամելու համար.
բուխ ար ին եր ի փուքս եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
ապար ատն եր դաջվ ածք ի համ ար. զմռնիտ ե
խարտոցներ. ձգովի մետաղալար (ձեռքի գոր
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ծիքներ). մեկուսիչ հանելու գործիքներ (ձեռքի
գործիքներ). էջատման մամլակներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). ոչ էլեկտրական ատրճանակներ ճեղ
քերը փակելու համար. մետաղալարերը ձգելու
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). դանակներ ստեղ
ծագործական ժամանցի համար (հերձադանակ
ներ). ձեռքով կառավարվող օդային պոմպեր.
խեցեղեն դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե
սղոց իկն եր. ձեռք ի գործ իքն եր դահ ուկն եր ի
եզրակները սրելու համար, եզրակներ հատելու
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ.
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր քանդա
կագործների համար. սեղանի պլաստմասսայե
գդալներ, պատառաքաղներ և դանակներ. սեղա
նի մանկական գդալներ, պատառաքաղներ և
դան ակն եր. քեր ակն եր դահ ուկն եր ի համ ար.
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների կոթեր.
դանակների կոթեր. գերանդիների մետաղական
կոթեր. ձեռքով կառավարվող պարուրաձև բան
ջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի
գործիքներ). դանակներ դուրս հանովի սայրով.
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր
խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը
կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող դանակ
ներ. մրգի միջուկը հանելու դանակներ. խոհա
նոցային մանդոլիններ. ճանկեր մսի համար.
մանրէազերծված գործիքներ մարմն ի պիրսինգի
համար. մազահեռացման լազերային սարքեր,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. վթարային մուրճեր. բանջա
րեղենի դանակներ. կտրատելու պատառաքաղ
ների. կտրատող դանակներ.
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպորտա
յին վթարն եր ը կանխ ել ու համ ար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջ ոցն եր. դժբախտ պատ ահ արն եր ից,
ճառ ագ այթ ում ից և կրակ ից պաշտպ ան ող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկ ան եր. էլեկտր ակ ան կուտ ակ իչն եր ի
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների խտա
չափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ.
տագնապի ազդասարքեր. ձայնային ազդանշա
նային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագր
ման սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա
չափներ. գումարման սարքեր. գազախտաչափ
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ներ. լուսախ ոշ որաց ուց իչն եր. երկ աթուղ ային
ուղեփոխ սլաքների հեռակառավարման էլեկտ
րադինամիկական ապարատուրա. մագնիսներ.
էլեկտրամագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության
անալիզի ապարատներ. վթարային ազդասար
քեր. սպիրտ աչ ափն եր. շարժ աք ան ոնն եր.
սննդամթ երք ի և կեր եր ի անալ իզ ի սարք եր.
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ.
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ. բարձ
րաչափներ. դժբախտ պատահարներից պաշտ
պան ող ասբ եստ ե գործվ ածք ից ձեռն ոցն եր.
կրակից պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործ
վածքներից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղա
րարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր.
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմա
րիչներ. անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալե
հավ աքն եր. հակ աշլ ացմ ան լուս ապ աշտպ ան
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. խան
գարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրականու
թյուն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականու
թյուն). բացվ ածք աչ ափն եր (օպտ իկ ակ ան).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխ իչ տուփ եր (էլեկտր ակ ան ութ յուն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեններ.
օբյեկտիվն եր աստղալուսանկարչության համար.
ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման տեսալ
սողական միջոցներ. կանխավճարով աշխատող
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով
աշխ ատ ող ավտ ոմ ատն եր ի մեխ ան իզմ ն եր.
ժետոնով աշխատող ապարատների մեխանիզմ
ներ. տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի
ազդանշանիչներ. ավտոմեքենայի անվադողե
րում ցածր ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ
պաշտպ ան իչ կոմբ ին եզ ոնն եր օդաչ ուն եր ի
համար. վթարային էլեկտրական զանգեր. ձողիկ
ներ ստորգետնյա ջրերի աղբյուրների տեղադ
րութ յուն ը որոշ ել ու համ ար. փրկար ար ակ ան
լաստեր. կշեռքներ. օդերևութաբանական զոնդգնդեր. մագնիսական ժապավենների մագնիսա
թափման սարքեր. մագնիսական ժապավենների
վրա գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապա
վեններ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
հարթակավոր կշեռքներ. հրդեհաշիջման ժամա
նակ օգտագործվող հարվածող հարմարանքներ.
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական կուտակիչ
ների համար. բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ.
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ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն).
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվագար
կիչների տոնարմն եր. սպիրտային հարթաչափ
ներ. գրասենյակային սարքավորանք ծակոտա
քարտ եր ի օգտ ագ ործմ ամբ. էլեկտր ակ ան
մալուխների պարուտակներ. շրջանակներ դիա
պոզ իտ իվն եր ի (թափ անց ապ ատկ երն եր ի)
համար. հաշվիչ սկավառակներ, լոգարիթմական
շրջանաձև քանոններ. լոգարիթմական քանոն
ներ. հաշվասարքեր. բացովի տրամաչափիչներ.
ձևանմուշներ (չափիչ գործիքներ). լուսապատ
ճենմ ան ապար ատն եր. կին ոնկ ար ահ անմ ան
խցիկներ. մազական խողովակներ. ձայնագրու
թյունների կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստա
կան շնչառության համար նախատեսվածների.
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների շղթա
ներ. ջերմակարգավորման սարքեր. լուսանկար
չական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սար
քեր շոգեկաթսաների համար. չորացուցիչներ
(լուսանկարչություն). կինոֆիլմերի (կինոժապա
վենների) մոնտաժման հարմարանքներ. տպաս
խեմաներ. լուսաազդանշային (առկայծումային)
ապարատներ. ազդանշանային զանգեր. ման
րադիտակներ ի առարկայական ապակ ին երի
պատ յանն եր. էլեկտր ակ ան կոլ եկտ որն եր.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտա
տորներ. ծովային կողմն ացույցներ. օկուլ յարներ
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորացույցներ.
քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմն եր. էլեկտ
րական կոնդենսատորներ. էլեկտրահաղորդիչ
ներ. էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտրական
շղթայ ի գործ արկ իչն եր. գծայ ին միաց իչն եր
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր (էլեկտ
րակ ան ութ յուն). կոմ ուտ ացմ ան վահ անն եր.
էլեկտրական հպակներ. նամականիշներով վճա
րում ն եր ի վեր ահսկ ող ութ յան ապար ատն եր.
Էլեկտրական կարգավորող սարքեր. հսկողու
թյան էլեկտրական սարքավորումն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. տրանսպորտային միջոցների արագու
թյունը վերահսկող սարքեր. Էլեկտրական կեր
պափոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր (լու
սանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջերմային).
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ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. թորա
նոթները պահող հարմարանքներ. ուղղիչ ոսպ
նյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվն եր (ոսպնյակներ)
(օպտիկա). տիեզերագրական գործիքներ. կոս
տյումն եր ջրասուզակության համար. կոմուտաց
ման էլեկտրական ապարատներ. էլեկտրական
փոխարկիչներ. սահմանափակիչներ (էլեկտրա
կանություն). խցակի էլեկտրական երկժանիներ.
հոսանքի ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրա
կան). դերձ ակն եր ի մետր եր. հալք ան ոթն եր
(լաբորատոր). կաշիների հաստությունը չափող
սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամն երի դետեկ
տորներ. փականակներն իջեցնող մեխանիզմն եր
(լուսանկարչություն). խտաչափներ. մուլտիպլի
կացիոն ֆիլմեր. լաբորատոր տակդիրներ. մետա
ղադետեկտորներ արդյունաբերական կամ ռազ
մակ ան նպատ ակն եր ի համ ար. սոն արն եր.
դետեկտորներ. լուսանկարչական փականներ.
մեմբրաններ (ակուստիկա). դիապոզիտիվն երի
կենտրոնադրման սարքեր. լուսանկարչական
ապարատներ. դիապոզիտիվն եր (լուսանկարչու
թյուն). դիասկոպներ. հեռավորություն չափող
սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատ
ներ (մանրազննություն). բարձրախոսներ. էլեկտ
րական ապահովիչներ. նվագարկիչներ. մանրա
դիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռա
չափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ (էլեկտ
րակ ան ութ յուն). բաշխ իչ կառ ավ ար ակ ետ եր
(էլեկտրականություն). չափակարկիններ. չափիչ
ներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափ
ներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր (լու
սանկարչություն). հեռախոսափողեր. ֆլուորես
ցենտ ող (լուս ած որ) էկր անն եր. պրոյ եկց իո ն
էկրաններ. աշխատողների դեմքը պաշտպանող
վահաններ. էկրաններ (լուսանկարչություն). լու
սանկարչության մեջ օգտագործվող չորացման
հարմարանքներ. հոսանքի կորստի. էլեկտրահա
ղորդագծեր. կառավարման վահաններ (էլեկտ
րականություն). գալվանական տարրեր. էլեկտ
րական գծերի միացքներ. էլեկտրական միացք
ներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային
վանն ան եր. էլեկտր ոն այ ին ազդ անշ անն եր ի
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ).
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու հարմա
րանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. տրանս
պորտային միջոցների անցած տարածության
(կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչու
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թյան). մեխանիկական ցուցանակներ. էպիդիաս
կոպներ. փորձանոթներ. հավասարակշռման
սարքեր. թերմոստատներ (ջերմապահպանիչ
ներ). էրգաչափներ. նյութերը փորձարկելու մեքե
նաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ.
բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ.
լուսանկարչական ապարատների և լուսանկար
չական պարագաների հատուկ պատյաններ.
ապարատուրա անալիզների համար, բացառու
թյամբ բժշկականի. բեկումաչափներ. լուսակա
յաց ույցն եր (լուս ավ որվ ած ութ յան չափ իչն եր).
հաշ իվն եր ը դուրս գրել ու սարք եր. խմորմ ան
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթու
ղային տրանսպորտում անվտանգություն ապա
հովող սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագ
նիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղա
լարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից պաշտպա
նելու համար. փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ
փրկար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար.
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակների
զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտագործվող
զտիչներ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների
համար. բարձր հաճախականության ապարա
տուրա. հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ.
ռադ իոս արք եր. գալ են իտ այ ին բյուր եղն եր
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի մարտ
կոցներ. դժբախտ պատահարներից պաշտպա
նող ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ.
ռենտգ են յան ճառ ագ այթ ում ից պաշտպ ան ող
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր
և գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիք
ներ), մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկար
ները չորացնող սարքեր. լուսանկարչական փայ
լարկ իչն եր. քան ոնն եր (չափ իչ գործ իքն եր).
աստիճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր) լուսատպվածքների համար.
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների ցան
ցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ. ընդունիչ
ներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգ
րամն եր. խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի
նույնականացման պարուտակներ. փրկարարա
կան սարքավորումն եր. հրշեջ փողրակների ծայ
րապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. հրշեջ
պոմպ եր. թեք աչ ափն եր. սակ ահ աշվ իչն եր.
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. արա
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գաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի միջաձո
ղեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ (էլեկտ
րականություն). տեղեկատվության մշակման
սարքեր. հայելիներ զննման աշխատանքների
համար. խոսակցական ապարատներ. լուսան
կարչական թիթեղների տուփեր. կերպափոխիչ
ներ (էլեկտրականություն). իոնարարներ, բացա
ռությամբ օդը մշակելու համար օգտագործվող
ների. դռան օպտիկական դիտանցքեր (խոշորա
ցուցիչ ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստ
ների ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ
կահույք լաբորատորիաների համար. կաթնախ
տաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսան
կարչական լաբորատորիաների համար. օպտի
կական համակարգով լապտերներ. «Մոգական»
լապտ երն եր. ազդ անշ ան այ ին լապտ երն եր.
լազերներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. օպտիկական ոսպ
նյակներ. գրասենյակային կշեռքներ նամակների
համար. լագեր (չափիչ գործիքներ). խորաչափ
ների գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս
արձակող ցուցանակներ, լույս արձակող նշան
ներ. նեոնային խողովակներ ցուցանակների
համար. ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական
օկուլ յարներով (ակնապակիներով) գործիքներ.
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների
ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ
(մանոմետրեր). շրջադիտակներ. պաշտպանիչ
դիմակներ. մաթեմատիկական գործիքներ. կան
խավճարով աշխատող մեխանիզմն եր հեռուս
տացույցների համար. մեգաֆոններ. համակար
գիչների հիշողության բլոկներ. ատաղձագործ
ների քանոններ (մետրեր). սնդիկային հարթա
չափներ. արագություն չափող սարքեր (լուսան
կարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ
գործ իքն եր. օդեր ևո ւթ աբ ան ակ ան սարք եր.
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). օպտի
կական սարքերի և գործիքների մանրաչափա
կան պտուտակներ. միկրոֆոններ. մանրահա
տիչներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. անդ
րադարձիչներ (օպտիկա). շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. ծովային սար
քեր և գործ իքն եր. ծով այ ին ազդ անշ ան այ ին
սարքեր. նավագնացական սարքեր և գործիքներ.
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական մարտ
կոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. հարթա
չափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման սար
քեր). մակարդակաչափական գործիքներ. քթակ
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նոցների (պենսնե) շրջանակներ. պրիզմաներ
(օպտիկա). դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյու
նաչափներ). օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտի
կակ ան սարք եր և գործ իքն եր. օպտ իկ ակ ան
ապակիներ. համակարգիչներ. համակարգչային
գրառված ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատա
նագրիչներ). թթվածնի վերալցման (տարաթող
ման) սարքեր. օզոնարարներ. միկրոմետրեր
(մանրաչափներ). լուսատու կամ մեխանիկական
ազդ անշ ան այ ին պան ելն եր. շանթ արգ ելն եր.
ավտոմեքենաների կայանման վճարովի ժամա
նակի հաշվիչներ. աստղագիտական սարքեր և
գործիքներ. մաշկի հաստությունը չափող սար
քեր. թթվաչափներ. կշռման սարքեր և գործիք
ներ. աղային լուծույթների խտության որոշման
խտաչափներ. լվացման ռեզերվուարներ (լուսան
կարչություն). լուսանկարչական ապարատների
կանգնակներ. լուսանկարչական ապարատների
դիտաններ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթ ոցիկներ. պլանշետն եր
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսաչափ
ներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործվող
ականջի ներդրակներ . զանգեր (տագնապի
ազդասարքեր). կշռաքար եր. բևեռ աչ ափն եր.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր. ատամ
նապաշտպանիչներ. հրաչափներ. ռադարներ.
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռենտգենյան ապարատներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. անկյունա
չափներ (չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան ճառա
գայթման արտադրման (գեներացման) ապա
րատներ և տեղակայանքներ, բացառությամբ
բժշկության մեջ օգտագործվողների. ռենտգե
նյան խողովակներ, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա
գայթներից պաշտպանող սարքեր, բացառու
թյամբ բժշկութ յան մեջ օգտ ագ ործվ ողն եր ի.
հեռախոսային ապարատներ. բեկումային աստ
ղադ իտ ակն եր. ռենտգ են յան ապար ատն եր,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. սպեկտր ադ իտ ակն եր.
էլեկտրական դիմադրություններ. ջերմաչափներ,
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բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան ջերմ աչ ափն եր ի.
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական
շնչառ ութ յան ապար ատն եր ի. ռեո ստ ատն եր.
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ մեխանի
կական ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր
գիտական հետազոտությունների համար. արբա
նյակն եր գիտ ակ ան հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի
համար. մեմբրաններ գիտական ապարատու
րայի համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվու
թյան կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտ
րականություն). էլեկտրական փականներ. սեքս
տանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. կանխող
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային միջոց
ների համար. ազդանշանների հեռակառավար
ման էլեկտրադինամիկական ապարատուրա.
տրանսպորտային միջոցների կառավարման կամ
ստուգմ ան նման ակ իչն եր. շչակն եր. ձայն ի
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ ապարա
տուր ա. ձայն ի վեր արտ ադրմ ան սարք եր.
խորազննման սարքեր և մեքենաներ. զոնդերի
ծանրոցներ, խորաչափների ծանրոցներ. սոնո
մետրեր. սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ.
տարածադիտակներ. տարածադիտական ապա
րատներ. նվագարկիչների ասեղներ. սուլֆիտա
չափներ. հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դար
ձաչափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ.
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահուշա
րարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ
ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. աստղադիտակ
ներ. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամանակը
գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ
գործիքներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոց
ների համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթ
վերի հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթ
վերի կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռա
կապ). ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուս
ներ). վակուումային կաթոդային լամպեր (ռա
դիո). միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուս
ներ, վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ
տես ագրմ ան համ ար. մած ուց իկ աչ ափն եր.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու
համար. լարման կարգավորիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ընտրաձայները հաշ
վելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմարանք
ներ նվագարկիչների ասեղները փոխարինելու
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համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն
մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ շներին
հրահանգներ հաղորդելու համար. օպտիկական
նշանոցներ հրազենի համար. պահպանական
ազդանշանային սարքեր. անկյունաչափական
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. էլեկտրա
կան կոճերի հիմնակմախքներ. լուսակայված
ժապավեններ. լույս արձակող կամ մեխանիկա
կան ճան ապ արհ այ ին նշանն եր. փրկար ար
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդալողան
ներ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմն ացույց-ան
կյունաչափներ), կողմն ացույցներ. հակամառա
խուղային ազդասարքեր, բացառությամբ պայ
թուց իկն եր ի. դրամ արկղ այ ին ապար ատն եր.
ռենտգենյան ապարատների էկրաններ արդյու
նաբերական նպատակների համար. նույնակա
նացման մագնիսական քարտեր. փակող շերտով
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համակար
գիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ.
կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ սխեմա
ներ). կաթ ոդն եր. փրկար ար բաճկ ոն ակն ե.
փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր և գործիք
ներ. լուսակայված կինոժապավեններ. նյութեր
էլեկտր ահ աղ որդմ ան գծեր ի համ ար (լար եր,
մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակ
ների պատյաններ. մանրէական կուլտուրաների
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. մեկու
սացված պղնձալար. գազապարպիչ էլեկտրա
կան խողովակներ, բացառությամբ լուսավորու
թյան համար օգտագործվողների. դիաֆրագմա
ներ (լուսանկարչություն). թորիչ ապարատներ
գիտական նպատակների համար. բաժանավորիչ
սարքեր. դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոց
ների պատյաններ. լաբորատորիայի վառարան
ներ. օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
ճառ ագ այթն եր ի զտիչն եր. բարձր ախ ոսն եր ի
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սար
քեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգ
րալ սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմա
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի
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գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագրան
ցելի). համակարգչային գործառնական գրառված
ծրագր եր. համ ակ արգ իչն եր ին կից սարք եր.
համակարգչային գրառված ծրագրային ապահո
վում. լուսահավաք ոսպնյակներ. կապի ձայնային
սարքեր . կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվու
թյան մշակման սարքավորանք). ճնշամեղմման
խցիկներ. կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման
դիմ ապ ան ակն եր. էլեկտր ոն այ ին մատ իտն եր
(ցուցասարքերի տարրեր). մագնիսական ծած
կագրով քարտեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
հրշեջ նավեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակարգիչ
ների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրոցեսոր
ներ. մոդեմն եր. մոնիտորներ (համակարգչային
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային
ծրագրեր). «Մկնիկ» տեսակի մանիպուլ յատոր
ներ (կից սարքավորումն եր). նշաններն ընթեր
ցելու օպտիկական սարքեր. օպտիկական տեղե
կակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. համա
կարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատ
վութ յան մշակմ ան կենտր ոն ակ ան բլոկն եր).
ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման
սարքեր). անվտանգության գոտիներ, բացառու
թյամբ տրանսպորտային միջոցների նստոցների
և սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար). ծխի
դետ եկտ որն եր. տրանզ իստ որն եր (էլեկտր ո
նիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ բժշկա
կան նպատ ակն եր ով օգտ ագ ործվ ողն եր ի.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային ինք
նապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկու
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, բացա
ռութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար
նախատեսվածների. սկավառակակիրներ համա
կարգ իչն եր ի համ ար. հաղ որդ աձ ող եր լույս ի
կետ այ ին աղբ յուրն եր ի մոնտ աժմ ան համ ար.
գրպան ի էլեկտր ոն այ ին թարգմ ան իչն եր.
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ.
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հակ ահրդ եհ այ ին պաշտպ ան իչ ծածկ ոցն եր.
բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). սմարթ-քար
տեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). չափագդալ
ներ. դյուրակիր համակարգիչներ. հայտարարու
թյունների էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի
հաշվ աս արք եր. դժբախտ պատ ահ արն եր ից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող կոշկե
ղեն. հակահրդեհային ջրցաններ. գործարկման
մետաղաճոպաններ շարժիչների համար. արև
ապաշտպան ակնոցներ. հաշվառման (հաշվե
ցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ գրան
ցելու սարքեր). տեսաժապավեններ. տեսախա
ղերի քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահե
ռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչ
ներ լողորդների և սուզորդների համար. պաշտ
պանական սաղավ արտներ սպորտսմ ենն երի
համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարա
կումն եր. համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր
. նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր տարա
ծաընդունիչներ. դաստ ակներ ի հենար անն եր
համակարգիչների հետ աշխատանքի համար.
համ առ անցք մալ ուխն եր. օպտ իկ աթ ելք այ ին
մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. էլեկտ
րաֆիկացված ցանկապատեր. խաղային գրառ
ված ծրագրեր համակարգիչների համար. ական
ջակալներ. լուսավորման համակարգերի բալաս
տային դիմադրություններ. փեյջերներ. արբա
նյակային նավագնացական սարքեր. սոլենոի
դայ ին կափ ույրն եր (էլեկտր ամ ագն իս ակ ան
փոխ արկ իչն եր). գերլ ար ում ից պաշտպ ան ող
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. լուսային
էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. մանեկեններ
օգնություն ցուցաբերելուն վարժվելու համար
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման կարգավո
րիչներ. թայմերներ (ավազի ժամացույցներ) ձու
եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր. DVD -նվագարկիչ
ներ. բանկոմատներ. լուսացույցներ (ազդանշա
նային սարքավորումն եր). անլար հավաքակազ
մեր հեռախոսների համար. ասբեստե առաջա
կալն եր հրշեջն եր ի համ ար. սաղ ավ արտն եր
ձիավ ար ութ յան համ ար. լաբ որ ատ որ իայ ի
հատուկ հագուստ. անհատականացման մագնի
սական ապարանջաններ. տրանսպոնդերներ
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(հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). ներբեռնվող
հնչյունային ֆայլեր շարժական հեռախոսների
զանգերի համար. ներբեռնվող երաժշտական
ֆայլեր. ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. մանե
կեններ վթարային փորձարկումն երի համար.
լաբորատոր ցենտրիֆուգներ. տպատախտակ
ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի ապարատներ
(GPS). դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. նրբա
քուղեր բջջային հեռախոսների համար. լույս
արձակող դիոդներ (ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրաց
նող տրանսֆորմատորներ. անձնական դյուրա
կիր համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ.
պայ ուս ակն եր դյուր ակ իր համ ակ արգ իչն եր ի
համար. ծածկոցներ դյուրակիր համակարգիչ
ների համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. Պետ
րիի բաժակներ. Պիտոյի խողովակներ. ստրո
բոսկոպներ. ճանապարհային ազդանշանային
կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ
համ ակ արգչ այ ին ծրագր այ ին ապահ ովմ ան
համ ար (ներբ եռն ել ի). էլեկտր ոն այ ին գրքեր.
սմարթֆոններ. դատարկ տոներային քարթրիջ
ներ տպիչների և լուսապատճենահանող ապա
րատների համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տե
սաս արք եր երեխ ան եր ին հետ ևել ու համ ար.
տես ախց իկն եր երեխ այ ին հետ ևել ու համ ար,
տեսադայակ. օբյեկտիվն երի լուսապաշտպանիչ
բլենդն եր. պլանշ ետ այ ին համ ակ արգ իչն եր.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացումաչափ
ներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտեր
ներ). փրկարար պարկուճներ բնական աղետ
ների համար. համակարգչային սարքավորում
ներ. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի
արտադրության համար. շարժական հեռախոս
ներ, բջջայ ին հեռ ախ ոսն եր. հեռ ադ իտ ակ ան
նշանոցներ հրանոթների համար. թվային ստո
րագրություն. մարմն ի վրա կրվող սարքեր ֆիզի
կական ակտիվությանը հետևելու համար. լիցքա
վորող սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների
համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթ
ֆոնն եր ի պատ յանն եր. մոն ոպ ոդն եր (ձեռք ի
ամրակալաններ). կալորիաչափներ. ծախսաչափ
ներ. լույս անդրադարձնող փրկարարական բաճ
կոններ. էլեկտրական վզնոցներ կենդանիներ
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վարժեցնելու համար. Կառավարման լծակներ
համ ակ արգ իչն եր ի համ ար, բաց առ ութ յամբ
տես ախ աղ եր ի համ ար նախ ատ եսվ ածն եր ի.
սմարթ-ակն ոցն եր. սմարթ-ժամ աց ույցն եր.
հակահրդեհային ապարատներ. համակարգչա
յին էկրանների պաշտպանիչ թաղանթներ. սպոր
տայ ին սարք եր ատամ ն եր ը պաշտպ ան ել ու
համար (կապպա). սպորտային սաղավարտներ.
Ասեղն եր գեոդ եզ իակ ան կողմ ն աց ույցն եր ի
համար. անվտանգության սարքեր (կոդավորման
սարք եր). ինֆր ակ արմ իր դետ եկտ որն եր.
պատյաններ անձնական թվային օգնականների
(ԱԹՕ) համար . կշեռքներ մանկիկների համար.
էլեկտրոնային մուտքի հսկման համակարգեր
դռներ ի փակմ ան համ ար. ջերմ ադ իտմ ան
տեսախցիկներ. մարմն ի զանգվածի վերլուծիչնե
րով կշեռքներ. պլանշետային համակարգիչների
պատյաններ. սև արկղեր (տվյալների գրանցիչ
ներ). թվային օդերևութաբանական կայաններ.
էլեկտր ակ ան տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ.
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումն եր
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային ապա
րատներ). ցածր հաճախականության բարձրա
խոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-խոնավա
չափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների համար
հարմ ար եցվ ած պաշտպ ան իչ ժապ ավ ենն եր.
վիրտուալ իրականության գլխադիր սաղավարտ
ներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախ
տակն եր. արհ եստ ակ ան բան ակ ան ութ յամբ
մարդանման ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ.
Էլեկտր ոն այ ին սիգ ար ետն եր ի մարտկ ոցն եր.
Էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ հեռակառա
վարման համար. Էլեկտրոնային նոտաներ (բեռ
նելի). գծագրական T – աձև քանոններ չափման
համար. անկյունաքանոններ չափման համար.
քառակուսի քանոններ չափման համար. էլեկտ
րոնային թվային ցուցասարքեր. լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվտան
գության ապահովման ռոբոտներ. անձնական
թվային օգնականներ (ԱԹՕ). համակարգչային
ծրագրային ապահովման հարթակներ, գրառված
կամ բեռնվ ող. արբ ան յակ այ ին որոն իչն եր.
մատանու չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ
հաճախորդ համակարգիչներ. հետևի տեսախ
ցիկներ տրանսպորտային միջոցների համար.
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գրպանի էլեկտրոնային բառարաններ. մարզա
սարքեր վերակենդանացման հմտությունների
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչային
էկրանները պաշտպանող ծրագրային ապահո
վում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնանկարահան
ման (սելֆիի) օբյեկտիվն եր. բեռնվող գրաֆիկա
կան տարրեր բջջային հեռախոսների համար.
հեռահաղորդակցային ապարատներ ոսկերչա
կան զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակար
գիչներ. վրան կրովի մոնիտորների ցուցասար
քեր. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. փրկար ար ակ ան լազ եր այ ին
ազդանշանային լույսեր. դատարկ թանաքային
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող
ապարատների համար. վահ-վահ ոտնակներ.
հասակաչափներ. վարսահարդարների համար
մանեկեն-գլուխներ (ուսումն ական սարքեր). սար
քեր վիրտուալ ստեղնաշարերի նախագծման
համար. փրկարարական ծածկոցներ. փրկանա
վակներ. նանոմասնիկների չափերի վերլուծիչ
ներ. բարձիկներ ականջակալների համար. վիր
տուա լ իրակ ան ութ յան ձեռն ոցն եր. գնդաձ և
մկնիկներ (համակարգիչներին կից սարքեր).
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող զգայա
պատկերներ . հեռաներկայության ռոբոտներ.
օդակարգավորման թվային թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային կետե
րով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ). աստիճա
նավորված կաթոցիչներ, բացառությամբ բժշկա
կան կամ կենցաղային նպատակներով օգտա
գործվողների. խցակի էլեկտրական վարդակներ.
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների
համար. փրկարարական, ոչ պայթուցիկ և ոչ
հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյուրակիր
համ ակ արգ իչն եր ի տակդ իրն եր. գլխարկն եր՝
որպես պաշտպանիչ սաղավարտներ. էլեկտրո
նային կախովի կողպեքներ. ծանրագոտիներ
ջրասուզակների համար. ականջակալներ հեռա
վոր կապի համար. տրանսպորտային միջոցների
կայանման տվիչներ. տոմսերի տպիչներ. բեռ
ները բարձրացնելիս օժանդակելու համար մարմ
նի լծաս արք եր. անաս ունն եր ին ուղղ որդ ել ու
հ ամ ա ր ն ախ ատ ե սվ ա ծ ա զդ ա նշ ան այ ի ն
չխչխկաններ. տեսապրոյեկտորներ. ներբեռնվող
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կրիպտոգրաֆիկական բանալիներ կրիպտոար
ժույթների ստացման և ծախսման համար. ներ
բեռնելի էլեկտրոնային դրամապանակներ. վար
կային քարտերի տերմինալներ. կենսաչափական
անձնագրեր. նույնականացման կենսաչափական
քարտեր.
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթաորո
վայնային գոտիներ. որովայնային իրանակալ
ներ. բժշկական ներքնակներ ծննդաբերության
համար. լսողական ապարատներ թույլ լսողու
թյուն ունեցողների համար. լսափողակներ. վիրա
բուժ ակ ան սեղմ իչն եր. բժշկակ ան ասեղն եր.
ասեղներ կարեր դնելու համար. արգանդային
(հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի թերապևտիկ
ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական
նպատակների համար. տակը դնելու մոմլաթներ
հիվ անդ ան ոց այ ին մահճ ակ ալն եր ի համ ար.
սավ անն եր անպ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համար. փողաձողեր (կաթետերներ). ռադիումա
յին խող ով ակն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանկական ատամն աօղակներ. ոսկրա
բուժական վիրակապեր հոդերի համար. վիրա
բուժական սևեռաթիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ)
կալանդներ. գալվանական գոտիներ բժշկական
նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատ
ներ բժշկական նպատակների համար. սանիտա
րահիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակա
դիր պետքանոթներ բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ անաս
նաբույժների համար. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. հերձա
դանակներ. ոտնամաններ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական ընդարձակիչներ.
թքամաններ բժշկական նպատակների համար.
աղելարեր. անվավոր պատգարակներ հիվանդ
ներ ի համ ար. պատգ ար ակն եր հիվ անդն եր ի
համար. ոսկրաբուժական իրեր. կալանդներ ճող
վածքների համար. կոշիկների սուպինատորներ
(վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ
(փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական նպատակ
ների համար. հարմարանքներ մարմն ի խոռոչ
ները լվանալու համար. գոտիներ բժշկական
նպատակներ ի համ ար. կալանդներ հղին երի
համար. ոսկրաբուժական գոտիներ. ատամն ա
բույժի բազկաթոռներ. ամորձատման աքցաններ.
էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական նպա
տակների համար. ոսկրահարդար կոշիկներ.
արհ եստ ակ ան ատամ ն եր. վիր աբ ուժ ակ ան
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սպունգներ. վիրաբուժական ապարատուրա և
գործիքներ. պայուսակներ բժշկական գործիք
ների հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր.
ապարատուրա անզգայացման համար. վիրա
բուժ ակ ան մկրատն եր. ջերմ աէլ եկտր ակ ան
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ (վիրա
բուժական). կաթոցիչներ. հարմարանքներ կոշ
տուկն եր ը կտրել ու համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան
մերսման սարքեր. բարձիկներ բժշկական նպա
տակների համար. վիրաբուժական կտրող գոր
ծիքներ. ինկուբատորներ բժշկական նպատակ
ների համար. գդալներ դեղ ընդունելու համար.
քերակներ լեզուն մաքրելու համար. ականջի
ունել յակներ. ատամն աբուժական շաղափներ.
ատամն աբուժական ապարատուրա և գործիք
ներ. բույթ եր ատամ ն եր ի պրոթ եզ ավ որմ ան
համար. ատամի պրոթեզներ. նշտարներ. ատամ
նաբուժական հայելիներ. մատակալներ բժշկա
կան նպատ ակն եր ի համ ար. ներ արկ իչն եր
ներարկումն երի համար. ջրաքաշման փողակներ
բժշկական նպատակների համար. ջրի պարկեր
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ բժշկական նպատակ
ների համար. էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր
(զննաձողեր) բժշկական նպատակների համար.
պոմպ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ապար ատ ուր ա ար յան անալ իզն եր ի համ ար.
բազկաթոռներ բժշկական կամ ատամն աբուժա
կան նպատակների համար. պղպջակային կաթո
ցիչներ բժշկական նպատակների համար. ման
կաբարձական աքցաններ. ապարատուրա գալ
վանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ մերսման
համար. գաստրոսկոպներ (ստամոքսադիտակ
ներ). բժշկական սառցապարկեր. արյունաչա
փիչներ. ջրային մահճակալներ բժշկական նպա
տակների համար. ներարկիչներ ենթամաշկային
ներարկումն երի համար. որովայնային բարձիկ
ներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակների համար. քնաբեր
բարձիկներ անքնության դեմ. ուրոլոգիական
(միզաբանական) սարքեր և գործիքներ. ինսուֆ
լյատորներ. հոգնաներ. ուլտրամանուշակագույն
լամպ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
լազերներ բժշկական նպատակների համար.
կաթնածծիչներ. լամպեր բժշկական նպատակ
ների համար. գոլորշիարարներ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. միզ աը նդ ուն իչ անոթն եր.
ծնոտների պրոթեզներ. անզգայացման դիմկալ
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ներ. մերսման սարքեր. բժշկական սարքեր և
գործիքներ. բժշկական անոթներ. բժշկական
գործիքների պիտոյատուփեր (ճամպրուկներ).
վերջավորությունների պրոթեզներ. վիրաբուժա
կան հայելիներ. հատուկ կահույք բժշկական
նպատակների համար. մանկաբարձական գոր
ծիքներ. գոտիներ պորտի համար. ակնաչափներ.
սարքեր զարկերակի չափման համար. ակնադի
տակներ. լսողական օրգանները պաշտպանող
միջոցներ. արհեստական մաշկ վիրաբուժական
նպատակների համար. հենակների (անթացու
պերի) ծայրապանակներ. դեղահաբերը ներածե
լու հարմ ար անքն եր. նախ ապ ահպ ան ակն եր.
զարկերակային ճնշման չափման սարքեր. քվար
ցային լամպեր բժշկական նպատակների համար.
ռենտգենյան ապարատներ և տեղակայանքներ
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենագ
րեր բժշկական նպատակների համար. ռադիո
գիտական ապարատներ բժշկական նպատակ
ների համար. ապար ատներ ճառ ագայթայ ին
բուժման համար. վերակենդանացման ապարա
տուրա. ռենտգենյան խողովակներ բժշկական
նպատակների համար. հարմարանքներ ռենտ
գեն յան ճառ ագ այթն եր ից պաշտպ անվ ել ու
համար. շնչադիմակներ արհեստական շնչառու
թյան համ ար. ապար ատ ուր ա արհ եստ ակ ան
շնչառության համար. սղոցներ վիրաբուժական
նպատ ակն եր ի համ ար. կրծքի պրոթ եզն եր.
արգանդային ներարկիչներ. հեշտոցային սրսկիչ
ներ. լսափ ող ակն եր. ծծակն եր երեխ ան եր ի
համ ար. հեն ար անն եր տափ ակ աթ աթ ութ յան
դեպքում օգտագործելու համար. ապարատուրա
խլությունը բուժելու համար. պահող վիրակապեր.
կարեր դնելու նյութեր. վիրահատական սեղան
ներ. հերյուններ. միզուկային զոնդեր (զննաձո
ղեր). միզ ուկ այ ին ներ արկ իչն եր. բժշկակ ան
բանկաներ. անասնաբուժական սարքեր և գոր
ծիքներ. թրթռական ապարատներ մահճակալ
ների համար. թրթռամերսիչներ. աչքի պրոթեզ
ներ. օդակախութային սարքեր բժշկական նպա
տակների համար. փչովի բարձեր բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. փչով ի բարձ իկն եր
բժշկական նպատակների համար. փչովի ներք
նակն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար.
վիրաբուժական առաձգական գուլպաներ. երակ
ների լայնացման ժամանակ օգտագործվող ձգուն
(էլաստիկ) երկար գուլպաներ. հենակներ (անթա
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ցուպեր). ծծակով շշերի կափարիչներ. ծծակներ
մանկական շշերի համար. ոսկրահարդար միջա
տակ եր. մանր էազ երծվ ած վիր աբ ուժ ակ ան
սավաններ. հատուկ բժշկական նպատակների
համար հարմարեցված մահճակալներ. էլեկտ
րոդներ բժշկական նպատակների համար. էլեկտ
րակ ան գոտ ին եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ապարատուրա ֆիզիկական վարժու
թյունների համար բժշկական նպատակներով.
ինկուբատորներ նորածինների համար. հարմա
րանքներ մարմն ի խոռոչները մաքրելու համար.
ատամ ն աբ ուժ ակ ան էլեկտր ակ ան ապար ա
տուրա. ապարատուրա բժշկական անալիզների
համար. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների
զտիչն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ծխահարման ապարատներ բժշկական նպա
տակների համար. իրանակալներ բժշկական
նպատակների համար. ոչ քիմիական հակաբեղմ
նավորիչ միջոցներ. էլեկտրական ծածկոցներ
բժշկական նպատակների համար. մազի պրո
թեզներ. վիրաբուժական ծնկակալներ. ոսպնյակ
ներ (ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստ
ման համար. պառկելախոցերի առաջացումը
կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ ապա
րատուրա. շնչաչափներ (բժշկական գործիքներ).
ջերմաչափներ բժշկական նպատակների համար.
ասեղներ ասեղնաբուժության համար. հատուկ
հագուստ վիրահատական սենյակների համար.
ախտորոշման ապարատներ բժշկական նպա
տակների համար. գործիքներ էլեկտրաասեղնա
բուժության համար. սրտախթանիչներ. հարմա
րանքն եր հաշմ անդ ամն եր ին տեղ ափ ոխ ել ու
համար. դիմկալներ բժշկական անձնակազմի
համար. ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրա
բուժական սավաններ. վիրաբուժական ներպատ
վաստիչներ արհեստական նյութերից. ջերմաճն
շակներ առաջին օգնության համար. գիշերանոթ
ներ ի նստոցն եր. սրտի դեֆ իբր իլ յատ որն եր.
դիալ իզ որդ սարք եր. լար այ ին ուղղ որդ իչն եր
(բժշկական). օրթոդոնտիկ սարքեր. բժշկության
մեջ օգտ ագ ործվ ող օդաք աշ ապար ատն եր.
հատուկ տարողություններ բժշկական թափոն
ների համար. լանջագոտի (պահող կալանդ).
պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման համար.
էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). միկրոո
ղորկման ապարատներ մաշկի համար. մարմն ի
ֆունկցիոնալ խանգարումն երը վերականգնելու
համար ապարատուրա բժշկական նպատակնե
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րով. ստենտներ. ականջի վիրախծուծներ (ական
ջը պաշտպանելու հարմարանքներ). ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր բժշկական նպա
տակների համար. հենասայլակներ սահմանա
փակ հնարավորություններ ունեցող անձանց
համար. տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակնե
րով օգտագործելու համար. կորյակային ցանը
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. քառա
կուսի հենարանով ձեռնափայտեր բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. ներդ իտ ակ խցիկն եր
բժշկական նպատակների համար. սրտի աշխա
տանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող (կոմպրե
սիո ն) հագ ուստ. սեքս-խաղ ալ իքն եր. ուղեղ ի
էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող միջոցներ դեղե
րը մաշկի տակ ներարկելու համար. կենսաքայ
քայիչ իմպլանտներ ոսկորի սևեռակման համար.
բժշկական մածկաթիակներ. ասպիրատորներ
քթի համ ար. պաշտպ ան իչ ատամն ակ ալն եր
ատամն աբուժական նպատակների համար. դաշ
տանային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ
արհեստական շնչառության համար. օրթոդոն
տիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ մանրէների
նույնականացման համար բժշկական նպատակ
ներով. ապարատներ ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտու
թյունների համար բժշկական նպատակներով.
ցողունային բջիջների վերականգնման ապա
րատներ բժշկական նպատակներով. մարմն ի
ճարպը հսկող-չափող սարքեր. մարմն ի կազմու
թյունը հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների
համ ար. հակ առ ևմ ատ իկ ապար անջ անն եր.
հակ առ ևմ ատ իկ օղակն եր. ապար անջ անն եր
բժշկական նպատակների համար. վիրաբուժա
կան ռոբոտներ. ծծակներ մանուկներին կերակ
րելու համար. ապարանջաններ սրտխառնոցի
դեմ. քայլավարժանքի անվավոր. ջրածնային
ինհալ յատորներ (ներշնչակներ). մագնիսա-ռե
զոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատ
ներ, բժշկական նպատակների համար. մահճա
կալների փչովի ներքնակներ բժշկական նպա
տակների համար. սառեցնող սպեղանալաթեր
բժշկական նպատակների համար. սառեցնող
բարձիկներ առաջին օգնության համար. ձեռքի
շարժական միզամաններ. ձեռնափայտեր բժշկա
կան նպատակների համար. ռոբոտային էքզոկ
մախքների կոստյումն եր բժշկական նպատակ
ներով օգտագործելու համար. ակուպրեսուրա
յին ապարանջաններ. երեխաների ծծակների
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պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը չափող գործիք
ներ. հիվանդի հետազոտման խալաթներ. բիո
մագն իս ակ ան օղակն եր թեր ապ ևտ իկ կամ
բժշկական նպատակների համար. դեմքի թերա
պևտիկ դիմակներ. լնդերի մերսման ռետինե
պար ագ ան եր մանկ իկն եր ի համ ար. հաբ եր ի
մանրատիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան չափող
գործ իքն եր. պնդացմ ան լամպ եր բժշկակ ան
նպատակների համար.
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացետիլե
նային այրոցներ. ացետիլենային գեներատոր
ներ. ացետիլենային լամպեր. օդաքաշ թասակ
ներ. լուսավորող համակարգեր թռչող ապարատ
ներ ի համ ար. խուղ ակ այ ին վառ ար անն եր.
ապար ատն եր օդի հոտ ազ երծմ ան համ ար.
սարքվածքներ օդի սառեցման համար. զտիչներ
օդի լավորակման համար. օդաջեռուցիչներ. օդա
յին չորուցիչներ. օդի լավորակման տեղակայանք
ներ. օդի զտման տեղակայանքներ. տաք օդով
աշխատող ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք
տաք օդով բաղն իքն եր ի համ ար. շփակ ան
բռնկորդն եր գազ այ ին վառ իչն եր ի համ ար.
գազային վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ.
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային լամ
պեր. էլեկտրական լամպեր. հիմն ակմախքներ
վառարանների համար. սառնապահարաններ.
լապտ երն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ցոլալապտերներ մեքենաների համար.
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. վան
նաներ. նստելու վաննաներ. շարժական խցիկներ
թուրքական բաղնիքների համար. սարքավո
րանք լոգարանների համար. ջեռուցիչներ վան
նան եր ի համ ար. սան իտ ար ատ եխն իկ ակ ան
տեղակայանքներ լոգարանների համար. լուսա
տուներ. լուսավորման լապտերներ. լամպերի
կոթառներ. շիկարանային այրոցներ. այրոցներ
լամպերի համար. լապտերներ հեծանիվների
համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ
մեքենայի մասերի. թրծման վառարաններ. ջրա
ծորաններ. խցաններ ռադիատորների համար.
գրպանի էլեկտրական լապտերներ. ջրատաքա
ցուց իչն եր. վառ ար անն եր հաց աբ ուլկ եղ են ի
համար. հակացրցողիչ գլխադիրներ ծորակների
համար. հարմարանքներ շամփուրները շրջելու
համար. շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոց
ներ. ջահավոր տեղակայանքներ նավթարդյու
նաբ եր ութ յան համ ար. այր ոցն եր. այր ոցն եր
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մանր էն եր ի ոչնչ ացմ ան համ ար. կաթս ան եր
լվացքատների համար. շարժական զուգարան
ներ. օդափոխիչներ (օդի լավորակում). սուրճ
բովելու ապարատներ. օդաջեռուցիչներ (կալո
րիֆերներ). խողովակների և խողովակաշարերի
ծորակներ. ջերմության վերականգնիչներ. հրա
հեստ աղ յուսապատվածքներ վառարանների
համար. լամպեր տրանսպորտային միջոցների
շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային էլեկտ
րոդներ աղեղային լամպերի համար. ջեռուցման
տեղակայանքներ. սարքավորանք վառարան
ները բեռնելու համար. լվացման բաքեր զուգա
րանների համար. եռացրած ջրով աշխատող
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթ
սաներ. ջեռուցման կաթսաների խողովակներ.
օդոր ակ իչն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
լիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ջեռուցման էլեկտրա
կան սարքեր. կենտրոնական ջեռուցման ռադի
ատ որն եր. խոն ավ ար արն եր կենտր ոն ակ ան
ջեռուցման ռադիատորների համար. ջեռուցիչ
տարր եր. ջեռ ուց իչն եր արդ ուկն եր ի համ ար.
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ
ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքե
րը տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքաց
նելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ.
լամպ ի ապակ ին եր. լամպ եր ի խող ով ակն եր.
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման ապա
րատն եր. օդոր ակ իչն եր. սարք եր սոս ինձ ը
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողովակ
ներ (սանիտարատեխնիկական համակարգերի
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգարան
ներ. սառցարանային ապարատներ. էլեկտրա
կան սպասք կերակուր պատրաստելու համար.
խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սննդամթերքի ջերմային մշակման
համար. լապտերներ մոտոցիկլետների համար.
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակներ լու
սավ որմ ան համ ար. հակ աս առց ապ ատ իչն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. զուգա
րանների ախտահանման միջոցների բաշխիչներ.
ապարատներ ախտահանման համար. ծովային
ջրի աղազրկման տեղակայանքներ. ապարատ
ներ չորացման համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիք
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ներ սառեցնելու ապարատներ. թորման ապա
րատն եր. ցնցուղն եր. էլեկտր ակ ան լամպ եր ի
կոթառներ. ջրի մաքրման տեղակայանքներ. ջրի
զտման սարքեր. տեղակայանքներ ջրի սառեց
ման համար. շատրվաններ. տարողություններ
ջուրը ճնշման տակ պահելու համար. ջրի ման
րէազերծիչներ. ջերմափոխանակիչներ, բացի
մեքենայի մասերից. լուսավորման սարքեր և
տեղակայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի մաքրման
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփներ.
էլեկտրական ռադիատորներ. գազերի զտման
սարքեր. սարքեր կերերը չորացնելու համար.
գոլորշիարարներ. վառարաններ (ջեռուցիչ սար
քեր). էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ
խմելու ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբ
նոցներ. վառարաններ, բացառությամբ լաբորա
տոր վառարանների. ձևավոր աղ յուսապատ
վածքներ վառարանների համար. հրակալներ
վառարանների համար. օջախներ. մոխրատաշ
տեր վառարանների համար. սառնարանային
ապարատներ և մեքենաներ. սառնարանի խցիկ
ներ. սառնարանային տարողություններ. լամպեր
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը չորաց
նելու ապարատներ. գազազտիչներ (գազային
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտադ
րիչներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու համար.
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու
համար. էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև
թասակներ լամպերի համար. ջեռուցման սալեր.
հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանո
ցային ապարատներ. աղբայրիչներ (վառարան
ներ). ապարատներ օդի կամ ջրի իոնացման
համար. դեկորատիվ շատրվաններ. լաբորատոր
լամպեր. կաթի սառեցման տեղակայանքներ.
պաստերիչներ. յուղային լամպեր. ուլտրամանու
շակագույն ճառագայթման լամպեր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. պայթանվտանգ լամպեր. անդրադար
ձիչներ լամպերի համար. չինական լապտերներ.
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական սար
քավ որմ ան մաս եր). հեղ ուկն եր ի սառ եցմ ան
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողովակ
ներ լուս ավ որմ ան համ ար. մագն եզ իո ւմ այ ին
թելեր լուսավորման սարքերի համար. չորուցիչ
ներ ածիկի համար. հանքափորի լամպեր. տեղա
կայանքներ միջուկային վառելիքի և միջուկային
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ռեա կց իան եր ի դանդ աղ ար արն եր ի համ ար.
կափույրներ պահեստարաններում մակարդակի
կարգավորման համար. էլեկտրական լամպեր
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային այրոց
ներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային այրոց
ներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակ
ներ. պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհա
նոց այ ին վառ ար անն եր (ջեռ ոցն եր). օդի ոչ
ավտոմատ կափույրներ շոգեջեռուցման տեղա
կայանքների համար. ապարատներ և մեքենա
ներ ջուրը մաքրելու համար. օդի մաքրման սար
քեր և մեքենաներ. թորման աշտարակներ թոր
ման համար. տեղակայանքներ և մեքենաներ
սառեցման համար. տաքացման խոհանոցային
սարքեր. անդրադարձիչներ տրանսպորտային
միջոցների համար. սառնարանային սարքավո
րումն եր և տեղակայանքներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սառեցման համար. քարշի կարգա
վորման ձգափականներ. կարգավորիչ պարա
գան եր ջրաս արք եր ի կամ գազ աս արք եր ի և
ջրմուղների կամ գազամուղների համար. պահ
պանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ գազա
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների
համար. ծորակներ. ջրատար ծորակների միջա
դիրներ. շամփուր պարունակող հարմարանքներ
միս տապակելու համար. սանիտարատեխնիկա
կան սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապարատներ
լվաց աս են յակն եր ում ձեռք եր ը չոր ացն ել ու
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման տեղա
կայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ. գալա
րախ ող ով ակն եր (թորմ ան, ջեռ ուցմ ան կամ
սառեցման տեղակայանքների մասեր). ծխա
խոտի սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ
ծխախ ոտ ի համ ար. լուս ավ որմ ան սարք եր
տրանսպորտային միջոցների համար. տապա
կոցներ. մոխիր տեղափոխելու ավտոմատ սարք
վածքներ. գոլորշու արտադրման տեղակայանք
ներ. օդափոխության կայանքներ և ապարատներ
(օդի լավորակման). օդափոխման (օդի լավորակ
ման) տեղակայանքներ և ապարատներ տրանս
պորտային միջոցների համար. զուգարանակոն
քեր. նստոցներ զուգարանների համար. լուսամ
փոփներ. լուսամփոփների կալիչներ (բռնիչներ).
խառն իչ ծոր ակն եր ջրատ ար խող ով ակն եր ի
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ պարագա
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ներ գազ ամ ուղն եր ի համ ար. կարգ ավ որ իչ և
պահպանիչ պարագաներ ջրմուղային սարքավո
րումն երի համար. շոգու կուտակիչներ. տեղակա
յանքներ և ապարատներ ջուրը փափկացնելու
համար. օդաքաշ լաբորատոր թասակներ. օդի
մանրէազերծիչներ. թորիչներ. սպիրտայրոցներ.
հակաշլացնող հարմարանքներ տրանսպորտա
յին միջոցների համար (լամպերի պարագաներ).
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի ապակ ին եր ի
տաքացուցիչներ. գլխադիրներ գազայրոցների
համար. ջրամատակարարման համակարգերի
տեղակայանքներ. միջուկային ռեակտորներ.
խոհ ան ոց այ ին էլեկտր ակ ան ավտ ոկլ ավն եր,
էլեկտրական շուտեփուկներ. լապտերներ ավտո
մեքենաների համար. ծծակով շշերի էլեկտրական
տաքացիչներ. էլեկտրական վաֆլեկաղապար
ներ. պահպանիչ և կարգավորիչ պարագաներ
գազասարքերի համար. էլեկտրական լուծակոր
զիչներ սուրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ.
փողոցային լապտերներ. շոգեկաթսաների ջեր
մախողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ).
էլեկտր ակ ան ճարպ աջ եռ ոցն եր. սեն յակ այ ին
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային ջեր
մային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառա
րանն եր. ապար ատն եր արևա յր ուք ի համ ար
(սոլ յար իո ւմ ն եր). ջրթողն եր զուգ ար անն եր ի
համ ար. սնուց իչն եր ջեռ ուց իչ կաթս ան եր ի
համար. սառնարաններ. հոտազերծման սարքեր,
բաց առ ութ յամբ անձն ակ ան օգտ ագ ործմ ան
համար նախատեսվածների. ջրառու սարքեր.
յուղերի զտման սարքեր. սարքեր ծխահարման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակնե
րով օգտագործվողների. սարքավորանք թրծող
վառարանների համար (հենարաններ). գրպանի
ջերմակներ. հիդրոմերսման լոգարաններ (անոթ
ներ). քրոմ ատ ագր իչն եր արդ յուն աբ եր ակ ան
նպատակների համար. էլեկտրական շիկացման
թելիկներ. գազապաղիչներ (մեքենաների մասեր
չհանդիսացող). բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. սարքավորանք շոգեբաղ
նիքների համար. լողախցիկներ. լվացարանա
կոնքեր. չոր գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի
խնամքի համար (սաունաներ դեմքի համար).
միզամաններ` որպես սանիտարա-տեխնիկական
սարքավորանք. ջերմակներ. էլեկտրական թեյա
մաններ. ջերմակներ անկողնու համար. էլեկտ
րաջ եռ ուցմ ամբ ծածկ ոցն եր, բաց առ ութ յամբ
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բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
անկ ող ին ը տաք ացն ել ու ջերմ ակն եր. զտման
սարքվածքներ ակվարիումն երի համար. տաքա
ցիչներ ակվարիումն երի համար. լուսատուներ
ակվարիումն երի համար. էլեկտրաջեռուցմամբ
գորգ եր. ատամ ն աբ ուժ ակ ան վառ ար անն եր.
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր.
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. օդամաքրիչներ
խոհանոցների համար. կենցաղային էլեկտրա
կան օդափոխիչներ. սպիտակեղենի էլեկտրա
կան չորուցիչներ. միկրոալիքային վառարաններ
(սնունդ պատրաստելու համար). տեղակայանք
ներ լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար.
ջերմ ապ ահպ ան իչ կափ ույրն եր (ջեռ ուցմ ան
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ
(ոռոգմ ան պար ագ ան եր). մանր էազ երծվ ած
սենյակներ (սանիտարական սարքավորանք).
կրակարաններում (մանղալներում) օգտագործ
վող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական մեքե
նաներ ջրելու և ոռոգելու համար. միկրոալիքային
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների
համար. հաց թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցու
ցափեղկեր (ցուցապահարաններ). գործվածք
ներ ը գոլ որշ իո վ փափկ ացն ող սարք եր. հաց
թխելու սարքեր. լույս արձակող դիոդների (ԼԱԴ)
լուսավորման սարքեր. հիդրոմերսման լոգարան
ների ապարատներ. տաքացվող ցուցափեղկեր
(ցուցապահարաններ). բազմապրոֆիլ կաթսա
ներ. սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի
ախտահանման պահարաններ. ջերմային թնդա
նոթներ. շոկոլադային էլեկտրական շատրվան
ներ. ախտահանող ապարատներ բժշկական
նպատակներով. գինու էլեկտրական մառաններ.
լուսային շարաններ տոնական զարդարանքի
համար. էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպա
ներ. ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների
համար. վակուումում սնունդը պատրաստելու
էլեկտրական կաթսաներ. միկրոպղպջակների
գեներատորներ լոգանքի համար. ջեռուցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխելու համ ար. էլեկտր ական ջեռ ուցմ ամբ
հագուստ. ծեծած բրնձից թխվածքաբլիթների
պատրաստման էլեկտրական կենցաղային մեքե
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նաներ. պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառա
րանների համար. եփման էլեկտրական սալեր.
մոմի լապտերներ. տաք օդով տապակող ճար
պաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու մեքե
նաներ. հեծանիվն երի ուղղորդիչ լուսարձակներ.
սառն ար անն եր, սառ եցմ ան ապար ատն եր և
սառց ար անն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
պահեստավորման համար. պնդացման լամպեր
ոչ բժշկական նպատակների համար. աճեցման
հիդրոպոնիկ համակարգեր. էլեկտրական ջեր
մամեկուսիչ անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկե
լու էլեկտրական սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի
տաք աց ուց իչն եր. ՀՀԴ-սնուց ում ով բաժ ակ ի
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու էլեկտրա
կան սալիկներ. հատակի լապտեր. Էլեկտրական
թաժիններ. լուսային լուսարձակներ. մառախու
ղային մեքենաներ. հատակի ջեռուցման սարքեր
և հարմ ար անքն եր. օդի խոն ավ աց ուց իչն եր.
էլեկտրական մեքենաներ սոյայի կաթ պատրաս
տելու համար. սուրճի դատարկ պարկուճներ
սուրճի էլեկտրական մեքենաների համար. էլեկտ
րական ինքնաեռներ.
դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. երկաթու
ղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. օդային փոխակ
րիչներ. օդային տրանսպորտային միջոցներ.
օդապ ար իկն եր. օդախց իկն եր օդաճնշ ակ ան
դողերի համար. գործիքների և պիտույքների
հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների նորոգ
ման համար. օդապոմպեր (տրանսպորտային
միջոցների պիտույքներ). կախոցների մեղմիչներ
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ
զսպան ակն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ինքնաթիռ – ամֆիբիաներ. սահելուց
պաշտպանող հարմարանքներ տրանսպորտային
միջ ոցն եր ի դող եր ի համ ար. հակ աս ահք այ ին
շղթաներ. տրանսպորտային միջոցների նստոց
ների գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. կցանք
ներ ի կցիչն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ավտոբուսներ. հեռընթաց ավտոբուս
ներ. կատերներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ.
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի հետգց ով ի թափք ած ածկ եր.
շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շասսիներ
ավտոմոբիլների համար. հետընթացքի ազդա
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար.
ինքնաթիռներ (օդանավեր). լաստանավեր. բեռ
նախց իկն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. դիրիժաբլներ. դողեր տրանսպորտային

55
55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

միջոցների անիվն երի համար. տրանսպորտային
միջոցների դողերի փականներ. երկաթուղային
շարժակազմերի անիվն երի կալանդների կատար
ներ. ոլորալիսեռներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. նավիրաններ. նավերի կեռեր.
ղեկային սարքվածքներ նավերը կառավարելու
համար. սարքվածքներ նավերը զատելու համար.
թեք նավարաններ նավերի համար. պտուտակա
յին շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր.
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. հանքային
ձեռն աս այլ ակն եր ի անիվն եր. հեծ ան իվն եր.
հենակներ հեծանիվն երի համար. երկաթուղային
վագ ոնն եր ի սայլ ակն եր. նավ ամ ակ ույկն եր ի
մակույկահեծաններ. ցեխից, կեղտից պաշտպա
նող վահանակներ. երկանիվ սայլակներ. կախո
վի ճոպանուղիների խցիկներ. կեսոններ (տրանս
պորտային միջոցներ). անիվն եր տրանսպորտա
յին միջոցների համար. տրանսպորտային միջոց
ների շարժիչների ծածկեր. տրանսպորտային
միջոցների հետգցովի թափքածածկեր. ավտոկ
ցանքներ. քարշակներ (տրանսպորտային միջոց
ներ). ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
մեխանիզմն երի քարտեր, բացառությամբ շար
ժիչների. անվտանգության գոտիներ տրանսպոր
տային միջոցների նստոցների համար . տրանս
պորտային միջոցների անվակունդեր. շղթաներ
հեծանիվն երի համար. անդամալույծի բազկա
թոռներ. բեռնանավեր (կցանավեր). մակույկներ.
բեռնատար սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի
համ ար. ձուլ աս այլ ակն եր. մեք են ան եր գոլֆ ի
համար. տրանսպորտային միջոցների շասսիներ.
ղեկեր. շարժակազմեր ֆունիկուլ յորների համար.
երկաթուղային շարժակազմեր. ծխատար խողո
վակներ նավերի համար. թրթուրներ (թրթուրա
յին ժապավեններ) տրանսպորտային միջոցների
համար. տրակտորներ. վագոնիկներ. տրանս
պորտային միջոցների թափարգելներ. երկաթու
ղային տրանսպորտային միջոցների թափարգել
ներ (բուֆերներ). հիդրավլիկական համակարգեր
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծանիվ
ների ղեկեր. քնամահճակներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ողնակողեր (նավերի). հեծա
նիվն երի դողեր. հեծանիվն երի ատամն անիվն եր.
արգ ել ակն եր հեծ ան իվն եր ի համ ար. ցեխ ից,
կեղտից պաշտպանող վահանակներ հեծանիվ
ների համար. հեծանիվն երի անվահեցեր. ծնկա
վոր լծակներ հեծանիվն երի համար. շարժիչներ
հեծանիվն երի համար. հեծանիվն երի անվակուն
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դեր. հեծանիվն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծա
նիվն երի համար. հեծ անվ այ ին անվ աճ աղ եր.
հեծանիվն երի անիվն եր. թամբեր հեծանիվն երի
համար. մոտոցիկլետների կանգնակներ. ատամ
նավոր փոխանցիչներ ցամաքային տրանսպոր
տայ ին միջ ոցն եր ի համ ար. լող ուն դրագն եր
(նավեր). երկաթուղասայլակներ. էլեկտրաշար
ժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ.
կցորդիչների ագույցներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. մանկական անվ
տանգ նստոցներ տրանսպորտային միջոցների
համ ար. պար աշ յուտն եր. դող ած ածկ անն եր
օդաճնշական դողերի համար. տրանսպորտային
միջոցների հակակշիռներ անիվն երի հավասա
րակշռման համար. տիեզերական ապարատներ.
նավերի կայմասարքեր (ծովային նավատորմիղ).
սռնիներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սռնիների վզիկներ. հողմապակիների ապակե
մաքրիչներ. պահպանական ցանցեր հեծանիվ
ների համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային
միջոցների համար. անվակունդերի (անիվն երի)
թաս ակն եր. ֆուրգ ոնն եր (տրանսպ որտ այ ին
միջ ոցն եր). արգ ել ակն եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. անվակունդերի ամրակա
պեր. ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-սառ
նարաններ (երկաթուղային տրանսպորտ). շար
ժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. նավախելի թիեր. պատյաններ
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի նստոցն եր ի
համար. լուսանցույցներ. հիդրոինքնաթիռներ.
հիդրոպլաններ. ննջավագոններ. շոգեշարժներ.
լոկոմոտիվն եր. քարշուժային շարժիչներ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
երկաթուղային վագոններ. ոտնատեղեր տրանս
պորտային միջոցների համար. փոխհաղորդակ
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. ուժայ ին մեխ ան իզմն եր ցամաք ային
տրանսպորտային միջոցների համար. ռազմա
կան տրանսպորտ. ռեակտիվ շարժիչներ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
մոտոցիկլետներ. վազանցի կցորդիչներ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
ջրային տրանսպորտային միջոցներ. նավեր.
նավերի թիապտուտակներ. օմն իբուսներ. թիեր
կանոեի համար. հողմապակիներ. անվադողերի
բութակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր.
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տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի անվ ադ ող եր.
կամրջանավեր. դռներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ
դահուկների համար. եռանիվ տրանսպորտային
միջոցներ բեռների փոխադրման համար. ման
կասայլակներ. պատյաններ մանկասայլակների
համ ար. մանկ ակ ան սայլ ակն եր ի հետգց ով ի
թափքածածկեր. պտուտակային շարժասարքեր.
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի անվ աճ աղ եր.
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար.
վերելակներ լեռնագնացների համար. կախոց
ների զսպաններ տրանսպորտային միջոցների
համար. վագոն – ռեստորաններ. հետևի դիտա
հայելիներ. տրանսպորտային միջոցների անվա
հեցեր. թամբեր մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների սայլակներ. նստոցներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. Սպորտային ավտո
մոբիլներ (ավտոմեքենաներ). կառանասյուներ
(ծովային). թիկնաթոռով վերելակներ. թիակալ
ներ. կործվող (շրջվող) սայլակներ. թռչող ապա
րատներ. տրանսպորտային միջոցների ընթա
ցային մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային
միջոցներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և հար
մարանքներ ճոպանուղիների համար. ֆունիկու
լ յորն եր. կախ ով ի ճոպ ան ուղ ին եր. եռան իվ
տրանսպորտային միջոցներ. տուրբիններ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային տրանս
պորտային միջոցներ. ինքնասոսնձվող ռետինե
կարկատաններ դողերի օդախցիկները նորոգե
լու համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի
պաստ առն եր. մոպ եդն եր. պատ ուհ անն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. մարդա
տար ավտոմոբիլներ. հակահափշտակիչ հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար.
շրջվող սարքեր (վագոնների, վագոնետների
մաս եր). զբոս ան ավ եր. օդագն աց ութ յան մեջ
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և հար
մարանքներ. հակաշլացման հարմարանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտոմո
բիլն եր ի դող եր. ավտ ոմ ոբ իլն եր ի թափք եր.
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի թափ արգ ելն եր. մեղմ իչն եր
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի համ ար. հակ ահ ափշտ ակ իչ
ազդ աս արք եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլ – բետո
նախ առն իչն եր. հեծ ան իվն եր ի անվ ախ ուց եր.
արգ ել ակ այ ին լրակ ազմ եր տրանսպ որտ այ ին
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միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների փոխանցատու
փեր. ձեռնասայլակներ. սայլեր. հեծանիվն երի
շրջանակներ. թափքեր տրանսպորտային միջոց
ներ ի համ ար. ինքն ան ետվ ող բազկ աթ ոռն եր
թռչող ապար ատն եր ի համ ար. պատ յանն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. շարժա
հաղորդ շղթաներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. փոխհաղորդիչ շղթաներ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ազդանշանային ցուցիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ծխատար խողովակ
ներ լոկ ոմ ոտ իվն եր ի համ ար. ղեկ ան իվն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. թամբերի
պատյաններ հեծանիվն երի համար. սանիտարա
կան տրանսպորտային միջոցներ. անխուց դողեր
հեծանիվն երի համար. ռեդուկտորներ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար. արգե
լակային սեգմենտներ տրանսպորտային միջոց
ներ ի համ ար. աեր ոս ահ ան ավ եր. վառ ել իք ի
բաքերի կափարիչներ. շարժաձողեր ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար (բացառու
թյամբ մոտորների և շարժիչների մաս կազմող
ների). հետնամասի բեռնամբարձիչներ (տրանս
պորտային միջոցների մասեր). անվտանգության
կապովի գոտիներ տրանսպորտային միջոցների
նստելատեղերի համար. արևապաշտպան հար
մարանքներ ավտոմոբիլների համար. շարժահա
ղորդման տուփի լիսեռներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. անվտանգության
բարձիկներ ( ավտոմոբիլների անվտանգության
միջոցներ). հեծանիվն երի զամբյուղներ. ավտոտ
ներ. սայլակների անվակներ (տրանսպորտային
միջոցների). սայլակներ մաքրման համար. նավե
րի բախամեղմիչներ. ձեռնասահնակներ (ֆիննա
կան սահն ակն եր). հեծ ան իվն եր ի կող ովն եր.
սայլակներ մթերքների համար. ձնագնաց մեքե
նաներ. հեռակառավարվող տրանսպորտային
միջոցներ, բացառությամբ խաղալիքների. ինք
նագլորներ (տրանսպորտային միջոցներ). նավի
կայմեր. պատյաններ տրանսպորտային միջոց
ների ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ցոլալապտերների
մաքրիչներ. արգելակային կոճղակներ ավտոմո
բիլն եր ի համ ար. պահ եստ այ ին անիվն եր ի
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պատյաններ. շրջովի թափքով բեռնատար վագո
նիկներ. սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների
վահանակների վրա. արգելակային սկավառակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվն երի խուրջիններ. հեծանիվն երի զանգեր.
մոտոցիկլետների զանգեր. զրահամեքենա. շար
ժիչների հենարաններ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. ռազմական նշանա
կութ յան անօդ աչ ու թռչող սարք եր. կան ոե.
քաղ աք աց իակ ան նշան ակ ութ յան անօդ աչ ու
թռչող սարքեր. հետևի կողային դիտահայելիներ
տրանսպորտային միջոցների համար. մոծակա
պաշտպան ցանցեր մանկական սայլակն երի
համար. տրանսպորտային միջոցների կառա
վարման բռնակներ. անվարորդ ավտոմեքենա
ներ (ինքնավար ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր.
սկուտերներ սահմանափակ հնարավորություն
ներով անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխ
րամաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկլետ
ներ ի ղեկ եր. շարժ իչն եր մոտ ոց իկլ ետն եր ի
համ ար. մոտ ոց իկլ ետն եր ի կող ովն եր. պինդ
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվն երի
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակներ.
հաշմանդամն երի սայլակներին հարմարեցված
ոտն ամ ուշտ ակն եր. անվ ադ ող եր ի ներդրվ ող
օդախցիկներ. զբոսասայլակներին հարմարեց
ված պայուսակներ, մանկասասայլակներին հար
մարեցված պայուսակներ. հեռակառավարվող
տրանսպորտային միջոցներ ստորջրյա զննում
ների համար. ինքնավար ստորջրյա տրանսպոր
տային միջոցներ ծովի հատակի զննում ների
համար. սիլֆոններ միակցված ավտոբուսների
համար. էլեկտրական հեծանիվն եր. թամբերի
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. մրցար
շավ այ ին ավտ ոմ եք են ան եր. ռոբ ոտ ացվ ած
ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող խցիկներ
(դրոն). ձկնորսական ձեռնասայլակներ. անիվ
ներով վանդակավոր սայլակներ. տրանսպորտա
յին միջոցների անիվն երի պնդօղակներ. սեղմակ
ներ նախատեսված ավտոմեքենայի պահեստա
մասերը ավտոմեքենայի թափքին ամրացնելու
համար. փրկարարական սահնակներ. էվակու
ատորներ. աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանք
ներ հեծանիվն եր փոխադրելու համար. հեծանիվի
կցանքներ. սայլակներ ընտանի կենդանիների
համար. բեռնատարներ ներկառուցված կռուն
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կով. առաքմ ան դրոնն եր. տես ախց իկն եր ով
հեռակառավարվող ուղղաթիռներ. գիրոկոպտեր
ներ. ուղղաթիռներ. ինքնահավասարակշռվող
ինքնագլորներ. ինքնահավասարակշռվող տախ
տակներ. ինքնահավասարակշռվող էլեկտրական
ունիցիկլեր. տրանսպորտային միջոցների ծած
կեր ի ամր ակն եր. դող եր ձյուն ամ աքր իչն եր ի
համար. ջրասուզակի զանգեր. բաժակակալներ
տրանսպորտային միջոցների համար.
դաս 13. ացետ իլն իտր աթ աղ անթ ան յութ.
հրետ աս այլ եր (րետ ան իh). պայթ ուց իկ փամ
փուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի նիտ
րատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքն ագն աց զենք եր. արց ունք աբ եր գազ ով
զենքեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքր
ման խոզանակներ. հրավառելիք. հրետանային
զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր. հարմա
րանքներ փամփշտակալները լցավորելու համար.
բենգալ յան կրակներ. բռնկիչ մոմեր. փամփուշտի
պարկուճներ. թնդանոթներ. հրազենի փողեր.
կարաբիններ. փամփուշտներ. հարմարանքներ
փամփուշտներով լիցքավորելու համար. փամփշ
տակալներ. որսորդական հրազեն. ռազմամ
թերք. հրազենի հրահաններ. վառոդամաններ.
հրաբամբակ. հրազենի հրանոթափողերի հետ
նամասեր. դինամիտ. հրազենի պատյաններ.
պայթուցիկ նյութեր. ազդանշանային հրթիռ
ներ. հրացաններ (զենք). հրացանի ագուստներ.
նշան առ ութ յան հայ ել ին եր հրազ են ի համ ար.
հրազենի ձգանների պաշտպանիչ բռնակներ.
որսորդական կոտորուք. ռազմամթերք հրազենի
համար. հրթիռանետներ. ականների պայթու
ցիչներ. ականներ (զինամթերք). գնդացիրներ.
ականանետներ (հրազեն). հրետանային արկեր.
ատրճ ան ակն եր (զենք). սև վառ ոդ. վառ ոդ.
արկ եր(զենք). ինքն աբ ոց ավ առվ ող նյութ եր.
հրատեխնիկական միջոցներ. ատրճանակներ.
ծանր հրանոթների դարձյակներ. հրետանային
հեն ար անն եր. նշան ոցն եր հրազ են ի համ ար,
բացառությամբ օպտիկականի. օդաճնշական
ատրճանակներ (զենք). բռնկման պատրույգ
ներ հրազենի համար. պայթուցիչներ. բռնկման
քուղեր հրազենի համար. զենքերի սրակալներ.
մառախուղի ժամանակ օգտագործվող պայթյու
նային ազդանշանիչներ. նշանոցներ հրազենի
համար (բացառությամբ օպտիկականի). հրա
պատիճ – ճայթիչներ, բացառությամբ խաղա
լիքների. ռեակտիվ արկեր (արկեր). հարպունա
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յին հրացաններ (զենք). խլարարներ զենքերի
համար. տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղուկա
ցիրներ անհատական պաշտպանության համար.
զինամթերքի համար նախատեսված գոտիներ.
ավտոմատ զենքի փամփուշտի ժապավեններ.
տորպ եդն եր. ձեռք ի զենք (հրազ են). ձեռք ի
նռնակներ. ազդանշանային ատրճ անակն եր.
փրկարարական, պայթուցիկ կամ հրատեխնի
կական ազդանշաններ.
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր
սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. համայիլներ
(թանկ արժ եք իրեր). արծ աթ յա մետ աղ աթ ել.
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). ժամա
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի). ճոճանակներ
(ժամագործություն). թմբուկներ (ժամացույցների
արտադրություն). ապարանջաններ (թանկար
ժեք իրեր). ժամ աց ույց – ապար անջ անն եր.
ժամացույցների ապարանջաններ. կախազար
դեր ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր
(թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ (ժամագոր
ծություն). արևի ժամացույցներ. ժամացույցների
մեխանիզմն եր. շղթաներ (թանկարժեք իրեր).
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. ժամանա
կադիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. վզնոց
ներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական ժամա
ցույցներ. փողկապների սեղմիչներ. մետաղադ
րամն եր. ալմաստներ. թելեր ազնիվ մետաղներից
(թանկարժեք իրեր). ատոմային ժամացույցներ.
էտալոնային ժամացույցներ (ազդանշանների
տվիչ գեներատոր). ժամացույցների իրաններ.
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդա
րանքներ սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի
մշակված սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետա
ղանիշներ). ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ
(թանկարժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի
ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպա
նակներ. ձեռքի ժամացույցների ապակիներ.
ժամ աց ույցն եր ի ընթ աց այ ին մեխ ան իզմ ն եր.
ձիթակն (թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակ
ված կամ դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր
(թանկարժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկո
րատիվ գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք
քար եր. պլատ ին (մետ աղ). զարթ ուց իչն եր.
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ռոդիում. ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք
քարեր). արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ մետաղ
ների համահալվածքներ. խարիսխներ (ժամա
ցույցների արտադրություն). մատանիներ (թան
կարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ
մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղներից.
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. ականջօ
ղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. թևքա
ճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ մետաղնե
րից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների իրան
ներ. նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ մետաղներից.
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների
գնդասեղներ. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղնե
րից. օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակն եր կախ ազ արդ եր ի կամ դեկ որ ատ իվ
զարդերի համար ). անմշակ կամ դրվագված
արծաթեղեն. շարժականգով վայրկյանաչափ
ներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով. զարդատուփեր.
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն
տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ
թանկարժեք իրերի համար. կաբոշոններ. անջա
տովի օղակներ թանկարժեք մետաղներից բանա
լիների համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ձեռքի ժամացույցների սլաքներ.
միսբահա (աղոթելու տերողորմյա). ասեղնա
գործած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչ ել ութ յունն եր թանկ արժ եք մետ աղն եր ից,
բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի. որպ ես
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. հանո
վի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդասեղներ.
դաս 15. ակորդեոններ. բանալիներ (մուրճեր)
լարային գործիքները լարելու համար. լեզվակա
վոր փողային գործիքներ. երաժշտական գոր
ծիքների աղեղներ. երաժշտական գործիքների
աղեղների դրոցներ. երաժշտական գործիքների
աղեղների փայտիկներ. ձիու մազ երաժշտական
գործիքների աղեղների համար. դաշնամուրներ.
չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի). թմբուկի
փայտիկներ. բանդոնիոններ. երգեհոնիկներ.
բաս եր (ստեղն եր, լար եր) (ցածր ռեգ իստր ի
երաժշտական գործիքներ). հարմոններ. աղե
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լարեր երաժշտական գործիքների համար. բուկ
ցիններ (զինվորական փողեր). կարիլիոններ
(երաժշտական գործիքներ). կաստանիետներ
(չխչխկաններ) բունչուկներ (երաժշտական գոր
ծիքներ). կիսագնդաձև թմբուկների դրոցներ.
երաժշտական գործիքների ականջներ. ցիտրա
ներ (կիթառներ). կլարնետներ. երաժշտական
գործ իքն եր ի ստեղն աշ ար եր. երաժշտ ակ ան
գործ իքն եր. կոնց երտ ին ո. կոնտր աբ ասն եր.
երաժշտական գործիքների նվագալարեր. լարա
յին գործիքներ. եղ ջերափողեր (երաժշտական
գործիքներ). կոռնետներ. ծնծղաներ. կամեր
տոններ. ծայրոցներ երաժշտական գործիքների
համար. երաժշտական գործիքների պատյան
ներ. ֆլեյտաներ. կոչնազանգեր. վարգաններ
(երաժշտական գործիքներ). կիթառներ. ֆիս
հարմոնիաներ. տավիղներ. տավիղների նվագա
լարեր. հոբոյներ. էլեկտրոնային երաժշտական
գործիքներ. մեխանիկական դաշնամուրների
ձայնն ուժգնացնող կարգավորիչներ. քնարներ.
մեդ իատ որն եր (կնտնտոցն եր) լար այ ին գոր
ծիքների համար. մանդոլիններ. ջութակների
դնչափոկեր. պարկապզուկներ. երաժշտական
արկղիկներ. նոտաները շրջելու հարմարանք
ներ. երաժշտական գործիքների կամրջակներ.
եռանկ յուն ին եր (երաժշտ ակ ան գործ իքն եր).
օկարինաներ (իտալական երաժշտական կավե
փողային գործիք). երգեհոններ. երգեհոնների
օդատ ար խող ով ակն եր. կաշ ի թմբուկն եր ի
համար. երաժշտական գործիքների ոտնակներ.
դաշնամուրների ստեղնաշարեր. դաշնամուր
ների նվագալարեր. երաժշտական գործիքների
ստեղներ. փուքսեր երաժշտական գործիքների
համար. երաժշտ ական գործիքներ ի մեղմոց
ներ. թմբուկներ (երաժշտ ակ ան գործ իքն եր).
դափեր (դահիրաներ). տամտամն եր. կիսագն
դաձև թմբուկներ (գոսեր) (երաժշտական գոր
ծիքներ). տրոմբոններ (փողային երաժշտական
գործիքներ). շեփորներ. փողեր. երաժշտական
գործիքների կափույրներ. վիոլաներ. ջութակ
ներ. քսիլոֆոններ. երաժշտական գործիքների
ստեղներ. մեղեդիների ձայնագրման ժապավեն
ներ մեխանիկական երաժշտական գործիքների
համար. մեղեդիների ձայնագրման ծակոտված
ժապավեններ մեխանիկական երաժշտական
գործիքների համար. նոտակալներ. հաքիններ
(չինական ջութակներ). ֆլեյտաներ հնդեղեգից
(բամբուկից). պիպաներ (չինական կիթառներ).
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շենգեր (չինական փողային երաժշտական գոր
ծիքներ). սուոնաներ (չինական փող). զանգակ
ներ (երաժշտական գործիքներ). երաժշտության
սինթեզարարներ (համադրիչներ). երաժշտական
գործիքների դրոցներ. սաքսոֆոններ. բալալայկա
(երաժշտական լարային գործիքներ). բանջո.
մելոդիկաներ. բևեկնախեժ երաժշտական լարա
յին գործիքների համար. ռոբոտացված հարվա
ծային գործիքներ (երաժշտական գործիքներ).
մուրճիկներ երաժշտական գործիքների համար.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. պող
պատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի բաշխիչ
հարմարանքներ (գրասենյակային). հասցեներով
դրոշմ ակն իքն եր. հասց եա տպ իչ մեք են ան եր.
թուղթ. ազդ ագր եր. ազդ ագր եր ի թղթե կամ
ստվարաթղթե վահանակներ. գրասենյակային
մակնշման մեքենաներ. գրասենյակային ամրակ
ներ. սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանք
ներ ճարմանդներով ամրացնելու համար (գրա
սենյակային պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ.
էստամպներ (փորագրանկարներ). սիգարների
օղակներ (սիգարների ժապավեններ). մատիտ
ներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
մեքենաներ. հենակալներ գրքերի համար. հենա
ձող իկն եր նկար իչն եր ի համ ար. ջրան երկ եր.
ճարտարապետական մանրակերտներ. արագա
կարներ, թղթապանակներ (գրասենյակային).
պնակիտներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբա
թիթ եղ. ծեփ ել ու համ ար կավ. հաշվ ող ակ ան
աղ յուսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի
վիմագրական ստեղծագործություններ. նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագր եր. պարբ եր ակ ան մամ ուլ. ատլ ասն եր
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. կպչուն ժապ ավ ենն եր (գրաս են յակ այ ին
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթների
համար. տոմսեր. կենսաբանական կտրվածքներ
մանրադիտակով ուսումն ասիրելու համար (ուսու
ցողական նյութեր). տպարանային կլիշեներ.
բլոկն ոտն եր (նոթ ատ ետր եր) նկարչ ութ յան,
գծագրության համար. բլոկնոտներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). ներկանյութով ժապավեն
ներ ի կոճ եր. ապար անջ անն եր գրեն ակ ան
պիտ ույքն եր ը պահ ել ու համ ար. բրոշ յուրն եր.
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). գրա
սենյակային կոճգամն եր. խոնավարարներ (գրա
սենյակային պիտույքներ). զմուռսի կնիքներ.
թանաքի բարձիկներ. զմուռս. գրասենյակային
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հարմարանքներ կնքելու համար. գրասենյակա
յին նյութեր կնքելու համար. տետրեր. սկուտեղ
ներ դրամ ի տես ակ ավ որմ ան և հաշվ արկ ի
համ ար. կալկ ա (մոմ աթ ուղթ). թղթե կալկ ա
(մոմաթուղթ). կալկա (մոմաթուղթ) գործվածքի
հիմքի վրա. մատնակալներ (գրասենյակային
պիտ ույքն եր). տպատ առ եր. պատճ են ահ ան
թուղթ (գրասենյակային). թուղթ գրանցող սար
քեր ի համ ար. բլոկն ոտն եր (նոթ ատ ետր եր).
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր.
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ սար
քերի). կատալոգային քարտեր (գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակային
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե
տուփեր բոլորագլխարկների համար. ծակոտված
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական հաս
տոցների համար. ստվարաթղթե դիտափողակ
ներ. կատալոգներ. սեղմիչներ կատալոգային
քարտերի համար. երգարաններ. տպագրական
շարվածքի սեղաններ. թղթապանակներ փաս
տաթղթերի համար. նկարակալներ. տպարանա
յին թվային տառամարմիններ. տուշ. գունավի
մագրիչներ. մոմ մոդելավորման համար, բացա
ռությամբ ատամն աբուժության մեջ օգտագործ
վողի. քարտարաններ (գրասենյակային պիտույք
ներ). ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգա
րանի թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ.
տպար ան այ ին տառ ամ արմ ինն եր (թվայ ին և
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային
ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարելու
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական կորա
քանոններ. կազմեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). գրել ու կավ իճ. կավ իճ վիմ ագր ութ յան
համար. կավիճ դերձակների համար. կավիճի
բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ
մատիտներ. թղթե տարողություններ սերուցքի
համար. գրասենյակային ճարմանդներ. գրամե
քեն ան եր ի գլան իկն եր. փոխ ադր անկ արն եր.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծագրա
կան տախտակներ. գծագրական պիտույքներ.
գծագրական գործիքներ. դիագրամն եր (տրա
մագրեր). ծրարներ (գրասենյակային ապրանք
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ներ). կրկնակիչներ. օֆորտներ. փաթեթավոր
ման թուղթ. գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե
գրչած այր եր. ջնջել ու միջ ոցն եր. գրեն ակ ան
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ).
սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար.
ծակ ոտ իչն եր (գրաս են յակ այ ին պիտ ույքն եր).
թանաք. ներկանյութով ժապավեններ. թանաքա
մաններ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրար
ները կնքելու համար. լուսանկարներ. գրչամաք
րիչներ. կնիքներ (գրասենյակային պարագա
ներ). գործվածք կազմարարական աշխատանք
ներ ի համ ար. գծագր ագ ործ իք ատ ուփ եր.
ռեգ իստրն եր (գրքեր). գրանց ամ ատ յանն եր.
արձ ան իկն եր, պատկ երն եր պապ իեմ աշ եի ց.
զտաթ ուղթ. թղթե զտող նյութ եր. բլանկն եր
(տպագրված). գրասենյակային պարագաներ,
բացառությամբ կահույքի. ածխային մատիտներ.
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ).
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալ
վանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական քար
տեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու բաժա
կապնակներ նկարիչների համար. գրաֆիկական
վերարտադրություններ. գրաֆիկական (գծան
կարչ ակ ան) պատկ երն եր. գրաս են յակ այ ին
քեր ակն եր (տեքստ ում ուղղ ումն եր անել ու
պիտույքներ). փորագրման տախտակներ. հեկ
տոգր աֆն եր. տպագ իր կարգ աց ուց ակն եր.
խոնավարարներ մակերևույթների համար (գրա
սենյակային պիտույքներ). փոստային բացիկներ.
տպագիր արտադրանք. պիտակները ձեռքով
սոսնձելու հարմարանքներ. ոչ մանածագործա
կան օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյու
րակիր շարվածքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տպագր ակ ան հրատ ար ակ ութ յունն եր.
դաս ագրք եր (ձեռն արկ). փոստ այ ին թուղթ.
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրու
թյան համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտ ակ եղ են. վիմ ատ իպ նկարն եր.
վիմ ագր ակ ան քար եր. բուկլ ետն եր. փայլ ուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկներ
(գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ չափանշ
ման համար. պլաստիկական զանգված ծեփելու
համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման
ապար ատն եր ում ներկ ով պատ ել ու համ ար.
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ.
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թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչներ. յուղան
կարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը ամրաց
նելու համար (կազմարարական գործ). սոսն
ձաթղթիկներ կնքելու համար. ներկապնակներ
նկարիչների համար. պանտոգրաֆներ (գծագ
րական գործիքներ). թղթագրենական ապրանք
ներ. մագաղաթաթուղթ. պաստելներ (գունամա
տիտներ). ձևվածքներ կարի համար. տրաֆա
րետների պատյաններ. ներկարարական գլանիկ
ներ. կտավն եր նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոց ակ ան պիտ ույքն եր). պլաստմ ասս այ ե
թաղանթներ փաթեթավորման համար. հարմա
րանքն եր լուս անկ արն եր սոսնձ ել ու համ ար.
հենակալներ լուսանկարների համար. լուսափո
րագր անկ արն եր. գծագր եր (կապտ աթ ուղթ).
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). ինքնահոս
գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար. շաբ
լոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկո
րատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քար
տեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենա
ների ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցա
տետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան). կազմարարական նյութեր. գործված պաս
տառ կազմարարական աշխատանքների համար.
թել եր կազմ ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. գործված պաստառ փաստաթղթերը
վերարտադրող մեքենաներում ներկով պատելու
համար. գրչածայրեր (գրասենյակային պարա
գան եր). ամս ագր եր (պարբ եր ակ ան). թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ գալանտերեայի
կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների ժապա
վեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ
(ծրարներ, կապոցներ ) փաթեթավորելու համար.
բարձիկներ. էջանիշներ գրքերի համար. շնոր
հավորական բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի
կավիճ). գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղա
նի թղթե տակդ իրն եր. տակդ իր-գորգ իկն եր
աշխ ատ աս եղ ան ի համ ար. գրամ եք են ան եր ի
ստեղներ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ.
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշ
մակնիքների, դրոշմակների համար. տրանսպա
րանտներ (գրասենյակային ապրանքներ). հար
մար անքն եր գլխազ արդ եր պատր աստ ել ու
համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. սոսն
ձող նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
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նպատակների համար. կպչուն երիզներ գրասե
նյակ այ ին կամ կենց աղ այ ին նպատ ակն եր ի
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. հաս
ցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենա
ների համար. ալմանախներ. օրացույցներ. օսլա
յի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. գրասենյակային ռետիններ. մանկական
թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտանյութից
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ փայտա
զանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. թղթե
կամ ստվար աթղթ ե փաթ աթվ ածքն եր շշեր ի
համար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ. ծանու
ցագր եր (գրաս են յակ այ ին). պղպջակ ավ որ
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
համ ար. վեր ակ անգնվ ած թաղ անթ ան յութ ից
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. գրա
սեղանի պահարաններ գրասենյակային պիտույք
ների համար (գրասենյակային պարագաներ).
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. թուղթ կտրելու դանակ
ներ (նամակ բացելու). թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ աղբի համար. մատիտ սրելու հար
մարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական).
թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկ
ներ սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագ
րակ ան անկ յուն աք ան ոնն եր. ռեյսշ ին ան եր
(գծագրական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր (գրա
սենյակային պիտույքներ). թանաքային պարա
գաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. ցու
ցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկ
ներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
փորագրական ասեղներ օֆորտների համար.
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար.
բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային կամ
կենց աղ այ ին նպատ ակն եր ի համ ար. կպչուն
պաստ առ գրաս են յակ այ ին նպատ ակն եր ի
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համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկրոալի
քայ ին վառ ար ան ում սնունդ պատր աստ ել ու
համար. թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու
վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարան
ների արկղերի համար (բուրավետացված կամ
ոչ). վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչ
ներ. փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատ
ներ (գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե ժապավեն
ներ, բաց առ ութ յամբ արդ ուզ արդ եղ են ի կամ
մազերի զարդերի. կավե կաղապարներ մոդելա
վորման համար (նյութեր նկարիչների համար).
սեղմիչներ թղթադրամն երի համար. հավաքա
քարտեր, բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե
կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամ
թերքը փաթեթավորելու համար. խոնավությունը
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. սխալն
ուղղ ել ու ժապ ավ ենն եր (գրաս են յակ այ ին
ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչ
ներ (գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդային
թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի համար
(գրասենյակային պարագաներ). էջերը պահող
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ ստվա
րաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, խծուծ
ման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծ
ման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ.
տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ. պլաստմաս
սայ ե տոպր ակն եր ընտ ան ի կենդ ան ին եր ի
թափոնները հեռացնելու համար. ճապոնական
թուղթ (Վաս ի). սեղ ան ի թղթե ուղել աթ եր.
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնա
կան գունազարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլի
կացիոն ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկա
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կան գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասե
նյակային պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաս
տատ ող փաստ աթղթ եր ի բռնիչն եր ի համ ար.
ամրակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչների համար [գրասենյակային պիտույք
ներ]. թուղթ բժշկակ ան զննման սեղ անն եր ի
համ ար. ատամն աբ ուժ ակ ան սկուտ եղն եր ի
թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ [գրասե
նյակային պիտույքներ]. տրաֆարետներ սննդամ
թերք ի և ըմպ ել իքն եր ի ձևավ որմ ան համ ար.
անվանական բաջեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ. փայլփլուք
ներ գրաս են յակ այ ին նպատ ակն եր ի համ ար.
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպիտակ
ներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու համար.
դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ թաղան
թանյութ. ակրիլային խեժեր, կիսաֆաբրիկատ
ներ. ասբ եստ ե պահպ ան իչ վար ագ ույրն եր.
ռետինե օղեր. ասբեստե հերձաքար. ջրցանման
ճկափողեր. ձայնամեկուսիչ նյութեր. անջրան
ցիկ խտարար օղակներ. բալատա. անջրանցիկ
խցվածքներ. ռետինե խցվածքներ բանկաների
համար. ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկա
նյութեր ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ նյու
թեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված կաուչուկ.
ռետինե խցաններ. ռետինե կափույրներ. սին
թետիկ կաուչուկ. ռետինե հարվածամեղմիչներ.
ռետինե թափարգելներ. ճկուն ոչ մետաղական
փողրակներ. մեկուսիչ նյութեր. ջերմային ճառա
գայթ ում ը կաս եցն ող նյութ եր. խող ով ակն եր
մանածագործվածքից. ջերմամեկուսիչ նյութեր
կաթսաների համար. թուղթ էլեկտրական կոն
դենսատորների համար. խցանիչ միջադիրներ
խողովակների համար. ռետինաքուղեր. բամ
բակ խծուծմ ան համ ար. միջ ադ իրն եր գլան
ների համար. դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ).
ասբ եստ ի թերթ եր. էբոն իտ. ձայն ամ եկ ուս իչ
պատվածքներ կեղևից. առաձգական թելեր ոչ
ման ած ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
մակադրակներ կցորդիչների համար. խծուծման
նյութեր. միջադիրներ ջերմային ընդարձակման
ազդազերծման (կոմպենսացման) համար. քիմի
ական բաղադրություններ հոսակորուստները
վերացնելու համար. միջադիրներ. ասբեստա
թաղիք. մեկուսացման թաղիք. ռետինացված
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(վուլկանացված) թելք. զոդման պլաստմասսայե
թելեր. մասնակի մշակված նյութեր արգելակա
յին միջադիրների համար. մեկուսիչ ձեռնոցներ.
գուտ ապ երչ. մեկ ուս իչ յուղ եր տրանսֆ որմ ա
տորների համար. մեկուսիչ յուղեր. ցելոֆանի
թերթեր, բացառությամբ փաթեթվածքայինի.
մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ գործվածքներ. մեկու
սիչ լաքեր. մեկուսիչ բաղադրություններ շենքերը
խոնավությունից պաշտպանելու համար. մետա
ղական մեկուսիչ նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր.
մեկուսիչ խարամաբամբակ. հանքային բամբակ
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. լատեքս
(կաո ւչ ուկ). կոպ իտ պաստ առ ից ճկափ ող եր.
մածիկներ. խողովակների ոչ մետաղական կցոր
դիչներ. ռետինե կցորդիչներ մեքենաների մասե
րը պաշտպանելու համար. խտացնող հերմետիկ
նյութ եր միա ցքն եր ի համ ար. չմշակվ ած կամ
մասնակի մշակված փայլար. ասբեստաթուղթ.
պլաստմասսայե թաղանթներ, բացառությամբ
փաթեթվածքի համար օգտագործվողների. ոչ
մետաղական միացքներ ճկուն խողովակների
համար. միակցիչ խողովակներ տրանսպորտա
յին միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
սինթետիկ խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված (վուլ
կանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ (ծրար
ներ, փաթ եթն եր) փաթ եթ ավ որմ ան համ ար.
ասբ եստ ե պատվ ածքն եր. ասբ եստ ե գործ
վածքներ. ասբեստե պաստառներ. ասբեստե
խծուծվածք. կափույրներ բնական կաուչուկից
կամ ռետ ին ացվ ած (վուլկ ան ացվ ած) թելք ից.
վիսկոզային թերթեր, բացառությամբ փաթեթ
վածք այ ին ի. մեկ ուս իչն եր երկ աթ ուղ ին եր ի
համար. կպչուն ժապավեններ, բացառությամբ
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղա
յինի. ոչ մետաղական ամրաններ սեղմած օդը
առբերելու համար. ասբեստային ստվարաթուղթ.
ասբեստաթելքեր. ամրանավորող ոչ մետաղա
կան նյութեր խողովակների համար. ասբեստ.
ինքնասոսնձվող ժապավեններ, բացառությամբ
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղա
յինի. ռետինե սահմանափակիչներ. մալուխային
մեկուսիչներ. ռետինե թելեր ոչ մանածագործա
կան նպատակների համար. ածխածնային թել
քեր, բացառությամբ մանածագործվածքայինի.
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. մեկուսիչ
ներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար. մեկու
սիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետինե կամ
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պլաստմասսայե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. պլաստմասսայե թելքեր,
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. մեկու
սիչ ապակեթելք. գործվածքներ ապակեթելքից
մեկուսացման համար. պլաստմասսայե թելեր,
ոչ մանածագործական նպատակների համար.
զտող նյութեր մասնակի մշակված փրփրապլաս
տից. մեկուսիչ ժապավեններ. ջրի մակերևույթի
աղտոտումը խոչընդոտող լողուն փակոցներ.
ռետինե նյութեր դողերի պահպանաշերտերը
վեր ակ անգն ել ու համ ար. մեկ ուս իչ ծեփ եր.
պլաստմասսայե թաղանթներ գյուղատնտեսա
կան նպատակների համար. ծաղկակալիչներ
փրփրանյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. անմշակ
կամ մասնակի մշակված ռետիններ. հերմետի
կացնող կպչուն ժապավեններ. դռների կաու
չուկից սահմանափակիչներ. պատուհանների
կաուչուկից սահմանափակիչներ. ոչ մետաղա
կան ճկուն խողովակները միացնող հարմարակ
ցիչներ. ոչ մետաղական կոշտ խողովակները
միացնող հարմարակցիչներ. կառանման համար
պատին ամրացվող ռետինե հարվածահատներ.
զտող նյութ եր մասն ակ ի մշակվ ած պլաստ
մասսայե թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D
տպագրության համար.
դաս 18. ալպ ենշտ ոկն եր. կենդ ան ին եր ի
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապ ան ակն եր երաժշտ ակ ան նոտ ան եր ի
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հով ան ոցն եր ի հիմ ն ակմ ախքն եր.
որս ապ արկ եր (որս որդ ակ ան պար ագ ան եր).
դպրոց ակ ան պայ ուս ակն եր. այց եք արտ եր ի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ ձիերի
համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ այծա
կաշի). դնչկալներ. ճամփորդական սնդուկներ.
վզնոցներ կենդանիների համար. կաշվե քուղեր.
մշակված կաշիներ. փոկեր լծասարքի համար.
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կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար
(փոկ այ ին շինվ ածքն եր). փոկ եր չմուշկն եր ի
համար. կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակա
շիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված
կամ մասնակի մշակված կաշի. կահույքի կաշվե
հարդարանք. արհեստական կաշի. հովանոց
ներ. ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու
համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների
համար. ասպանդակի փոկեր. կաշվե պայուսակ
ներ փականագործական գործիքների համար.
մտրակներ. կերի տոպրակներ. պատյաններ անձ
րևի հովանոցների համար. զսպանների կաշվե
պատյաններ. ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ
կենդանիների համար. լծասարքեր կենդանիների
համար. ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափո
կեր (լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանացի
պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի հովա
նոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների
համար. դրամապանակներ. անվավոր տնտեսա
կան պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ.
սանձեր. տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի
համար. պայուսակներ ալպինիստների համար.
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի պայու
սակներ. կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակ
ներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ)
փաթեթավորման համար. կաշվե թամբակալներ.
ձիաթամբեր. կաշեգործական - թամբագործա
կան իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշ ին եր. կաշվ ից կամ կաշ եստվ ար աթղթ ից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի
համար. թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու
համար օգտագործվողների. կաշվե սրակալներ,
սուս եր ի ուսակ ապ եր. թամք ատ ակ եր ձիեր ի
համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և սնդուկներ.
կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ. երասաններ
(լծասարք). բանալիների պատյաններ. տնտե
սական մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ.
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի

01/1

ՄԱՍ 1
№

տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. սպորտային
պայուսակներ. ասպանդակներ. հեծելասարքերի
լրակազմեր. պայտեր. լանջակապեր երեխաներ
կրելու համար. կենգուրու պայուսակներ երեխա
ներ կրելու համար. պայուսակներ. վարկային
քարտ եր ի պատ յանն եր (դրամ ապ ան ակն եր).
այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու (ճապո
նական դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռ
ների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի
համար. կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտե
սական պայուսակները և տոպրակները տեղա
փոխելու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երեխա
ներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպրուկ
ներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար հարմա
րեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների համար
նախ ատ եսվ ած թղթապ ան ակն եր. զբոս անք ի
ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետաղա
կան սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեմենտ. ասբեստ պարունակող շինա
րար ակ ան լուծ ույթն եր. հերձ աք ար. տան իք ի
հերձաքար. հերձաքարի փոշի. ծպեղներ տանիք
ների համար. արծաթաբերավազ. բրուտակավ.
հրակայուն աղ յուսներ. ասֆալտ. ճանապարհա
յին ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական
ճաղաշարքեր. բիտումն եր. խեժապատված շինա
րարական սղոցանյութեր. բարաքներ. առևտրա
յին կրպակներ. տանիքի հերձաններ (բաղդադի)
(գոնտեր տանիքածածկի համար). փեղկավոր ոչ
մետաղական դռներ. բետոն. բետոնե շինարա
րակ ան տարր եր. բիտ ում այ ին շին ան յութ եր.
մասնակի մշակված անտառանյութ. շինարարա
կան ոչ մետաղական տախտակամածներ. սոսն
ձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառա
նյութ. ատաղձափայտ. սղոցված անտառանյութ.
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. միա
շերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ.
փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ շինանյու
թեր. աղ յուսներ. աղ յուսակավ. կապակցող նյու
թեր բրիկետավորման համար. հեռախոսի ոչ
մետաղական խցիկներ. սուզարկղեր ստորջրյա
շինարարական աշխատանքների համար. կրա
քար. ոչ մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի).
շինարարական ստվարաթուղթ. բիտումավոր
ված ստվարաթուղթ (շինարարական). հրահեստ
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նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ մետաղական
ծածկեր. ոչ մետաղական շինարարական հիմ
նակմախքներ. նյութեր ճանապարհաշինության
և ճանապարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ մետա
ղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութերից.
սալեր ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյու
թերից. ցեմենտից պատրաստված սյուներ. շեր
տաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. ոչ
մետաղական կառուցվածքներ. շինարարական
թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ մետաղական
քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական ծեփածո զարդեր
շինարարության համար. ոչ մետաղական կցվան
քային մակադրակներ տանիքների ջրամեկու
սացման համար. ոչ մետաղական անկյունակներ.
ոչ մետաղական պատուհաններ. ոչ մետաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչ
ներ. ոչ մետաղական տանիքապատվածքներ.
չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար). սանդուղքի
ոչ մետ աղ ակ ան աստ իճ անն եր. ջրատ ար ոչ
մետաղական խողովակներ. ջրմուղի ոչ մետա
ղական խողովակներ. ջրատար խողովակների
կափույրներ, բացառությամբ մետաղից և պլաստ
մասսայից պատրաստվածների. ոչ մետաղական
լաստակներ. բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետա
ղական կառուցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի
համ ար. խող ով ակ աշ ար եր ի ոչ մետ աղ ակ ան
ճյուղավորումն եր. գերեզմանների ոչ մետաղա
կան շրջանակներ. բիտումե տանիքապատվածք
ներ. ոչ մետաղական հեծաններ. ոչ մետաղական
խոզանոցներ. ոչ մետաղական գոմեր. ոչ մետա
ղական հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ
մետաղական). հուշատախտակներ (ոչ մետաղա
կան). թաղիք շինարարության համար. լցակա
ղապարներ (ոչ մետաղական). ցեմենտ վառա
րանների համար. ցեմենտ դոմն ային վառարան
ների համար. քար. պատուհանի շինարարական
հայելապակի. կավ. քարածխային ձյութ. գրա
նիտ. կոպ իճ. ավազ աք ար շին ար ար ութ յան
համար. ավազաքարային խողովակներ. գիպս
(շինանյութ). ոչ մետաղական շերտափեղկեր
(շերտավարագույրներ). խարամ (շինանյութ).
խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակներ.
արտ աք ին շերտ ափ եղկ եր, բաց առ ութ յամբ
մետաղականի և մանածագործականի. հրթիռ
ների թողարկման տեղակայանքների ոչ մետա
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ղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ մետա
ղական). կապակցող նյութեր ճանապարհային
պատվածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարության համար. մանրահատակ.
ոչ մետաղական սանդղահեծաններ (աստիճան
ների մասեր). դռան կամ պատուհանի ոչ մետա
ղական միջակապեր. ճանապարհային լուսատու
պատվածքներ. ճանապարհային «Մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ մետաղական
կառուցվածքներ. մարմար. հատիկավոր ապակի
ճանապարհների գծանշման համար. արհեստա
կան նյութերից թերթեր և ժապավեններ ճանա
պարհների գծանշման համար. ոչ մետաղական
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). ոչ մետաղա
կան կայմասյուներ. կաղնե տակառատախտակ.
շինարարական խճանկարներ. կաղապարվող
փայտանյութ. ոչ մետաղական ծեփածո զարդեր
շինարարության համար.ոչ մետաղական բեկ
վածքներ շինարարության համար. քսվածքներ
(շինանյութ). պատերի ոչ մետաղական երեսա
պատվածքներ շինարարության համար. ջրամե
կուս ացմ ան ոչ մետ աղ ակ ան մակ ադր ակն եր
շինարարության համար. ձիթակն շինարարա
կան նպատակների համար. ոչ մետաղական
փակոցափեղկեր. ոչ մետաղական պարսպապա
տեր. ոչ մետաղական ցանկապատեր. ազդան
շան այ ին ոչ մետ աղ ակ ան, ոչ լուս ատ ու և ոչ
մեխանիկական պանելներ. պատերի ոչ մետա
ղական շինարարական երեսվածք. սահադաշ
տեր (կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. թառեր.
շինարարական քար. արհեստական քար. խարա
մաբլոկներ. շիրմաքարեր. տուֆ. քարից պատ
րաստված իրեր. ոչ մետաղական հատակներ. ոչ
մետաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ,
շրիշակներ շինարարության համար. ոչ մետա
ղական պատվածքներ շինարարության համար.
տանիքների ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրա
ցատկի ոչ մետաղական աշտարակներ, ցատկա
հարթ ակն եր. ոչ մետ աղ ակ ան դարպ ասն եր.
դռների ոչ մետաղական լողաթներ, դռների ոչ
մետաղական փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագ
րասյուներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
նյութ եր ճան ապ արհ այ ին պատվ ածքն եր ի
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
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նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխա
նիկական ազդանշաններ. ավազ, բացառությամբ
կաղապարախառնուրդի. շարժական ոչ մետա
ղական ջերմոցներ. կայծքարահող (կվարց). ոչ
մետաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. կուպր (շինանյութ).
թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետաղական տանի
քած ածկ եր. ոչ մետ աղ ակ ան շիրմ աք ար եր.
կանաչապատ ոչ մետաղական տաղավարներ
(կառուցվածքներ). երկաթուղային ոչ մետաղա
կան փայտակոճեր. ոչ մետաղական ցանցավոր
ցանկապատեր. ոչ մետաղական կոշտ խողովակ
ներ շինարարության համար. պատուհանի փեղ
կավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. մեկուսիչ
շինարարական ապակի. պատուհանի ապակի,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների
պատուհանների համար նախատեսվածների.
վիտրաժներ. պատուհանի շինարարական ապա
կի. ոչ մետաղական մեծավանդակներ թռչուն
ների համար (կառուցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական աշխատանքների համար).
քսիլոլիթ (արհեստական շինանյութ). կառանման
ոչ մետաղական ճոպանասյուներ. լողուն նավա
մատույցներ նավերի կառանման համար. պատե
րի պատվ ածք ի ոչ մետ աղ ակ ան պան ելն եր.
ակվարիումն եր (կառուցվածքներ). ոչ մետաղա
կան շինարարական ամրանավորող նյութեր.
ամրանավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր
քարից, բետոնից կամ մարմարից. ոչ մետաղա
կան լոգնոցներ (կառուցվածքներ) թռչունների
համար. ոչ լուսատու ազդալողաններ. լողավա
զաններ (կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ
մետ աղ ակ ան շին ան յութ եր. ոչ մետ աղ ակ ան
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ մետա
ղական տեղակայանքներ հեծանիվն երի կայան
ման համար. ճանապարհային քարե պատվածք
ներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի զանգվածից
շինարարության համար. կիսանդրիներ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. լողափի ոչ մետաղա
կան խցիկներ. փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղա
կան խցիկներ. ոչ մետաղական սյուներ. լուսա
մուտների ոչ մետաղական շրջանակներ. դռան
ոչ մետաղական արմատուր. ոչ մետաղական
հիմն ակմախքներ ջերմոցների համար. կավակ
րաքար. ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակ
ներ. շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ.
ոչ մետաղական սալիկներ հատակների համար.
ոչ մետաղական դամբարաններ. ծխնելույզների
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ոչ մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ
մետ աղ ակ ան երկ ար իչն եր. ոչ մետ աղ ակ ան
ծխնելույզներ. ոչ մետաղական սալեր ճանապար
հային պատվածքների համար. ցամաքուրդային
ոչ մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային
խող ով ակն եր ի կափ ույրն եր, բաց առ ութ յամբ
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. շինարա
րական ոչ մետաղական պանելներ. արձանիկ
ներ, պատկերներ քարից, բետոնից կամ մարմա
րից. մահարձաններ (ոչ մետաղական). գերեզ
մանի ոչ մետաղական քարակոթողներ. ճանա
պարհային ոչ մետաղական վթարային պաշտ
պանակներ. փոստարկղեր քարից կամ աղ յուսից.
եռակ ալվ ած եղեգ աս եղմ իչն եր (շին ան յութ).
ճնշումային ոչ մետաղական խողովակաշարեր.
կոպիճ ակվարիումն երի համար. ավազ ակվա
րիումն երի համար. ոչ մետաղական խողովակներ
օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչ
ների համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային
ռելսեր (շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետա
ղական ցանցեր. ֆոտոէլեմենտներով ներկառուց
ված ոչ մետաղական ծածկեր տանիքի համար.
ոչ մետ աղ ակ ան երես արկն եր. հրահ եստ ոչ
մետաղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ մետա
ղական տներ (պատրաստի հավաքակազմեր).
ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ մետաղա
կան ջրհորդաններ. ոչ մետաղական տուրնիկետ
ներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական ցուցնակներ.
փայտե հատակապատվածքներ. ոչ մետաղական
հախճասալիկներ հատակների համար. տանիք
ների ոչ մետաղական փորակավոր կղմինդրներ.
ոչ մետաղական սալիկներ պատերը երեսապա
տելու համար. ոչ մետաղական սալիկներ շինա
րար ութ յան համ ար. վան ակն (թափ անց իկ
քվարց). ոչ մետաղական զրահապատված դռներ.
արծնապատ ապակի շենքերի համար. կառուց
վածքն եր ի համ ար ոչ մետ աղ ակ ան սյուն եր.
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական բար
ձակներ, կառուցվածքների համար ոչ մետաղա
կան կալունակներ. կառուցվածքների ոչ մետա
ղակ ան երես ապ ատվ ածքն եր. պլաստ իկ ից
եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար.
ռետինե նեցուկներ շենքերի սեյսմամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ.
ոչ մետաղական դրոշակաձողեր (կառուցվածք
ներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռներ. ոչ մետաղական ծալովի դռներ. ձայնա
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մեկուսիչ շարժական ոչ մետաղական խցիկներ.
ոչ մետաղական ձայնային վահանակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. կեն
դանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր
տնային կենդանիների համար. բներ տնային
կենդանիների համար. տնակներ տնային կեն
դանիների համար. իրեր կենդանիների ճանկե
րից. օղեր վարագույրների համար. արծաթազօծ
ված ապակի (հայելիներ). պահարաններ. պահա
րաններ դեղերի համար. պլաստմասսայե սեղ
միչներ մալուխների կամ խողովակների համար.
փայտե տակառներ գինու պարզվածքազատման
համար. իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված
կետի բեղից. բամբ ուկե իրեր. նստար անն եր
(կահույք). ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափա
կոցներ երեխաների համար. օրորոցներ. դարակ
ներ գրադ ար անն եր ի համ ար. փայտ ե կոճ եր
թելերի, մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և
այլնի համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ
փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ
կեղ ևի ց. բաժ անմ ունքն եր ով արկղ եր շշեր ի
համ ար. քարգ ահն եր ասեղն ագ ործ ութ յան
համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակ
ների վրա նստեցնելու համար. սպասքապահա
րանն եր. իրեր կենդ ան ին եր ի եղ ջ յուրն եր ից.
գրաս եղ անն եր (կահ ույք). գրաս են յակ այ ին
կահույք. զգեստների կանգնակներ (կիսանդրի
ներ). արհ եստ ակ ան մոմ աչ եչ փեթ ակն եր ի
համ ար. շրջան ակն եր փեթ ակն եր ի համ ար.
կահավորանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակ
ներ տակառների համար. քարտադարաններ
(կահ ույք). պահ ար անն եր փաստ աթղթ եր ի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռն եր. պառկ ել աթ ոռն եր. գլխակ ալն եր
(կահ ույք). դար ակն եր բոլ որ ագլխ արկն եր ի
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետաղա
կան եզրաչափքեր երկաթուղիների համար. ոչ
մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան
բներ. կախարաններ հագուստի համար. դարակ
ներ քարտարանների պահարանների համար.
բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի
տարողություններ. կոմոդներ. վաճառասեղան
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ներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր (պահեստա
վորման և տեղափոխման համար). լողուն ոչ
մետաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր
մարջանից. ոչ մետաղական սկուտեղներ. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուրից.
իրեր բուսական փղոսկրից. անկողնային պարա
գաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի. բազ
մոց ի բարձ եր. ներքն ակն եր. կախ իչն եր ի ոչ
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. ոչ
մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների համար.
սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարելու,
գծագրելու համար. անշարժ ոչ մետաղական
բաշխիչներ անձեռոցիկների, սրբիչների համար.
բազմ ոցն եր. փայտ ե տակ առ ատ ախտ ակն եր.
փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր.
իրեր կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների
փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե
հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի շար
ժական ոչ մետաղական սանդուղքներ ուղևոր
ների համար. դպրոցական կահույք. սեղաններ
գրամեքենաների համար. փայտե կամ պլաստ
մասսայե ցուցանակներ հայտարարությունների
համար. ոչ մետաղական մանեկներ. իրեր ծովա
յին փրփուրից. հանովի պատվածքներ լվացա
րանակոնքերի համար. պլաստմասսայե տարո
ղություններ փաթեթավորման համար. բռնիչներ
վարագույրների համար, բացառությամբ մանա
ծագործականի. մահճակալներ. ոչ մեխանիկա
կան, ոչ մետաղական փաթաթման թմբուկներ
ճկուն խողովակների համար. փաթաթման ոչ
մեխանիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք
ճկուն փողրակների համար. ձողիկներ աստի
ճանների վրա գորգերն ամրացնելու համար.
դազգահներ. դարակներ (կահույք). բներ տնային
թռչունների համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ.
ոչ մետաղական փականակներ տարողություն
ների համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարա
գաներ կահույքի համար. ծաղկարկղեր (կահույք).
տակդիրներ ծաղկամանների համար. վանդա
կացանցեր անասնակերի համար. կանգնակներ
հրաց անն եր ի համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան մեծ
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների համար. պահարաններ սննդամ
թերք ի համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան օժանդ ակ
պարագաներ պատուհանների համար. ոչ մետա
ղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների
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համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ
դռների համար. միս կտրատելու համար կոճղեր
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ). մետաղական կահույք.
իրեր ռատանգյան արմավենուց. ցուցասեղաններ
լրագր եր ի համ ար. դար ակն եր ամս ագր եր ի
համար. ներսի գալարավարագույրներ շերտա
ձող իկն եր ից. լվաց ար անն եր ի սեղ անն եր
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ
մետաղական անիվն եր մահճակալների համար.
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ.
հյուսած զամբյուղներ (կողովն եր, տուփեր) մթերք
տեղափոխելու համար. հագուստի կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռների
փոխադրման համար. ոչ մետաղական հարթակ
ներ բեռների փոխադրման և բեռնման-բեռնա
թափման աշխատանքների համար. ոչ մետաղա
կան ձեռն աս անդ ուղքն եր. կահ ույք ի փայտ ե
միջն ապ ատ եր. ոչ մետ աղ ակ ան անիվն եր
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ փեթակ
ների համար. մոբայլներ (զարդարանք). նոտա
կալն եր. չմշակվ ած կամ մասն ակ ի մշակվ ած
սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական թիթեղիկ
ներ. շենք եր ի ոչ մետ աղ ակ ան, ոչ լուս ատ ու
համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. բարձեր.
փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկականի.
ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր ծղոտից,
բացառությամբ խսիրների. ծղոտից հյուսված
երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթուխի զամբյուղ
ներ հացի համար. կանգնակներ հովանոցների
համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ մետաղական
կեռիկներ հագուստի համար. դեկորատիվ վարա
գույրներ ուլունքից. ոչ մետաղական ցցիկներ
վրանն եր ի համ ար. սեղ ան եր եսն եր. դռներ
կահույքի համար. ուղղորդիչներ վարագույրների
համար. դարակներ կահույքի համար. պլաստ
մասսայե եզրեր կահույքի համար. պահեստա
րաններ, բացառությամբ մետաղից և քարից
պատրաստվածների. վարագույրների քիվեր.
կեռ իկն եր վար ագ ույրն եր ի համ ար. կապ եր
վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. սեկրե
տերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. մետաղական
նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ (բազմոցներ).
թիկն աթ ոռն եր. մահճ ակ ալն եր ի հիմք եր. ոչ
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մետաղական կափույրներ (փականներ), բացա
ռությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ փայ
տից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից.
մետաղական սեղաններ. արդուզարդի սեղան
ներ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ նկարների
շրջանակների համար. պահպանման դարակներ.
գզրոցներ. հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռ
ներ. գլանաձև հենարաններ բարձերի համար.
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ կախե
լու տախտակներ. պահարաններ ամանեղենի
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե թիթե
ղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողություն
ներ. ոչ մետաղական սնդուկներ. դազգահներ
մամլակներով (կահույք). ոչ մետաղական տակա
ռիկներ. տակառագոտիներ (ոչ մետաղական).
կանգն ակն եր հաշվ իչ մեք են ան եր ի համ ար.
խցանման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ մետա
ղական խցաններ. ոչ մետաղական պտուտակ
ներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակման ձողա
ձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ մետաղա
կան հեղույսներ. խցափակման ոչ մետաղական
միջոցներ շշերի համար. ոչ մետաղական փակա
նակներ շշերի համար. տարբերիչ ոչ մետաղա
կան ապար անջ անն եր հիվ անդ ան ոցն եր ի
համ ար. սպաս արկմ ան անվ ավ որ սեղ անն եր
(կահույք). կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպ
սից կամ պլաստմ ասս այ ից. ոչ մետ աղ ակ ան
սեղմիչներ ճոպանների համար. շրջանակներ
նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների
համար. մերսման սեղաններ. ջրային մահճակալ
ներ, բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդա
յին խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ.
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողո
վակների պլաստմասսայե կափույրներ (փական
ներ). շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ,
պատկ երն եր փայտ ից, մոմ ից, գիպս ից կամ
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրական
բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ մետա
ղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և ոչ քարից
փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ մետաղա
կան տակառներ. պատյաններ հագուստի համար
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(պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակներ.
սայլակներ (կահույք). բամբուկե գալարավարա
գույրներ. արկղեր խաղալիքների համար. բարձր
աթոռներ մանկիկների համար. մանկական քայ
լավարժանքի սայլակներ. գովազդային նպա
տակներով օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստ
մասսայե բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և
չմագնիսականացված. ապակյա թիթեղիկներ
հայելիներ պատրաստելու համար. պլաստմաս
սայե շարժանվակներ գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու համար.
կախ աթ ևի կն եր հագ ուստ ը տեղ ափ ոխ ել ու
համար. անվավոր սեղանիկներ համակարգիչ
ներ ի համ ար (կահ ույք). աճ յուն աս ափ որն եր.
հողմազանգեր (զարդարանքներ). ներսի շերտա
վարագույրներ հյուսած փայտից. դրոցներ գրքե
րի համար (կահույք). բարձիկներ տնային կեն
դանիների համար. ներսի պատուհանների շեր
տավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ մետաղա
կան բռնակներ. ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու
հայելիներ). գորգիկներ մանկական ճաղափա
կոցների համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք).
ոչ մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու համար.
բարուրելիս երեխաների տակ գցելու փռոցներ.
դռների ոչ մետաղական փակեր. ներսի թղթե
շերտավարագույրներ. ներսի մանածագործված
քից շերտավարագույրներ. դռների ոչ մետաղա
կան, ոչ էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգ
նող միջնապատեր (կահույք). ոչ մետաղական
պտուտակավոր կափարիչներ շշերի համար.
դռների ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասե
ղաններ (կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղա
կան ելարաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր
լոգարանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցասե
ղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատակի
գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացո
վի օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղա
կան հողմային մղլակներ, կեռիկներ. պատուհան
ների ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական գոր
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ծիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր գործիք
ների համար. դարակաշարեր. ոչ մետաղական
կախիչներ պայուսակների համար. պլաստիկից
բան ալ ին եր. ոչ մետ աղ ակ ան բարձ ակն եր
կահույքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ.
բարձ ակն եր (կահ ույք). գրապ ահ ար անն եր.
հատակադիր կախիչներ կոստյումն երի համար.
ոչ մետ աղ ակ ան կան իստրն եր. թռչնաբն եր.
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, պայու
սակները կնքելու համար. մանկական մահճա
կալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառու
թյամբ անկողնային սպիտակեղենի. փայտից
կամ պլաստմ ասս այ ից արկղ եր. մանկ ակ ան
մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխելու
կողովն եր. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ
ոտիկներ կահույքի համար. զգեստապահարան
ներ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղա
կան մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ
մետաղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից,
գիպս ից կամ պլաստ իկ ից խաչ ել ութ յունն եր,
բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի. նավթ ի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական) ներք
նակն եր. պլաստմ ասս այ ե թեք ահ արթ ակն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. աթոռներ
ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը պահելու բար
ձիկներ մանուկների համար. դիրքի կայունաց
ման բարձ իկն եր ման ուկն եր ի համ ար. գլխի
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար.
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. խցան
ներ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ ռետինե. դռնե
րը փակելու ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական
սարքեր. ոչ մետաղական անվակներ բացովի
դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխա
ների համար. ծնկներին դրվող փոքրիկ գրասե
ղաններ. դյուրակիր գրասեղաններ. ոչ մետաղա
կան ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները բացելու համար. ոչ մետա
ղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատուհան
ները փակելու համար. բարձրացնովի պատու
հանի ոչ մետաղական հոլովակներ, պատուհանի
ոչ մետաղական հոլովակներ. ոչ մետաղական
կախովի կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրո
նայ ինն եր ի. լվաց ար ան այ ին պահ ար անն եր
(կահույք).
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
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մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարողու
թյուններ սննդամթերքի համար. թակիչներ գոր
գերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա սրվակ
ներ (անոթն եր). կենդ ան ին եր ի ցցամ ազ եր
(խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ օղակ
ներ ընտանի թռչունների համար. ճկափողերի
գլխադ իրն եր ոռոգմ ան, ջրցանմ ան համ ար.
ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակներ. ցողիչ
ներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգեգործական).
հացի կենցաղային զամբյուղներ. տարբերակիչ
օղակներ թռչունների համար. փոքրիկ տաշտակ
ներ թռչունների համար. ավելներ. մեխանիկա
կան խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև
ապակե տարողություններ (անոթներ). դույլեր,
բադյաներ. թասեր (անոթներ). խոհանոցային
սպասքի հավաքակազմեր. ծորաններ. քերոցներ.
կարագամաններ. կափարիչներ կարագաման
ների համար. գարեջրի գավաթներ. ապակե
տար ող ութ յունն եր (քիմ իկ ատն եր ի համ ար).
անոթներ խմելու համար. ջերմամեկուսիչ տարո
ղություններ ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. օճառաման
ներ. տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թա
սեր). հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները
հանելու հարմարանքներ. ապակե խցաններ.
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական խցանահաններ.
ապակե գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող
անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական հարմարանքներ. մետաղական շամփուր
ներ խոհանոցի համար. փոքրիկ խոզանակներ
եղունգների համար. հարդարանքի խոզանակ
ներ. լամպերի ապակիները մաքրելու խոզանակ
ներ. նյութ եր խոզ ան ակն եր պատր աստ ել ու
համա. մազեր խոզանակների համար. խնկա
մաններ անուշահոտ նյութերի համար. փոքրիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կաբարե
(սկուտեղներ ըմպելիքների համար). թռչնավան
դակներ. մաղեր (կենցաղային). ջերմամեկուսիչ
տարողություններ. ջրամ աններ. տակդ իրն եր
ճաշացուցակների համար. կերակրաթսաներ.
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական
ճիլոպներ. մաղեր մոխրի համար (կենցաղային
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական
իրեր. ճանճ ասպ անն եր. կաթս ան եր. կոշ իկ ի
խոզանակներ. խոզանակներ ձիերին մաքրելու
համար. կերամաններ կենդանիների համար.
սանրեր կենդանիների համար. սանրեր. լաթեր
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մաքրություն անելու համար. մանր չինական
զարդարանքներ ճենապակուց. կաղապարներ
(խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական հար
մարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի
ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. սոսնձաման
ներ. բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ դանակ
ների համար սեղանի սպասքավորման համար.
կաթսաների կափարիչների փակիչներ. կափա
րիչներ կճուճների համար. արդուկի սեղանների
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների ձևը
պահպանելու համար. կենցաղային ոչ էլեկտրա
կան խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային պարա
գաներ). բյուրեղապակյա ամանեղեն. կաղապար
ներ սառույցի համար. կաշի ողորկման (փայլեց
ման) համար. ամանեղեն սնունդը ջերմամշակե
լու համար. կենցաղային թիակներ . խոհարարա
կան կաղապարներ. մաքրող գործիքներ (ձեռքով
կառավարվող). ատամն աքչփորիչներ. լվացքի
տաշտեր. կաթը եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ
թիթեղներ. խոհանոցային տախտակներ կտրա
տել ու համ ար. սանր եր (մեծ ատ ամ) մազ եր ի
համար. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակ
դիրն եր արդ ուկն եր ի համ ար. ապակ ու փոշ ի
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր հար
դարանքի պարագաների համար. զուգարանի
թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). օճառի բաշխիչ
ներ. սիֆոններ գազավորված ջրի համար. արծ
նապ ատ ոչ շին ար ար ակ ան ապակ ի. կոշ իկ ի
կաղապարներ. ձագարներ. սպասք համեմունք
ների համար. սպունգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպունգների համար. լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորու
ցիչներ. գործվածքից պատրաստված դույլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանե
ղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատա
կամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ.
կենց աղ այ ին ծխակլ ան իչն եր. զինվ որ ակ ան
կերակրականներ (արշավի կերակրականներ).
ձեռնոցներ ձգելու հարմարանքներ. կաղապար
ներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակված).
սպորտային տափաշշեր. գրիլներ, ռաշպերներ
(խոհանոցային սպասք). տակդիրներ ռաշպեր
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ների համար, տակդիրներ գրիլի համար. հատա
կի խոզանակներ. դիմափոշի քսելու աղվափն
ջիկն եր. չմշակվ ած կամ մասն ակ ի մշակվ ած
ապակի, բացառությամբ շինարարականի. միջա
տորսիչներ. ապակե բամբակ, բացառությամբ
մեկուսացման համար օգտագործվողների. եփե
լու սպասք. սկուտեղ - ափսեներ բանջարեղենի
համար. լիկյորի սպասքակազմեր. խոհանոցային
շերեփներ. իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ
էլեկտրական աղացներ. կենցաղային սպասք.
փշուրներ հավաքելու հարմարանքներ. խճան
կարներ ապակուց, բացառությամբ շինարարա
կանի. ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղաց
ներ. բրդե թափոններ մաքրելու համար. արհես
տական ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար.
դրոցն եր ձվեր ի համ ար. փայլ ատ ապակ ի.
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու
համար. հաց կտրատելու տախտակներ. ամանե
ղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբո
սախնջ ույքն եր ի համ ար. հարթ ամ ամլ իչն եր
տաբ ատն եր ի համ ար. թղթե սկուտ եղն եր.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրա
կան սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոն
ներ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխա
դիրներ ցնցուղների համար. ձեռքով կառավար
վող պղպեղաղացներ. պղպեղամաններ. կենցա
ղային ոչ էլեկտրական մեքենաներ և հարմա
րանքներ ողորկման համար. նյութեր փայլեցնե
լու համար, բացառությամբ մթերքների, թղթի և
քար ի. ճեն ապ ակ յա աման եղ են. սկահ ակն եր
(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ.
կավ ե աման եղ են. աղբ արկղ եր. դիմ ափ ոշ ու
դատարկ ամաններ. դույլեր սառույցի համար.
խոհանոցային քերիչներ. առնետների թակարդ
ներ. կենցաղային կամ խոհանոցային տարողու
թյուններ. օղակներ անձեռոցիկների համար.
աղց ան ամ անն եր. աղամ անն եր. ցող իչն եր
(սրսկիչն եր) ծաղ իկն եր ի և բույս եր ի համ ար.
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղներ.
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). բռնիչ
ներ անձեռոցիկների համար. սառույց և սառույ
ցով ըմպելիքներ պատրաստելու մետաղական
անոթներ. պնակներ. կոշկաթիակներ. ապուրա
ման. փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի համար.
մկան թակարդներ. արձաններ ճենապակուց,
կավից, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակա
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վից կամ ապակուց. շաքարամաններ. սկահակ
ներ (վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավա
թիկներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքն եր. թրմել ու թեյ ամ անն եր. կեռ իկն եր
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների, պատառաքաղների և գդալների. հեղուկա
ցիրներ օծանելիքների համար. նուրբ էլեկտրա
կան հաղորդիչներով ներածված ապակի. ամա
նեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
(կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ. աերոզոլային
հարմարանքներ (բացառությամբ բժշկականի).
գեղարվեստական իրեր ճենապակուց, խեցեղե
նից, հախճապակուց, թրծակավից կամ ապա
կուց. ափսեներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ավտոկլավն եր, ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ.
ոչ էլեկտրական հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ
էլեկտրական ջեռուցիչներ մանկական սննդի
համար. սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ սափր
վելու վրձինների համար. մոմակալների վարդակ
ներ. ապակե արկղեր. կոնֆետատուփեր. մոմա
կալն եր. ոչ էլեկտր ակ ան թեյ ամ անն եր. թեյ ը
թրմելու գնդիկներ. ատամի խոզանակներ. էլեկտ
րական խոզանակներ, բացառությամբ մեքենա
ներ ի մաս եր ի. կիս անդր ին եր ճեն ապ ակ ուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. կաշպոներ, բացառությամբ թղթից
պատր աստվ ածն եր ի. ձեռք ով կառ ավ արվ ող
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ էլեկտ
րական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական դյու
րակիր սառցապահարաններ. հարմարանքներ
բեր ան ի խոռ ոչ ը ողող ել ու համ ար. մաքր ել ու
համ ար թավ շ ակ աշ ի. կոշ իկ փայլ եցն ել ու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամբյուղ
ներ. կենց աղ այ ին սկուտ եղն եր. բամբ ակ ե
թափ ոնն եր մաքր ել ու համ ար. կափ ար իչն եր
ամանների համար. ամանների տակդիրներ (սե
ղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. խոհա
նոցային ոչ էլեկտրական սպասք սնունդ պատ
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րաստելու համար. բռնիչներ ատամն աքչփորիչ
ների համար. ատամի էլեկտրական խոզանակ
ներ. անձնական օգտագործման հոտազերծիչ
սարք եր. խոզ ան ակն եր տար ող ութ յունն եր ը
մաքրելու համար. ցուցանակներ ճենապակուց
կամ ապակուց. սպունգներ տնտեսական նպա
տակների համար. փետրե փոքր ավելներ. փոշի
մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային թափանցիկ
կվարցային ապակեթելք. ապակեթելք, բացա
ռությամբ մեկուսացման կամ գործվածքի համար
օգտագործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառությամբ
մանածագործականի. ոչ էլեկտրական սրճաման
ներ. թեյ աք ամ իչն եր. սրվակն եր. ձեռն ոցն եր
տնային տնտեսության համար. գարեջրի կափա
րիչով գավաթներ. սպասք բուսական յուղի և
քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման համար.
մարիչներ մոմերի համար. մանկական դյուրակիր
տաշտակներ. վանդակ ներսենյակային կենդա
նիների համար. լաթեր հատակ լվանալու համար.
սպասք լվանալու խոզանակներ. տերարիումն եր
սենյակային պայմաններում բույսեր աճեցնելու
համար. զուգարանային արկղեր ընտանի կեն
դանիների համար. սիլիկահող (մասնակի մշակ
ված) բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ
էլեկտր ակ ան կաղ ապ արն եր. հաց ամ անն եր.
փայտիկներ ուտելիս օգտ ագործ ելու համար.
վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. լվաց
քասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար.
տոպրակներ հրուշակեղենը զարդարելու համար.
դանակներ թխվածքներ կտրելու համար (խոհա
նոցային պարագաներ). տուփեր թխվածքների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
բաժակներ ըմպելիքների համար. ատամի թելեր.
ձեռնոցներ այգեգործական-բանջարաբուծական
աշխատանքների համար. տաք ուտեստների ոչ
էլեկտր ակ ան փոքր կաթս ան եր. իզոթ երմ իկ
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող սկուտեղ
ներ (խոհ ան ոց այ ին պար ագ ան եր). տուփ եր
նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու համար
(խոհանոցի սպասք). արիշտա պատրաստելու
մեք են ան եր (ձեռք ի գործ իքն եր). դան ակն եր
խմորի համար. օդաթողման հարմարանքներ.
խոհանոցային փոքրիկ թիակներ. հղկանյութով
սպունգներ կաշին մաքրելու համար. սխտորքա
միչներ (խոհանոցային սպասք). միանգամյա
օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև
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կախիչներ սրբիչների համար. զուգարանի թղթի
բռնիչներ. սենյակային ակվարիումն եր. սենյա
կային ակվարիումն երի կափարիչներ. սենյակա
յին տերարիում ներ (վիվարիում ներ). քամվող
հատ ակ ամ աքր իչն եր. զամբ յուղն եր թղթեր ի
համար. արկղեր բույսերի համար. ձողիկներ
(ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու (համտեսելու)
համար. ջերմակներ թեյնիկների համար. շպարը
մաքրելու հարմարանքներ. միջատներին գրավե
լու և ոչնչացնելու համար ոչ էլեկտրական սար
քեր. թխելու համար գորգիկներ. երկարաճիտ
կոշիկների կաղապարներ. գրպանի տափաշշեր.
կոսմետիկական մածկաթիակներ. տակնոցներ.
ճանճորսիչներ. մոմ պատրաստելու անոթներ. ոչ
էլեկտրական շոգեկաթսաներ սննդի համար.
դիմահարդարման սպունգներ. խոհանոցային ոչ
էլեկտրական ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցա
յին). խոհանոցային ձեռնոցներ, խորոված անելու
ձեռնոցներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակ
ներ. խոհ ար ար ակ ան տանձ աձ և սրսկիչն եր.
ավտոմեքենան լվանալու ձեռնոցներ. դիմահար
դարման վրձիններ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատրաս
տելու ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշագոր
ծիքներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու խոզա
նակներ. թարթիչների խոզանակներ. կենցաղա
յին, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի համար.
ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնահարդար
ման համար. էլեկտրական հոսանքին միացող
դիֆ ուզ որն եր մոծ ակն եր ին վան ել ու համ ար.
սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը և ըմպե
լիքները սառեցնելու համար. բազմակի օգտա
գործման սառցե գնդիկներ. սեղանի վրայի ոչ
թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ.
սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե և ոչ մանա
ծագ ործվ ածք ից անձ եռ ոց իկն եր. կախ ով ի
պիտակներ գրաֆինների համար. գինու օդավո
րիչներ (աերատորներ). ատամի էլեկտրական
խոզ ան ակն եր ի գլխիկն եր. դրամ ատ ուփ եր.
էլեկտր ակ ան կամ ոչ էլեկտր ակ ան սարք եր
հագուստի խավամազիկ գնդիկները հեռացնելու
համար. լաթեր ողորկման, փայլեցման համար.
խոզաստև խոզանակներ պատրաստելու համար.
ձիու մազ խոզանակներ պատրաստելու համար.
ունել ի սառ ույց ի համ ար. ունել ին եր աղց ան ի
համար. սպասքի շերեփներ. խոհանոցային վար
սանգներ. խոհանոցային հավանգներ. պաղպա
ղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. շաքարի
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ունել ին եր. ցախ ավ ելն եր ի բռնակն եր. գին ու
շերեփներ. մանկական փչովի լոգարաններ. ման
կակ ան լոգ ար անն եր ի հեն ար անն եր. թեյ ի
կապոցների բռնիչներ. տորթի ձևավորման գոր
ծիքների ծայրեր և խողովակներ. սպիտակեղենի
հովանոցաձև չորանոցներ . խոհանոցային ցան
ցեր, բացառությամբ միկրոալիքային վառարան
ների համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ
կոսմետիկական նպատակների համար. կաթո
ցիկն եր կենց աղ այ ին նպատ ակն եր ի համ ար.
կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական սալիկ
ներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի դեղնուցի
զատիչներ. բազմակի օգտագործման սիլիկոնե
կափարիչներ սննդի համար. կենդանիներին
խնամելու ձեռնոցներ. քերակներ (մաքրող գոր
ծիքներ). առանց կճեպի ձու խաշելու կաթսան
ներ. անուշաբույր յուղի էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական դիֆուզորներ, բացառությամբ հոտավետ
եղեգն եր ի. անուշ աբ ույր յուղ եր ը տար ած ել ու
թիթ եղ իկն եր. մակ ար ոն եղ են պատր աստ ել ու
ձեռքի մեքենաներ. օգտագործված խանձարուր
ների դույլեր. ալ յումինե փայլաթիթեղից մեկան
գամյա տարաներ կենցաղային նպատակների
համար. խողովակիկներ սխտորի կեղևազրկման
համար. ատամն ամածուկի պարկուճի ճզմիչներ.
գինի լցնելու հարմարանք. կերամաններ ընտա
նի կենդանիների համար. ավտոմատ կերաման
ներ ընտանի կենդանիների համար. էլեկտրական
և ոչ էլեկտր ակ ան տաք աց ուց իչն եր մոմ եր ի
համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր.
դաս 22. պարուսինից միջնապատեր (օդա
փոխվ ող). բրեզ ենտ. ժապ ավ ենն եր խաղ ող ի
վազերը կապելու համար. փայտատաշեղ. փայ
տաբուրդ. փայտաթեփ. կոպտաբուրդ (խծուծման
նյութ). չմշակված մետաքս. քողարկման ցան
ցեր. թելքավոր մանածագործվածքային հումք.
ձկնորսական ցանցեր. ուղտի բուրդ. կանեփի
մանրաթելեր. վուշաքոլք. կանեփաթելե փոկեր.
մետաքսի թափոններ խծուծման համար. կոկո
սի թելք. բոժոժներ. ոչ մետաղական ճոպաններ.
պարաններ. պարաններ մտրակների համար.
պար ան աս անդ ուղքն եր. չմշակվ ած բամբ ակ.
բամբակաքոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փետուր). այդե
րուկի աղվափետուր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմաս
սայե և ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման
նյութեր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմասսայե և ոչ թղթե
կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման (խծուծման,
միջադրման) նյութեր. պարաններ, ճոպաններ,
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առասաններ փաթեթվածքի համար. խծուծման
բուրդ. ճոպաններ, առասաններ, պարաններ.
թելքանյութերից միջադիրներ նավերի համար.
կվարց այ ին թափ անց իկ ապակ եթ ելք ման ա
ծագործվածքեղենի համար. թղթե պարաններ.
թելեր ցանցերի համար. մետաքսաքոլք. բրդիքոլ
քեր (մնացորդներ). կապկպելու ոչ մետաղական
միջոցներ խրձերի համար. ցանցաճոճ. խոտ
խծուծման համար. ժապավեններ շերտավարա
գույրների համար. ջուտ (թելատու բույս). կապոկ
(բուսական աղվամազ). ցանց-ծուղակներ կենդա
նիների համար. ցանցավոր գործվածքներ. մշակ
ված կամ չմշակված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ
բրդեղեն. քրծեն. մոմաթել (ձյութաթել). չմշակված
վուշ (տրորված). փետուր անկողնային պարագա
ների լցման համար. հովանիներ մանածագործա
կան նյութերից. առագաստներ (ճոպանասարք).
զտելու համար օգտագործվող բամբակ. բամբակ
կահ ույք ի խծուծմ ան և պաստ առ ապ ատմ ան
համար. խծուծման ծղոտ. փետուր խծուծման
համար. կենդանիների մազածածկույթ. ռամիից
(չինական եղինջ) թելք. ռաֆիա (սաղարթավոր
արմավենու նրբաթել). պարկեր սորուն նյութեր
տեղափոխելու և պահելու համար. մանածա
գործական տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորման համար. որոճի թելք. վրան
ներ. գեղմ. ոչխարի բուրդ. ծովային ջրիմուռներ
խծուծման համար. տրանսպորտային միջոցների
անչափս պատյաններ. մանածագործական թելք.
սիզալ. ոչ մետաղական ժապավեններ փաթա
թելու կամ կապկպելու համար. կապկպելու ոչ
մետաղական թելեր. ծղոտե հյուսապատվածք
ներ շշերի համար. ոչ մետաղական կալորդներ
բեռնմ ան-բեռն աթ ափմ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. ոչ մետաղական փոկեր բեռնման-բեռ
նաթափման աշխատանքների համար. ոչ մետա
ղական քարշափոկեր բեռների տեղափոխման
և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների
համար. ոչ մետաղական ճոպաններ. քողարկման
պատյաններ. կապկպելու ոչ մետաղական թելեր
գյուղ ատնտ ես ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ածխածնային թելք մանածագործական նպա
տակների համար. քուղեր բարձրացվող պատու
հանն եր ի համ ար. քուղ եր նկարն եր կախ ել ու
համար. բամբակի թափոններ խծուծման համար.
պարաններ փաթեթավորման համար. պլաստ
մասս այ ե թելք ման ած ագ ործ ութ յան համ ար.
մանածագործվածքային ապակեթելք. ցանցեր.

74
74

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

բամբակի աղվամազ. հովանիներ սինթետիկ
նյութերից. ավտոմեքենաների տեղապտույտի
ժամ ան ակ օգտ ագ ործվ ող ճոպ անն եր. փոս
տային պարկեր, պայուսակներ. առագաստներ
առագաստադահուկների համար. ցանցավոր
պարկեր լվացքի համար. տոպրակներ դիակներ
տեղափոխելու համար. ցանցային կապատեղեր
փակվող ելանցքով, տոպրակացանցեր. ցան
ցաթակարդներ ձկնաբուծարանների համար.
առագաստակտավ առագաստանավերի համար.
արտ աք ին փակ ոց ափ եղկ եր, գալ ար ավ ար ա
գույրներ մանածագործվածքից. ոչ մետաղական
կալորդներ. ցանցեր կենդանիներին կերակրելու
համար. խոզաստև. փոշուց պաշտպանող ծած
կոցներ. խանձարուրների պահպանման համար
հատուկ հարմարեցված կտորի պայուսակներ.
բիվակ պարկեր` որպես ապաստարան օգտա
գործելու համար. կեղտոտ լվացքի պարկեր.
դաս 23. թելեր. բամբակյա թելեր և ման
վածքաթել. թելեր ասեղնագործության համար.
բրդե թելեր. կանեփի թելեր և մանվածքաթել.
թելեր և մանվածքաթել հնդկընկույզի թելքերից.
մետաքսե թելեր և մանվածքաթել. բամբակե ման
վածք. կարի թելեր և մանվածքաթել. մանվածք.
ջուտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե մանվածք.
վուշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և մանված
քաթ ել արհ եստ ակ ան թելք եր ից. լցակ ար ել ու
համար թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե ման
վածք. մանածագործվածքային թելեր ապակե
թելքից. ռետինե մանածագործական թելեր և
մանվածքաթել. մանածագործական ձգուն թելեր
և մանվածքաթել. մանածագործվածքային թելեր
պլաստմասսայե նյութերից. նուրբ մետաղաթել
ասեղնագործության համար. թավաթել (ման
վածք).
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործվածք
ներ օդապ ար իկն եր ի համ ար. կենդ ան ին եր ի
կաշին նմանակող գործվածքներ. պաստառա
պատման գործվածքներ կահույքի համար. լողա
նալու սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի).
բաններներ մանածագործվածքից կամ պլաստ
մասսայից. բիլ յարդի մահուդ. գործվածքներ.
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. մանա
ծագործական նյութեր. կտավ. հենք (կանվա)
ասեղնագործության կամ ջուլհակագործության
համար. քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփա
թելից. կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառ
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ներ բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշիկների տակդիրների համար. գործվածքներ
կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռո
ցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ.
թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. անկող
նու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. խտակտավ
(վուշե գործվածք). անկողնու թղթե ծածկոցներ.
սփռոցներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ
(նոսր գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշա
վոր) գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածք
ներ. գործվածքներ աստառի համար. սավաններ.
պատանքներ. մանածագործվածքից կամ պլաստ
մասսայից դրոշներ. մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. նախ
շավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) համար.
աղվափետուրից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն
(էլաստ իկ) գործվ ածքն եր. վար ագ ույրն եր ի
կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր
գործվ ածքն եր ասեղն ագ ործ ութ յան համ ար.
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար.
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք
(պարկ ագ ործվ ածք). պատ յանն եր կահ ույք ի
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործ
վածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակե
ղեն նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. սպի
տակեղեն տնային տնտեսության համար. սրբիչ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանածա
գործվածքից. հակամոծակային ցանցեր. բար
ձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր (գործվածք
ների փոխարինիչներ). ծանր վարագույրներ.
գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի) թելքից.
գործվածքներ արհեստական մետաքսից. վարա
գույրն եր ման ած ագ ործվ ածք ից կամ պլաստ
մասս այ ից. կոսմ ետ իկ ակ ան անձ եռ ոց իկն եր
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մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածքներ.
շղարշ. գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործ
վածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործ
վածք). չիթ. մանածագործվածքից ամանատա
կեր. սեղանի մանածագործվածքից տակդիրներ.
մանածագործական ոչ գործվածքային նյութեր.
ներդրակներ քնապարկերի համար. մանածա
գործվածքից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու
համար. պիտակներ մանածագործական նյու
թեր ից. ման ած ագ ործ ակ ան երեսպ ատմ ան
նյութեր պատերի համար. մանածագործական
գործվածքներ ապակեթելքից. մանածագործա
կան նյութեր զտելու համար. գրամեքենաների
ծածկոցներ մանածագործվածքից. գործվածք
ներ թավաթելից. պատյաններ բարձերի համար.
սպասքի տակ դրվող մանածագործվածքից դրոց
ներ. վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի բար
ձերի ծածկոցներ. նյութեր մանածագործվածքի
համար. մանածագործական նյութեր կահույք
պաստ առ ապ ատ ել ու համ ար. գործվ ածք ից
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափարիչների
համար. ցնցուղարանի վարագույրներ մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. գործված
քից տակաշորեր, գործվածքից խանձարուրներ
մանկիկների համար. վերմակներ տնային կեն
դանիների համար. քնապարկեր նորածինների
համար. ծրարներ նորածինների համար. քնա
պարկեր. մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկա
կան մահճակալների բամպերներ (անկողնային
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ պար
կեր՝ որպես քնապարկերի համար պաշտպանիչ
պատյաններ. զբոսախնջույքների պլեդներ.
դաս 25. կոշ իկ ի սահ ել ը խոչ ընդ ոտ ող
հարմ ար անքն եր. հագ ուստ ավտ ոմ ոբ իլ իստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթ ե վզպատն եր՝ գորժ ետն եր). կեպ ին եր՝
որպ ես գլխարկն եր. տրիկ ոտ աժ եղ են. երկ ա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆ եր. բռնցքամ արտ իկն եր ի վարտ իքն եր.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
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(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ,
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ).
կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների
համար. կախակապեր. կապեր երկար գուլպա
ների համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր.
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. կրծքա
կալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. մետաղե
եզրակ կոշիկների համար. մորթիներ (հագուստ).
հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոն
ներ ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ.
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ).
կոստյումն եր. պատրաստի հագուստ. մանկական
վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջակալներ
(հագուստ). փողկապներ. կոշկերեսներ. զան
գապաններ. բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ
հեծանվորդների համար. ձեռնոցներ (հագուստ).
պատրաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակար
գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքն ազգ եստ). գոտ ին եր (ներքն ազգ եստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշիկներ. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ (գամաշ
ներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղե
ցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով
վեր արկ ու (թիկն ոցն եր). մուշտ ակն եր. լող ա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ.
կրծկալներ. վերարկուներ. կոշիկների կրնկա
տակեր. պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռան
տեր կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա
բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ).
թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկ
ներ. լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
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խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմն ա
մարզության համար. հագուստ արհեստական
կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմա
կահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կարճաթև
(t-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկ
ներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե
գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու համար.
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ.
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինս
ներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
երկարաճիտ կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև
կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ.
մարմն ամարզական կիպ նստող զգեստ. կիմո
նո. թևքերով մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող
նյութեր պարունակող հագուստ. ասեղնագործ
հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հար
մարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեք
սային հագուստ. պաշտպանիչ մարզաշապիկներ
(ռաշգարդներ). ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր.
կպչուն կրծկալներ.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության համար.
ասեղներ կարի համար. ասեղներ բրդի սանրագ
զիչ մեքենաների համար. ասեղներ կազմարա
րական աշխատանքների համար. կարկատանի
ասեղներ. ասեղներ թամբագործական աշխա
տանքների համար. հյուսելու շյուղեր. ճարմանդ
ներ հագուստի համար. ջայլամի փետուրներ
(հագուստի պարագաներ). կետի բեղից շեր
տիկներ իրանակալների համար. մազակապեր.
դնովի մորուքներ. սեղմիչներ մազերի համար.
զարդարանքներ գլխարկների համար. գործ
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ված, հյուսված կամ ոլորված իրեր հարդարման,
վերջնամշակման և զարդարման համար. տրեզ.
գնդեր կարկատելու համար. կոճակներ. սևե
ռակ – ճարմանդներ. ապարանջան-բռնիչներ
հագուստի թևքերը վեր բարձրացնելու համար.
թևկ ապ եր. ճարմ անդն եր տաբ ատ ակ ալն եր ի
համար. մետաղազարդեր (հագուստի պարա
գաներ). ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ
գոտ ին եր ի համ ար. սպիտ ակ եղ են ի թվայ ին
կամ տառային դրոշմն եր. կեռիկներ կոշիկների
համար. քուղեր կոշիկների համար. զարդեր կոշ
կեղենի համար. կոշիկների մերակներ. թավաթել
(շքերիզային իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի
համ ար. ծամկ ալն եր մազ եր ը գանգր ացն ել ու
համ ար. հեր ակ ալն եր. ծամկ ալն եր. ցանց եր
մազերի համար. դնովի մազեր. հյուսեր մազե
րից. սպիտակեղենի թվային դրոշմն եր. օձիքները
կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի համար.
ճարմանդներ իրանակալների համար. տուփեր
կար ի պար ագ ան եր ի համ ար. մատն ոցն եր.
կեռիկներ ասեղնագործության համար. կեռիկներ
(արդուզարդի իրեր). կայծակ – ճարմանդներ.
բարձիկներ գնդասեղների համար. կեղծ եզրա
շերտեր. ժաներիզներ (ասեղնագործ). մաքոքներ
ձկնորսական ցանցերի պատրաստման համար.
արհեստական ծաղիկներ. ծոպեր. արհեստական
մրգեր. հյուսքի տեսքով զարդարանքներ. ծոպեր
(արդուզարդի առարկաներ). զարդեր հագուստի
համար. արհեստական դրասանգներ. ժաբոներ
(ժանյակավոր իրեր). բրդե քուղեր. շքերիզա
յին իրեր. սպիտակեղենի տառային դրոշմն եր.
արդ ուզ արդ ի ապր անքն եր, բաց առ ութ յամբ
թելերի. փայլազարդեր հագուստի համար. դնովի
բեղեր. մերակներ հագուստի համար. թռչունների
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). շքերի
զային ժապավեններ. փայլակներ հագուստի
համար. բարձիկներ ասեղների համար. կեղ
ծամն եր. ատամն աձև ժանյակներ. տաքացնե
լու միջոցով կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ
ման ած ագ ործ ակ ան իրեր ի վեր ան որ ոգմ ան
համար. փետուրներ (հագուստի պարագաներ).
փուփուլներ. բոլորածալեր կանացի հագուստի
համար. վարդակապեր (շքերիզային ժապա
վեններ). ծալազարդեր. կայծակ - ճարմանդներ
պայուսակների համար. ճարմանդներ կոշիկների
համար. արհեստական մազափնջեր. մախաթ
ներ, բզեր (դերձ ակ այ ին). ասեղն ատ ուփ եր.
ասեղնակալիչներ. արծաթով ասեղնագործած
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իրեր. ոսկ ով ասեղն ագ ործվ ած իրեր. ձգուն
ժապավեններ. ժապավենաթելեր վերջնամշակ
ման համար. ճարմանդներ (հագուստի պարա
գան եր). կեռ իկն եր իրան ակ ալն եր ի համ ար.
պսակներ արհեստական ծաղիկներից. գնդա
սեղներ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի և
բիժուտերիայի. տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ
մետ աղն եր ից. տաք ացն ել ու միջ ոց ով կպչող
(սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործական
իրեր (արդուզարդի ապրանքներ). համարան
շաններ սպորտային մրցումն երի մասնակիցների
համար. կոճակ-խորհրդանշաններ. օղակապեր
մազերի համար. գլխարկներ մազերը ներկե
լու համար. կպչուկ - ճարմանդներ. շքանշանի
ժապ ավ ենն եր. ուսաբ արձ իկն եր հագ ուստ ի
համար. սեղմիչներ հեծանվորդների տաբատ
ների համար. ժապավեններ վարագույրների
համար. խոպոպաթղթեր. կեռիկներ գորգերի
համար. ուլունքներ, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի համար օգտագործվողների. ասեղնագոր
ծական կամ բրդե թելերը փաթաթելու համար
կոճեր (բացի մեքենայի մասերից). շինյոններ.
մարդու մազեր. մազերը գանգրացնելու էլեկտ
րակ ան և ոչ էլեկտր ակ ան հարմ ար անքն եր,
բացի ձեռքի գործիքներից. ապլիկացիա (արդու
զարդի առարկաներ). արհեստական բույսեր,
բացառությամբ տոնածառերի. հավաքակազմեր
կարի համար. միջատաբանական գնդասեղ
ներ. ասեղնագործական ասեղներ. հուռութներ
(կախ ազ արդ եր),բաց ի թանկ արժ եք իրեր ի,
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար
նախ ատ եսվ ածն եր ից. ասեղթ ել իչն եր. Սուրբ
Ծննդյան արհ եստ ակ ան դրաս անգ եր. Սուրբ
Ծննդյան արհեստական դրասանգներ լույսերով.
Սուրբ Ծննդյան արհեստական պսակներ. Սուրբ
Ծննդյան արհեստական պսակներ լույսերով.
գլխարկի ժապավեններ. մազերի ժապավեններ.
ոչ թղթյա ժապավեններ և ժապավենակապեր
նվերները փաթեթավորելու համար. արդուզարդի
ապրանքների ժապավենակապեր. գլխարկների
գնդասեղներ, բացառությամբ թանկարժեք իրե
րի. կպչուն ժապավեններ կուրծքը բարձրացնե
լու համար. երկկողմանի կպչուն ժապավեններ
հագուստի համար.
դաս 27. լոգ ար ան ի գորգ իկն եր. պատ
վածքներ հատակների համար. արհեստական
սիզամարգեր. մարմ նամարզական փռոցներ.
խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի ուղեգոր
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գեր ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից պատ
րաստված խսիրներ. գորգեր ավտոմեքենաների
համար. գորգեր. սահելը խոչընդոտող գորգեր.
պատ ի ոչ ման ած ագ ործ ակ ան պաստ առն եր.
լին օլ եո ւմ. հարթ ակն եր գորգ ած ածկ ույթն եր ի
համ ար. հատ ակ ի վին իլ այ ին պատվ ածքն եր.
հյուսված պարանից փսիաթներ դահուկային
լեռնալանջերի համար. մանածագործական պաս
տառներ. հատակի հրակայուն գորգեր բուխարու
և խորովածի մանղալների համար. գորգեր յոգա
յով զբաղվելու համար. տատամի ուղեգորգեր.
պատի մանածագործական երեսպատվածքներ.
դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների համար.
ձկնորսության արհեստական խայծեր. հրապա
տիճն եր խաղ ալ իք ատրճ ան ակն եր ի համ ար.
խաղալիքներ ընտանի կենդանիների համար.
օղակներով խաղեր. Նոր տարվա արհեստական
տոնածառեր. աղեղներ նետաձգության համար.
պար ագ ան եր աղեղ ից արձ ակ ել ու համ ար.
դահուկների եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակ
ներ. փչովի խաղագնդակեր. բիլ յարդի սեղան
ների կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով շշեր
տիկնիկների համար. հեծանվային վարժասար
քեր. բիլ յարդի խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի
խաղաձողերի (կիյերի) համար. հարմարանքներ
բիլ յարդ խաղալիս չափանշելու համար. խաղա
փայտ եր. փոքր գնդակն եր խաղ եր ի համ ար.
խաղ ալ իքն եր. կառ ուց ել ու խոր ան արդ իկն եր
(խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի համար.
Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների անակն
կալն եր). կիսակ ոշ իկն եր, դրանց ամրացված
չմուշկներով. մոմակալներ Նոր տարվա տոնա
ծառերի համար. խաղագնդեր. սարքեր և սար
քավորումն եր բոուլինգի համար. բռնցքամարտի
ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից լարեր
ձեռնաթիակների (ռակետների) համար. մական
ներ. ձկնորսական կարթեր. օդապարուկներ.
կարժառներ օդապարուկների համար, հարմա
րանքներ օդապարուկների պարանները փաթա
թել ու համ ար. թիր ախն եր. զանգ ակն եր Նոր
տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի նիշեր
(ժետոններ) խաղերի համար. խաղային կոնստ
րուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների (ռակետ
ներ ի) համ ար. սպորտ այ ին մարզ աս արք եր.
ուժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ իրեր
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ).
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վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). պայու
սակներ կրիկետի համար. հոկեյի մականներ.
շաշկի (խաղ). խաղազառեր. էքսպանդերներ
(վարժասարքեր). սպորտային սկավառակներ.
դոմինո (խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակ
ներ. շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճա
նակներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համ ար. ձկնորս ակ ան կոթ ավ որ ուռկ անն եր.
անիվն երով կամ առանց անիվն երի պայուսակ
ներ գոլֆի համ ար. անակնկալներ ով խաղ եր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թեն իս ի ցանց եր. դահ ուկ ակ ապ եր. տեգ եր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ. սպոր
տային որսատեգային հրացաններ. ձեռնոցներ
խաղերի համար. տարողություններ, բաժակներ
խաղ ազ առ եր ի համ ար. սպորտ այ ին սարք եր
ծանր ատլետիկայում մարզվելու համար. ձկնոր
սական կեռիկներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ).
տնային խաղեր. խաղեր. ցուցադրավահանակ
ներ թռչող թիրախների վրա կրակելու համար.
ձեռնաթիակներ (ռակետներ). խայծեր որսորդու
թյան կամ ձկնորսության համար. ձկնորսական
սարքեր. ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալ
ներ տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերա
կան դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակ
ներ. տրանսպորտային նմուշների փոքրամասշ
տաբ մոդելներ. ձկնորսական կոճեր. լողաթա
թեր. ձկնորսական թարփիկներ (ձկնորսական
թակ արդն եր). լող ավ ազ անն եր (խաղ այ ին և
սպորտային իրեր). արհեստական ձյուն Նոր
տարվա եղևնիների համար. նետելու սպորտային
հարմարանքներ. անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ.
փոկի կաշի (դահուկների հենամակերևույթների
համար). կավե աղավն իներ (թիրախներ). սեր
ֆինգի տախտակներ. տիկնիկների հագուստ.
տիկնիկների սենյակներ. սարքեր աճպարարու
թյան ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնոր
սական կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ներ ի համ ար. դահ ուկն եր. սեղ ան ի թեն իս ի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղա
նի խաղ), նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ բադմինտոնի համար. օդաճն
շական խաղալիք ատրճանակներ. հրապատիճ
ներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զարդարանք
ներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի և հրուշա
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կեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների
համ ար. բիլ յարդ ի խաղ ափ այտ եր (կիյ եր).
բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայրապանակ
ներ. բիլ յարդ ի սեղ անն եր. կանխ ավճ ար ով
աշխատող բիլ յարդի սեղաններ. կայակներ սեր
ֆինգի համար. առագաստավոր տախտակներ
սերֆ ինգ ի համ ար. դելտ ապլ անն եր. սարք եր
խաղերի համար. մարմն ամարզական հարմա
րանքներ. սուսերամարտի զենքեր. սուսերա
մարտի դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ.
բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդեր
ձանք. արմնկակալներ (սպորտային ապրանք
ներ). ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
շարժական մասերով խաղալիքներ. պարապլան
ներ. պաշտպանիչ միջադիրներ (սպորտային
հանդերձանքի տարրեր). անվավոր տախտակ
ներ սահելու համար. տոբոգաններ (խաղալիք
ներ). զսպանակվող տախտակներ (սպորտային
պար ագ ան եր). թավ շ ե արջ ուկն եր. ջրայ ին
դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. խայծին դիպչելու,
վերցն ել ու ազդ անշ ան իչն եր (ձկնորս ակ ան
պարագաներ). խայծը բռնելու տվիչներ (ձկնոր
սական պարագաներ). սեղանի խաղեր. տոնա
վաճառային կարուսելներ. թռչող սկավառակներ
(խաղալիքներ). պայտեր խաղերի համար. մահ
ջոնգ. թավ շյա խաղալիքներ. հարմարանքներ
օճառ ի պղպջակն եր բաց թողն ել ու համ ար
(խաղ ալ իքն եր). տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր
(խաղալիքներ). մականամարզության մահակ
ներ. թիթեռնացանցեր. հատուկ պատյաններ
դահուկների և սերֆինգի տախտակների համար.
փոկեր առագաստով տախտակների համար.
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ կազ
մող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). կայմեր
առագաստով տախտակների համար. ներկափո
շեցիրներ (սպորտային պարագաներ), ներկագն
դակով խաղի համար զենք (սպորտային պարա
գաներ). ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ
(ներկ ագնդ ակն եր ով խաղ ի փամփ ուշտն եր)
(սպորտային ապրանքներ). փոկեր սերֆինգի
տախտակների համար. սարքեր թենիսի գնդակ
ներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ սպորտի
համար. գնդեր ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր
ատլետիկայով պարապողների համար (սպոր
տային ապրանքներ). բոդիբորդներ. բինգոյի
քարտեր. հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը
դնելու համար (գոլֆի պարագաներ). հրապու
րաշվիկներ որսի համար. ռուլետկաների (պտու
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տախաղերի) անիվն եր. միասահուկավոր անվա
վոր չմուշկներ. պինատներ. կախովի տանձիկ
ներ. ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ.
մարզիկների կողմից օգտագործվող բևեկնախեժ.
ձյունամուճակներ. պարսատիկներ (սպորտային
ապր անքն եր). կանխ ավճ ար ով աշխ ատ ող
խաղ այ ին ավտ ոմ ատն եր. գեղ ադ իտ ակն եր.
խաղ աթղթ եր. կոնֆ ետ ին եր. էլեկտր ոն այ ին
թիրախներ. հոտավետ խայծեր որսորդության և
ձկնորսության համար. կամուֆլ յաժային էկրան
ներ (սպորտային ապրանքներ). սպորտային
ձգող կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանք
ներ). սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավա
քովի մոդելներ (խաղալիքներ). պաչինկոներ.
ժում ար (լեռն ագն աց ակ ան հանդ երձ անք ).
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար.
սլոտ-մեք են ան եր (խաղ այ ին ավտ ոմ ատն եր).
տոնական թղթե գլխարկներ. պահող տախտակ
ներ լողի համար. խաղահաշվի նիշեր մոլախա
ղերի համար. ջնջվող, քերվող շերտով վիճակա
հանության տոմսեր, սքրեչ-քարտեր վիճակահա
նության համար. փափուկ խաղալիքներ. ցատ
կահարթակներ (բատուտներ). ձողեր ցատկելու
համար. թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ.
լողի բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախա
ղերի համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տես ախ աղ եր ի համ ար. խաղ եր ի կոնս ոլն եր ի
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ), մանրակերտներ (խաղալիքներ). խաղա
լիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ գնդակ
ներ նետելու համար. մարմն ամարզական մար
զագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ). մատրյոշկա
տիկնիկներ. խաղերի կառավարման վահանակ
ներ. պայուսակ-սայլակներ գոլֆի համար. սեր
ֆինգի թիավարելու տախտակներ. օդային մոդել
ներ ի թռիչք ի հոլ ակն եր և կայ ուն ար արն եր.
խաղաղեկեր տեսախաղերի համար. խաղային
կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ ժապավեն
ներ. դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտ
ներ. խաղագնդակների օդամղման պոմպերի
ասեղն եր. պոմպ եր հատ ուկ հարմ ար եցվ ած
խաղագնդակների համար. մանկիկների ֆիզի
կակ ան զարգ ացմ ան համ ար նախ ատ եսվ ած
գորգեր. թավշյա խաղալիքներ հարմար ծածկո
ցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվն եր մանուկների
համար. կոսմետիկական միջոցներ նմանակող
խաղալիքներ. փչովի լողաններ լողավազանում
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լողալու համար. գեղարվեստական մարմն ամար
զության ժապավեններ. շրխկաններ երեկույթ
ների համար. խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտ
ման համար. խաղալիք խմորազանգված. շար
ժական խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում
են հեռ ահ աղ որդ ակց ութ յան գործ առ ույթն եր.
բումերանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների
գոտ ին եր. լող աթ ևե ր ջրաս ուզմ ան համ ար.
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամորձա
կալն եր սպորտ ի համ ար. պիտ ակն եր գոլֆ ի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր պատ
րաստուկներ սննդի համար. համեմանք. անթթխ
մոր. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետ
ներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆ
լիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ.
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշ ակ եղ են քաղցր խմոր ից, առավ ել ապ ես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ.
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն (մաս
տակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկո
լադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացո
րենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
րաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
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մակ արդն եր. պոմ ադկ ան եր (հրուշ ակ եղ են).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավե
տարարներ հրուշակեղենի համար (բացառու
թյամբ եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի
համ ար. աղաց ած կոճ ապղպ եղ. կապ ակց ող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհ եստ ակ ան սառ ույց. սառ ույց սառ եցմ ան
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպատակ
ների համար. սննդային սնձան (սպիտակուցային
նյութ). սննդային ձավարներ. քացախ. կետչուպ
(սոուս). կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուր
ճով և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակ
ցող նյութ եր երշ իկ եղ են ի համ ար. մակ ար ոն
(թխվածք). մակարոններ. աղացած եգիպտա
ցորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշա
քար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի օշարակ.
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մեղր.
մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա
(արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. սենդ
վիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն
(ալրայ ին հրուշ ակեղեն). չոր թխվածքաբլ իթ.
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք).
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի.
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ.
զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձա
վար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտե
տով կարկանդակներ. տնային պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային սառույց.
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն
նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
բուրավետարարներ սննդի համար, բացառու
թյամբ եթերային յուղերի. բուրավետարարներ
ըմպելիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթ իլն եր. վարս ակ աձ ավ ար. մատ ուտ ակ ի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
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սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթն եր. սոյ այ ի սոո ւս. սառ եցր ած յոգ ուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք). գար
նանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույ
ցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք.
միսո. սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկ
ների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգայ ին խյուս եր (սոո ւսն եր). մար ին ադն եր.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակների
համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու
համար. հացահատիկային սալիկներ պրոտե
ինի բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
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ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ .
ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ.
մշակված սերմն ահատիկներ որպես համեմունք
օգտ ագ ործ ել ու համ ար. քնջութ ի սերմ ն ահ ա
տիկներ (համեմունք). թթու դրած բանջարեղեն
սուր համեմունքով (պիկալիլի). մշակված կինոա.
բլղուր. մշակված հնդկացորեն . հնդկացորենի
ալ յուր. լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձո
րի սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի
կրեկերներ . կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված
տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչա
ռությունը թարմացնող անանուխի կոնֆետներ.
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա
ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի.
հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլ
ներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ.
չմշակված ընկույզներ (պտուղներ). գազանանո
ցում պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուն
ներ. անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնա
ծառեր. ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ
հատապտուղներ. աղ անասունների համար.
թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի թեփ. անմշակ
բնափ այտ. փայտ ի տաշ եղ փայտ ազ անգվ ած
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ.
կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ.
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սպիտակ ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ)
(կեղծ ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ.
չմշակվ ած շագ ան ակն եր. կիր անասն ակ եր ի
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճար
ճատուկ. գալետներ շների համար. չմշակված
կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան
ընկույզ. կերեր թռչունների համար. կանճրակի
քուսպ անասունների համար. թարմ վարունգ.
գայլուկի կոներ. խառնակեր թեփից անասուն
ների համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ.
թարմ բանջարեղեն. թարմ դդումներ. պսակ
ներ թարմ ծաղիկներից. ձվեր ճտեր աճեցնելու
համար. ցանկածածկ. օղեթորման մնացորդներ
(անասնակեր). դիրտ. ցեղական անասուն. կեն
դանիներին բտելու պատրաստուկներ. բրնձի
ալ յուր անասնակերի համար. չմշակված բակլա.
բնական ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակնե
րով չորացրած ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի
(հումք). չոր խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանի
ների համար. խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական
ճիմահող. գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսա
բանական նպատակների համար. հացահատիկ
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար.
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. բար
կահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. գայ
լուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթ-կաթնուկ.
թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. խցանակեղև.
կտավատի ալ յուր (խար). փռոցներ կենդանիների
համար. տորֆ կենդանիների փռոցների համար.
եգիպտացորեն. եգիպտացորենի քուսպ անա
սունների համար. ածիկ գարեջրագործության
և օղեթորման համար. մրգային քուսպ. թարմ
պնդուկ. ալ յուր անասնակերի համար. ձկնկիթ.
շերամի որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ.
թարմ սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված.
թարմ նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի ոսկոր
թռչունների համար. ծղոտ փռոցների համար.
ծղոտ (անասնակեր). արմավենի (արմավենու
տերևներ). արմավենիներ. լափ թեփից անասուն
ների համար. կենդանի ձուկ. խաղողի վազեր.
սոճ ու կոն եր. պատ իճ ավ որ տաքդ եղ (բույս).
չորացրած բույսեր դեկորատիվ նպատակների
համար. թարմ պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ
կարտոֆիլ. պատրաստուկներ ընտանի թռչուն
ների ձվատվությունը բարձրացնելու համար.
կեր եր մսուրք ի կենդ ան ին եր ին կեր ակր ել ու

82
82

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

համար. արմատապտուղներ կերային. թարմ
խաղող. չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր.
տարեկան. շերամի որդեր. ուտելի չմշակված
քնջութ. թարմ գետնասնկեր. գինեթորման մնա
ցորդներ. կենդանի ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա
(կենդանիների կեր). նուշ (պտուղներ). թարմ
գետնընկույզ. գետնընկույզի ալ յուր անասնա
կերի համար. գետնընկույզի կերային քուսպ
կենդանիների համար. հացաբույսերի մշակման
արգասիքներ անասնակերի համար. շաքարե
ղեգի մզուք (հումք). կենդանի խայծ ձկնորսու
թյան համար. կենդանի խեցգետիններ. խեց
գետնանմաններ (կենդանի). կենդանի օմարներ.
կենդանի միդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր
սենյակային կենդանիների համար. չմշակված
կեղ. կենդանի լանգուստներ. որոճվածք կեն
դանիների համ ար. ըմպ ելիքներ սենյակ այ ին
կենդանիների համար. ձկան ալ յուր կենդանի
ների կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). ավազապատ
թուղթ սենյակային կենդանիներ ի փռոցն երի
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերա
յի բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր
կենդանիների կերի համար. ալ յուր կտավատի
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ.
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կեն
դանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. թարմ
սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի չմշակված
սերմեր սննդի համար. չմշակված մրգերից կոմ
պոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. ուտելի կեն
դանի միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպտացո
րենի կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած). չմշակված
կինոա. չմշակված հնդկացորեն. գետածածան
կոի, կենդանի. կենդանի կակղամորթներ. սառե
ցումով չորացրած խայծեր ձկնորսության համար.
ուտելի թարմ ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ.
սոյայի թարմ հատիկներ. կանեփի բույս. չմշակ
ված կանեփ.
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգ ար ետն եր ի ծայր ապ ան ակն եր. ֆիլտր եր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամ որճ եր. ծխախ ոտ աթղթ եր ի գրքույկն եր.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու

01/1

ՄԱՍ 1
№

ծխախ ոտ. սիգ արն եր. սիգ ար ակտր իչ մեք ե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգ ար ետն եր ի, ծխագլ ան ակն եր ի համ ար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգ արետ ի մուշտ ուկն երի ծայրապ ան ակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկ ին եր ի բռնիչն եր. անոթն եր ծխախ ոտ ի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփ եր. մոխր ամ անն եր ծխողն եր ի համ ար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարարնե
րով տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխողների համար բերա
նի ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ,
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգա
րետների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված
պատրույգներ. նարգիլեներ.
դաս 35. օգն ութ յուն գործ ար ար ութ յան
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. ներմուծման-արտա
հանման գործակալությունների ծառայություն
ներ. առևտրային տեղեկատվության գործակա
լութ յունն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. ինքն արժ եք ի
վերլուծություն. գովազդային նյութերի տարա
ծում. լուսապատճենահանման ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և
ապար ատն եր ի վարձ ույթ. հաշվ ապ ահ ակ ան
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվն երի վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման և կառավարման հարցերով. խորհր
դատվություն աշխատակիցների անձնակազմը
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն
գործ ար ար ութ յան կառ ավ արմ ան հարց եր ով.
մեքենագրման ծառայություններ. ապրանքների
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
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փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության կազմակերպման հարցերով. գովազ
դայ ին տեքստ եր ի հրատ ար ակ ում. գով ազդ.
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի,
իրադրության) հետազոտություններ. ծառայու
թյուններ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ.
հեռ ուստ ագ ով ազդ. հաղ որդ ագր ութ յունն եր ի
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). ցու
ցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գործակա
լությունների ծառայություններ. գործարարության
կառավարման խորհրդատվական ծառայություն
ներ. մանեկենների ծառայություններ ապրանք
ները գովազդելու կամ խրախուսելու համար.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետազո
տություններ. տվյալների ավտոմատացված հիմ
նապ աշ արն եր ի վար ում. մասն ագ իտ ակ ան
խորհրդատվություն գործարարության ասպարե
զում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցահան
դեսն եր ի կազմ ակ երպ ում առևտր այ ին կամ
գով ազդ այ ին նպատ ակն եր ով. գործն ակ ան
տեղեկատվության տրամադրում. հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում. վճարման փաս
տաթղթերի նախապատրաստում. աշխատակից
ների հաստիքների համալրում. ձեռնարկություն
ները տեղափոխելու հետ կապված վարչական
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի օժան
դակություն երրորդ անձանց համար. քարտու
ղարական ծառայություններ. հարկային հայտա
րար ագր եր ի կազմ ում. հեռ ախ ոս ազ անգ եր ին
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող
բաժանորդների համար. տեքստի մշակում. լրագ
րեր ի բաժ ան որդ ագր ութ յան կազմ ակ երպ ում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. հյու
րան ոց այ ին գործ ուն եո ւթ յան կառ ավ ար ում.
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառ ավ ար ում. տեղ եկ ատվ ութ յան հավ աք ում
տվյալների համակարգչային հիմն ապաշարնե
րում. տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.
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առևտրական տոնավաճառների կազմակերպում.
լուսապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում. մատակարարման ծառայություններ երրորդ
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար
կատերերին ապրանքներով ապահովում). տեղե
կատվության որոնում համակարգչային ֆայլե
րում երր որդ անձ անց համ ար. գով ազդ այ ին
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատ
վության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցու
ցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպառողնե
րին առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. հեռահաղոր
դակցական ծառայությունների բաժանորդագ
րում երրորդ անձանց համար. գնման պատվեր
ների մշակման գործընթացների կառավարում.
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիա
ների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի
ծառ այ ութ յունն եր (առևտր այ ին (կոմ երց իո ն)
օգնություն). հաշիվն երի ապրանքագրերի տրա
մադրում. գովազդային տեքստերի խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և տրա
մադրում. գովազդի մանրակերտում. երաշխա
վորների որոնում. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկ
ների գործունեության կառավարում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի ծառա
յություններ. դեղագործական, անասնաբուժա
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկա
կան պար ագ ան եր ի մանր ած ախ վաճ առք.
վաճ առք ի ցուց ադր ափ եղկ եր ի (ստենդն եր ի)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայ
քերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտր այ ին միջն որդ այ ին ծառ այ ութ յունն եր.
արտահաստիքային աշխատողների գործունեու
թյան կառավարում. առևտրային գործարքների
համ աձ այն եց ում և կնքում երր որդ անձ անց
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համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվ յալներ ի նոր ացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրային
(կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում. գործա
րար տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայ
քերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողն եր ի և վաճ առ ողն եր ի համ ար առց անց
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային հաս
կացությունների մշակում. արտաքին վարչական
կառավարում ընկերությունների համար. հարկա
յին հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
թյուններ. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. գովազդային վահանակների
վարձույթ. կենսագրական տվյալների գրում այլ
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադ
րում. հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երը ծրագրելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյունն եր (գրաս են յակ այ ին գործ առ ույթն եր).
սպառ ողն եր ի հավ ատ արմ ութ յան ծրագր եր ի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների գրանցում. գրանցամատյան
ների տեղեկատվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա
խանութների ծրագրերի արտադրություն. հասա
րակության հետ հաղորդակցման ռազմավարու
թյան վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհր
դատվություն գովազդային հաղորդակցության
ռազմ ավ ար ութ յան վեր աբ եր յալ. գործ ար ար
պայմ ան ագր եր ի համ աձ այն եց ում երր որդ
անձանց համար. սպորտային միջոցառումն երի
հովանավորմամբ ապրանքների և ծառայություն
ների խթանում. մրցակցային հետախուզական
ծառ այ ութ յունն եր. շուկ այ ի հետ ախ ուզ ակ ան
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. թվա
յին երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլ եր ի ներբ եռնմ ան համ ար մանր ած ախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
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մանրածախ առցանց ծառայություններ. դեղա
գործ ակ ան, անասն աբ ուժ ակ ան և հիգ իեն իկ
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների
մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ (շու
կայավարում). գործարարության ժամանակավոր
կառավարում. արտաքին գովազդ. պատկերաս
րահների միջոցով արվեստի գործերի մանրա
ծախ վաճ առք. վարչ ակ ան օժանդ ակ ութ յուն
մրցույթի հայտ երի վերաբերյալ. մարք եթինգ
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման հրա
պարակման շրջանակներում. լրատվամիջոցների
հետ կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասենյա
կային սարքավորումն երի վարձույթ համատեղ
աշխատանքային պայմաններում. առևտրային
լոբբիստական ծառայություններ. օգտագործող
ների կարծիքների տրամադրում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. օգտագոր
ծողների վարկանիշների տրամադրում առևտ
րային կամ գովազդային նպատակներով. հեռա
խոս այ ին կոմ ուտ ատ որ ի ծառ այ ութ յունն եր.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ. սպառողի պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակնե
րով. վարչական ծառայություններ բժշկական
ուղղորդման համար.
դաս 36. ապահ ով ագր ութ յուն դժբախտ
պատ ահ արն եր ից. տար աժ ամկ ետ մարմ ան
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկ այ ին ծառ այ ութ յունն եր. անշ արժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահ ար անն եր ում. դրամ ահ ավ աքն եր ի կազ
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մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսական գնահատումն եր (ապահովագրու
թյուն, բանկային գործառնություններ, անշարժ
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական ծառա
յութ յունն եր. ֆին անս ավ որ ում. ֆին անս ակ ան
կառավարում. փոխատվության տրամադրում
գրավի դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում.
բնակ ել ի ֆոնդ ի կառ ավ ար ում. ապահ ով ագ
րութ յուն հրդեհ ից. բնակ ար անն եր ի վարձ ա
կալություն. ֆերմաների և գյուղատնտեսական
ձեռնարկությունների վարձակալություն. առող
ջության ապահովագրություն. ապահովագրու
թյուն դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփո
թեքային վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական
վարձակալություն. բորսայական միջնորդություն.
կյանքի ապահովագրություն. բնակարանային
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք).
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի
գնահատում. արվեստի ստեղծագործությունների
գնահատում. վճարագրերի իսկության ստուգում.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով.
խորհրդատվություն ապահովագրության հար
ցեր ով. սպաս արկ ում վարկ այ ին քարտ եր ով.
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական
միջ ոցն եր ի փոխ անց ում էլեկտր ոն այ ին հաշ
վարկների համակարգով. ֆինանսական տեղե
կատվության տրամադրում. ապահովագրության
հարց եր ով տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում.
թանկ արժ եք իրեր ի գնահ ատ ում. դրամ ագ ի
տական իրերի գնահատում. վարձակալական
վճարների գանձում. դրոշմանիշների գնահա
տում. արժեթղթերի թողարկում. արժեքավոր
իրերի պահպանություն. բորսայական գնան
շումն եր. վարկային քարտերի թողարկում. գրա
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք).
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային
գործառնությունների առցանց իրականացում.
առևտրաարդյունաբերական գործունեության
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). վերա
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտ
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քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատվածների
համար երաշխավորման ծառայություններ. տար
բեր մասնագետների համատեղ աշխատանքի
համար գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսա
կան գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբե
րյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի
ֆինանսական գնահատումն եր. ֆինանսական
հետազոտություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններ. վիրտուալ արժույթների
էլեկտրոնային փոխանցում. մտավոր սեփակա
նության ակտիվն երի ֆինանսական գնահատում.
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման
նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. էլեկտրոնա
յին դրամապանակներով վճարման ծառայու
թյուններ. վիրտուալ արժույթների ֆինանսական
փոխանակումն եր.
դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչական
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրասար
քերի տեղադրում և վերանորոգում. վերելակ
ների տեղադրում և վերանորոգում. ասֆալտա
պատում. ավտոմեքենաների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ինքնաթիռների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
շենքերի ներսի մաքրում. լվացքատների ծառայու
թյուններ. գոլորշու կաթսաների մաքրում և վերա
նորոգում. այրիչների վերանորոգում և տեխնի
կական սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ.
գրասենյակային սարքավորումն երի և տեխնի
կայի տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկա
կան սպասարկում. հրդեհային ազդասարքերի
տեղադրում և վերանորոգում. հակաառևանգման
համակարգերի տեղադրում և վերանորոգում.
կահույքի պաստառների վերանորոգում. սենյակսեյֆերի տեխնիկական սպասարկում և վերանո
րոգում. շինարարական տեխնիկայի վարձույթ.
նավաշինություն. հագուստի վերականգնում.
ջեռուցման սարքավորումների տեղադրում և
վերանորոգում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնե
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լույզների մաքրում. անկիզելի պահարանների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
օդի լավորակման սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. շինարարություն. ստորջրյա
շինարարություն. շինարարական աշխատանք
ների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկողություն.
հագուստի վերանորոգում. կաշվե իրերի մաք
րում, վերանորոգում և խնամք. խոհանոցային
սարքավորումն երի տեղադրում. շինարարական
կառուցվածքների քանդում. հակակոռոզիական
մշակում. ախտահանում. ցուցանակների ներկում
և նորացում. պահեստների կառուցում և վերա
նոր ոգ ում. շին ար ար ակ ան կառ ուցվ ածքն եր ի
հերմետիկացում. էքսկավատորների վարձույթ.
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
տրանսպորտային միջոցների յուղում. հագուստի
մաքր ում. ժամ աց ույցն եր ի վեր ան որ ոգ ում և
խնամք. արդյունաբերական ձեռնարկություն
ների կառուցում. ոռոգման սարքավորումն երի
տեղ ադր ում և վեր ան որ ոգ ում. կառ ույցն եր ի
մեկ ուս աց ում. տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. մեքե
նայ ակ ան սարք ավ որ ում ն եր ի տեղ ադր ում,
վեր ան որ ոգ ում և տեխն իկ ակ ան սպաս ար
կում. քար աշ ին ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր.
կահույքի վերականգնում. ծովապատնեշների
կառուցում. հագուստի արդուկում գոլորշիով.
խողովակաշարերի, նավթամուղների կառուցում
և տեխնիկական սպասարկում. պատերի պաս
տառապատում. անձրևի հովանոցների վերա
նորոգում. արևի հովանոցների վերանորոգում.
կահույքի պաստառապատում. ներկարարական
աշխատանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշա
կում. ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ
և գազ ա-փակ ան ագ ործ ակ ան տեխն իկ ակ ան
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. նավա
հանգիստների կառուցում. կրծողների ոչնչացում.
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնում.
սառնարանային սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. սպիտակեղենի արդուկում.
կրկնական անագապատում` կլայեկում. գամում.
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի հակ ակ ոռ ոզ ի
ական մշակում. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկման կայաններ (վառե

01/1

ՄԱՍ 1
№

լիքով լցավորում և սպասարկում). հեռախոսների
տեղադրում և վերանորոգում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. լաքա
պատում. տրանսպորտային միջոցների մաքրում.
վնասված տրանսպորտային միջոցների վերանո
րոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. վնասա
տուների ոչնչացում, բացառությամբ գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործական
և անտառային տնտեսության. շինարարական
փայտամածների մոնտաժում. աղ յուսի շարում.
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. չոր մաքրում.
շինարարության հարցերով տեղեկատվության
տրամ ադր ում. վեր ան որ ոգմ ան ը վեր աբ եր ող
տեղեկատվության տրամադրում. դանակների
սրում. լեռն ահ անք այ ին օգտ ակ ար հան ած ո
ների արդյունահանում. հանքերի շահագործում.
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե թղթով
մշակ ում. ստորջր յա վեր ան որ ոգմ ան աշխ ա
տանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին մակե
րևույթների). դողածածկանների ռետինացում
(վուլկանացում) (վերանորոգում). հորատանց
քերի հորատում. տոնավաճառային կրպակների
և տաղավարների կառուցում. համակարգիչների
տեղ ադրում, սպասարկ ում և վերան որոգ ում.
էլեկտրական սարքավորումն երի աշխատանքում
խանգարումն երի վերացում. ամբող ջովին կամ
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում.
ամբող ջովին կամ մասնակի մաշված մեքենա
ների վերականգնում. վերամբարձ կռունկների
վարձ ույթ (շին ար ար ակ ան սարք ավ որ ում).
փող ոցն եր ը մաքր ող մեք են ան եր ի վարձ ույթ.
տանիքածածկային աշխատանքներ. արհեստա
կան ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառայություն
ներ. փող ոցն երի մաքրում. անվտ անգ ության
կողպեքների վերանորոգում. արվեստի ստեղ
ծագ ործ ութ յունն եր ի վեր ակ անգն ում. երաժշ
տական գործիքների վերականգնում. դռների և
պատուհանների տեղադրում. լողավազանների
խնամք. տոներային քարթրիջների լիցքավորման
ծառայություններ. խորհրդատվություն շինարա
րության հարցերով. ատաղձագործական աշխա
տանքներ. նավթի և գազի խորը հորատանցքերի
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի վարձույթ.
լվացքի մեքենաների վարձույթ. էլեկտրահա
ղորդման գծերի վերանորոգում. տրանսպոր
տային միջոցների կուտակիչների լիցքավորում.
անիվն երի հավասարակշռման ծառայություններ.
երաժշտական գործիքների լարում. մալուխների
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անցկացում, տեղադրում. բժշկական գործիքների
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման
ծառայություններ. վնաստուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տես ակ ան, ակվ ակ ուլտ ուր այ ի, այգ եգ ործ ա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտր իկն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. ջրհեղ եղ ից
պաշտպանվելու սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. ձնահեռացում. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լից
քավորում. տնավարության ծառայություններ
(մաքրման ծառայություններ). բջջային հեռա
խոսների կուտակիչների լիցքավորման ծառա
յություններ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ.
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռ ախ ոս ակ ապ. բաժ ան որդ այ ին հեռ ագր ա
կապի (տելեքսի) ծառայություններ. լրատվական
գործակալությունների ծառայություններ. մալու
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռախո
սակապ. համակարգչային տերմինալներով իրա
գործվող կապ. համակարգչի միջոցով հաղոր
դագրությունների և պատկերների փոխանցու.
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. ֆաքսի
միլային կապ. հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում. փեյջինգային
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտ
րոն այ ին կապ ի այլ միջ ոցն եր ի օգտ ագ ործ
մամբ). հաղորդագրությունների փոխանցման
ապարատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ.
մոդեմն երի վարձույթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային
ապարատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություններ).
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. հեռահաղորդակցական միացում
ների և երթուղավորման ծառայություններ. հեռա
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի ապահովում.
համացանցի հասանելիության ժամանակի վար
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ձույթ. հեռուստախանութների ծառայություններ
տրամադրող հեռահաղորդակցական կապուղի
ների ապահովում. ինտերնետում բանավեճային
համաժողովն երի հասանելիության ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվ յալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. պոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինոժա
պավենների մշակում. օդի մաքրում. մագնիսա
ցում. մանածագործական իրերի վերջնամշա
կում. թղթի վերջնամշակում. արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում. փայտանյութի
մշակ ում. գործվ ածքն եր ի եզր եր ի մշակ ում.
զոդում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների փայլարդում. բրուտագործական
աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. քրոմապա
տում. մետ աղ ի դրվագ ում այլ մետ աղն եր ով.
կաշվի ներկում. մորթիների մշակում. գործվածք
ների ձևում. նկարների տպագրում. լուսանկար
չական ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում.
ջրի մշակում. գալվանապատում. անագապա
տում. մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի.
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների մշա
կում հակացեցային միջոցներով. ֆրեզում. հյութի
քամում պտուղներից. սննդամթերքի ապխտում.
ցինկ ապ ատ ում. գալվ ան աց ում. փոր ագր ում.
գործվածքների մշակում ջրամերժություն հաղոր
դելու համար. գործվածքների մշակում հրակա
յունություն հաղորդելու համար. գործվածքների
մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու համար.
բրդի մշակում. մակաշերտում (լամինացում).
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների
մխում. ալ յուր ի աղաց ում. նիկ ել ապ ատ ում.
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. ողոր
կում հղկանյութերով. կազմարարական աշխա
տանքներ. նյութերի ռանդում. թամբագործական
աշխատանքներ. դերձակների ծառայություններ.
դաբաղում. խրտվիլակների խծուծում. ներկման
ծառայություններ. մանածագործական իրերի
ներկում. գործվածքների, մանածագործական
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի մշա
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կում հակացեցային միջոցներով. գործվածքների
ներկ ում. թղթի մշակ ում. ապակ եգ ործ ակ ան
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի մշա
կում. ապակ ին եր ի ներկ ում մակ եր ևո ւթ այ ին
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպելիք
ների պահածոյացում. անտառանյութի հատում
և մասնատում. աղբի և թափոնների կրկնական
մշակում. գործվածքների նստեցում. մորթիների
փայլ եց ում. մորթ ին եր ի կոկ ում. մորթ ին եր ի
ներկում. օդի հոտազերծում. օդի թարմացում.
մոնտաժման-հավաքման աշխատանքներ ըստ
պատվերի երրորդ անձանց համար. գեղարվես
տական աշխատանքների շրջանակում. գալվա
նական ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. նյու
թերի մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. օպտիկական ապակու հղկում.
լուսանկարների տպագրում. լուսափորագրում.
նավթի վերամշակում. գործվածքի մգդակում.
զտարկ ում. անաս ունն եր ի սպանդ. մաքր ամ
շակում. թափոնների մշակում(վերամշակում).
հագուստի ձևափոխում. պղնձապատում. ռետի
նացում (նյութերի մշակում). ատամն ատեխնիկ
ների ծառայություններ. էներգիա արտադրելու
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ.
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և թափոն
ների այրում. գունաբաժանում. բանալիներ պատ
րաստելու ծառայություններ. վնասակար նյութերի
ակտիվազերծում. վիմագրություն. մետաղների
ձուլում. պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների
վարձույթ. օֆսեթ տպագրություն. լուսանկար
չակ ան հոր ինվ ածք ի կազմ ում. մետ աքս ատ
պություն. թափոնների և վերամշակված նյութի
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում.
սառնապահպանման ծառայություններ. ավազա
շիթային մշակման ծառայություններ. շոգեկաթ
սաների վարձույթ. թափոնների վերականգնում.
եռակցման աշխատանքներ. ավտոմեքենաների
ապակիների երանգավորում. երրորդ անձանց
համ ար 3D տպագր ութ յուն ըստ պատվ եր ի.
գարեջրի եփում երրորդ անձանց համար. հացի
արտադրություն ըստ պատվերի. սննդամթերքի
և խմիչքների պաստերիզացում. գինու արտադ
րություն երրորդ անձանց համար. խորհրդատ
վություն գինեգործության ոլորտում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառա
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յություններ. զվարճությունների ծառայություններ.
կենդանիների վարժեցում. կինեմատոգրաֆի
ական սարքավորումն երի վարձույթ. զվարճու
թյունն եր ի կազմ ակ երպ ում հյուր եր ի համ ար.
կինոստուդիաների ծառայություններ. կրկեսա
յին կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվարճալի).
հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակու
թյուն. դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում.
զվարճալի ռադիոհաղորդումն եր. տեքստային
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ գովազ
դայ ին նյութ եր ի. կրթադ աստ իար ակչ ակ ան
ծառայություններ. ձայնագրությունների վար
ձակալություն. կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային
ֆիլմերի. մարմն ամարզության ուսուցում. գրքերը
դուրս տալու հնարավորությամբ գրադարան
ների ծառայություններ. գրքերի հրատարակում.
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների վար
ձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ.
երաժշտ ասր ահն եր ի ներկ այ աց ում ն եր. նվա
գախմբ եր ի ծառ այ ութ յունն եր. թատ եր ակ ան
ներկայացում ներ. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումն եր.
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. կեն
դանաբանական այգիների ծառայություններ.
սպորտային սարքերի տրամադրում. նկարիչ
ներին մոդելներ տրամադրող գործակալություն
ների ծառայություններ. շարժական գրադարան
ների ծառայություններ. խաղատների ծառայու
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայություններ
(զվարճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվար
ճության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առող ջության
ակումբների ծառայություններ (առող ջարար և
ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (զվարճություններ). թատերա
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կանացված ներկայացումն եր. կինոթատրոնների
ծառայությունների տրամադրում. մանկապար
տեզներ (կրթություն). սպորտային մրցումն երի
կազմակերպում. ժամանցային հանդիպումն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ներ ի ուսուց ում (ցուց ադր ութ յուն). թանգ ա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու
դիաների ծառայություններ. հանգստի վերաբե
րյալ տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային
սաք ավ որ ում ն եր ի վարձ ույթ, բաց առ ութ յամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտ այ ին ճամբ արն եր ի ծառ այ ութ յունն եր.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային միջոցառում
ների ժամկետների պլանավորում. կրթության
գիշ եր օթ իկ դպրոցն եր. վարպ ետ աց դաս եր ի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). գեղեց
կության մրցույթների կազմակերպում. ներկայա
ցումն երի տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում.
կրոնական կրթություն. վիճակախաղերի կազմա
կերպում. պարահանդեսների կազմակերպում.
ներկայացումն երի կազմակերպում (իմպրեսա
րիոների ծառայություններ). խաղադահլիճների
ծառ այ ութ յունն եր ի տրամ ադր ում. ձայն այ ին
սարքավորումների վարձակալություն. լուսա
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ
հեռուստաստուդիաների համար. թենիսի կոր
տերի վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցե
նարներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինից. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց հրա
պարակում. հրապարակումն եր էլեկտրոնային
սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի
օգնությամբ. ենթագրերի կատարում. համա
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց տրա
մադրվող խաղային ծառայություններ. կարաոկե
ծառայություններ. երաժշտության ստեղծագոր
ծում. գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա
յություններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտր ոն այ ին առց անց հրապ ար ակ ում ն եր ի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուս անկ արչ ութ յուն. մասն ագ իտ ակ ան
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
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ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում.
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). տեքս
տերի խմբագրում. համերգների կազմակերպում
և անցկացում. գեղագիրների ծառայություններ.
հրապարակումն երի մանրակերտում, բացառու
թյամբ գովազդայինների. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում ժամանցի նպատա
կով. մարզիչների, դասուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ բեռ
նելի երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիր
տուալ ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում.
երգահանների ծառայություններ. հեռուստատե
սային և կինոսցենարների գրում. զբոսավարի
(գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յատորի միջո
ցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամ ադր ում «տես ան յութ ըստ պահ անջ ի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստատե
սային ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ
պահանջի» ծառայության միջոցով. սադո (ճապո
նական թեյի ծիսակարգի ուսուցում ). այկիդոյի
ուսուցում. արվեստի ստեղծագործությունների
վարձույթ. սենյակային ակվարիումն երի վար
ձույթ. լեռնային զբոսաշրջության իրականացում
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. գեղարվեստի պատկերաս
րահների կողմից ներկայացվող մշակութային,
կրթական կամ ժամանցային ծառայություններ.
կինովարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսու
ցում). հատուկ պահանջներով օգնականների
կողմ ից տրամ ադրվ ող կրթակ ան ծառ այ ու
թյուններ. ձյուդոյի ուսուցում. դրոնների օդա
նավավարման որակավորման քննությունների
անցկ ացմ ան ծառ այ ութ յունն եր. հնչյուն այ ին
օպեր ատ որն եր ի ծառ այ ութ յունն եր միջ ոց ա
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ռումն երի համար. տեսանյութերի խմբագրման
ծառ այ ութ յունն եր միջ ոց առ ումն եր ի համ ար.
լուսատեխնիկների ծառայություններ միջոցա
ռումն երի համար. կինոֆիլմերի ստեղծում, բացա
ռությամբ գովազդայինների. օգտագործողների
կարծիքների տրամ ադր ում զվարճ անքի կամ
մշակութային նպատակներով. օգտագործողների
վարկանիշների տրամադրում զվարճությունների
կամ մշակութային նպատակներով. ուսուցման
նմանակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատ
րաստվածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու
ծառայություններ.
դաս 42. քիմ իական անալիզ. նավթայ ին
հանք ավ այր եր ի հետ ազ ոտ ութ յունն եր շահ ա
գործմ ան նպատ ակ ով. ճարտ ար ապ ետ ակ ան
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներն եր ի ծառ այ ութ յունն եր փաթ եթ ավ որմ ան
բնագ ավ առ ում. նյութ եր ի փորձ արկ ումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում.
երկր աբ ան ակ ան հետ ազնն ութ յուն. նավթ ի
հանք ավ այր եր ի հետ ազնն ութ յուն. ճարտ ա
րագ իտ ութ յուն. օդեր ևո ւթ աբ ան ակ ան տեղ ե
կատվություն. հողաչափում. համակարգիչների
վարձույթ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահ ովմ ան արդ իակ ան աց ում. խորհր
դատվ ութ յուն համ ակ արգչ այ ին տեխն իկ այ ի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդ ել ավ որ ում. գեղ արվ եստ ակ ան դիզ այն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման

01/1

ՄԱՍ 1
№

վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվ յալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչ այ ին համ ակ արգ եր ի վերլ ուծ ութ յուն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայ
քերի). համակարգչային ծրագրային ապահով
ման տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայո
ղության հարցերով. հետազոտություններ շրջա
կա միջավայրի պաշտպանության բնագավա
ռում. ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամ ադր ում. փաստ աթղթ եր ի թվայն աց ում
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագ
րաբանություն). ջերմոցային գազերի արտանե
տումն երի կրճատման հետ կապված գիտական
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում. անտառի որակի գնահատում. բրդի
որակի գնահատում. հեռակա հասանելիության
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալ իզ. գիտ ակ ան լաբ որ ատ որ իան եր ի
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլոր
տում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհր
դատվություն. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն.
գիտ ակ ան հետ ազ ոտ ութ յունն եր.սերվ երն եր ի
հոսթինգ. կլինիկական փորձարկումն եր. տվյալ
ների պահեստային հեռապատճենման ծառա
յություններ. տվ յալների էլեկտրոնային պահ
պանում. համակարգչային տեխնոլոգիաների և
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ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. աշխար
հագրական քարտեզներ կազմելու ծառայություն
ներ. «ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ. հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. եղանակի տեսության ծառա
յություններ. համակարգչային անվտանգության
ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնիկական
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն.
բջջային հեռախոսների ապակողպում. համա
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ անսար
քությունները բացահայտելու համար. վեբ-կայ
քերի տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում
և մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայու
թյուններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում). խորհրդատվություն համացանցային
անվտանգության հարցերով. խորհրդատվու
թյուն տվյալների անվտանգության հարցերով.
տվ յալն եր ի կոդ ավ որմ ան ծառ այ ութ յունն եր.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտ
րանք ը հայտն աբ եր ել ու համ ար. անձն ակ ան
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում համա
ցանցի միջոցով տեղեկատվության գողությունը
հայտնաբերելու համար. վարկային քարտերով
գործարքների էլեկտրոնային վերահսկում համա
ցանցի միջոցով խարդախությունները հայտնա
բերելու համար. ծրագրային ապահովման մշա
կում ծրագրային ապահովման հրատարակման
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS). համակարգչային հարթակների կատա
րելագործում. այցեքարտերի ձևավորում. գիտա
կան և տեխնոլոգիական հետազոտություններ
բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի և
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա
խուզական ծառայություններ. գիտական և տեխ
նոլոգիական հետազոտություն արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտում. հետազոտություններ
շին ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի ոլորտ ում.
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետազոտություն
ներ եռակցման ոլորտում. բժշկական հետազո
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տություններ. գովազդային նյութերի գրաֆիկա
կան ձևավորում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտ
րաէներգիայի սպառման հաշվառման համար.
էլեկտրոնային առևտրի գործարքների ժամանակ
օգտագործողի վավերացման ծառայություններ.
օգտագործողի վավերացման ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաք ում, մատ ուց ում և սեղ ան ի ձևավ որ ում
(քեյթր ինգ). ծեր ան ոցն եր ի ծառ այ ութ յունն եր.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. ճամբարային հար
մարությունների տրամադրում. ճաշարանների
ծառայություններ հիմն արկներում կամ ուսում
նական հաստատություններում. ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների
ծառ այ ութ յունն եր. զբոս աշրջ իկն եր ի համ ար
տների ծառայություններ. հյուրանոցների ծառա
յություններ. մանկամսուրների ծառայություն
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. տեղերի
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի ամրագ
րում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռես
տորանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների
համար. բարերի ծառայություններ. հանգստի
ճամբ արն եր ի ծառ այ ութ յունն եր (կաց ար ան ի
տրամադրում). շարժական շինությունների վար
ձույթ. տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնա
կության համար. մոթելների ծառայություններ.
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական արձա
նիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման
համ ար ընդ ուն ար անն եր ի ծառ այ ութ յունն եր
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշո
կու ռեստորանների ծառայություններ. արիշ
տա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի բարերի
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ծառայություններ.
դաս 44. կենդ ան ին եր ի բուծ ում. դեկ ո
րատ իվ - բնանկ ար այ ին այգ եգ ործ ութ յուն.
հաս ար ակ ակ ան բաղն իքն եր ի ծառ այ ութ յուն
ներ հիգիենայի նպատակներով. թուրքական
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. բժշկական կլի
նիկաների ծառայություններ. մանուալ թերա
պիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառ այ ութ յունն եր. պսակն եր ի պատր աստ ում
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տներ ի ծառ այ ութ յունն եր. հիվ անդ ան ոցն եր ի
ծառ այ ութ յունն եր. սան իտ ար ակ ան ծառ այ ու
թյուն. բանջարաբուծություն. այգեգործություն.
գյուղատնտեսական սարքավորանքի վարձույթ.
մերսում. բժշկական օգնություն. ակնաբույժ
ների ծառայություններ. բուծարանագետների
ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա. առողջատ
ներ ի ծառ այ ութ յունն եր. անասն աբ ուժ ակ ան
օգն ութ յուն. ատամ ն աբ ուժ ակ ան օգն ութ յուն.
ստոմ ատ ոլ ոգ իա. բուժք ույր ակ ան խնամք ով
տների ծառայություններ. պարարտանյութերի և
գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների օդային
և մակերևութային տարածում. կենդանիների
խնամք. արյան բանկերի ծառայություններ. ծաղ
կային հորինվածքների կազմում. հոսպիսներ.
սիզամարգերի խնամք. մատնահարդարում. ման
կաբարձական օգնություն. հիվանդների խնամք.
խորհրդատվություն դեղագործության հարցերով.
պլաստիկ վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժու
թյուն. գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության
վնասատուների ոչնչացում. մոլախոտերի ոչն
չացում. տնային կենդանիների խնամք. մազերի
պատվաստում. հոգեբանների ծառայություններ.
սան իտ ար ատ եխն իկ ակ ան սարք ավ որ անք ի
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով.
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում.
արհեստական բեղմն ավորում. թմրադեղերի կամ
ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների համար
վերականգնողական ծառայություններ. փոր
ձանոթում բեղմ նավորման ծառայություններ.
արտ ամ արմն այ ին բեղմն ավ որմ ան ծառ այ ու
թյուններ. դաջում. հեռաբուժման ծառայություն
ներ. լանդշաֆտային դիզայն. շոգեբաղնիքների
ծառայություններ. արևաբուժարանների ծառա
յություններ. հանքաջրաբուժական կենտրոնների
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդարների
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ծառայություններ. դեղագործների կողմից դեղե
րի պատրաստում դեղատոմսերով. թերապևտիկ
ծառայություններ. ջերմոցային գազերի արտանե
տումն երի վնասակար ազդեցության նվազեցման
նպատակով ծառերի տնկում. ծառայություններ
ակվակուլտուրաների ոլորտում. բուժսարքավո
րումն երի վարձույթ. դիսպանսերներ. բուժկենտ
րոններ. ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ
առողջության հարցերով. մազահեռացում մոմով
(էպիլ յացիա). օրթոդոնտական ծառայություններ
(օրթոդոնտիա). սահմանափակ հնարավորու
թյուններով անձանց համար բժշկական խորհր
դատվություն. պիրսինգ. անտառազանգվածի
վերականգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտառա
յին տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների բանկի
ծառայություններ. կենդանիների վարձույթ այգե
գործական նպատակների համար. մեղվափե
թակների վարձույթ. կենդանիների օգնությամբ
բուժում. բժշկական լաբորատորիաների կողմից
տրամադրվող բժշկական վերլուծության ծառա
յություններ ախտորոշման և բուժման նպատա
կով. բժշկական զննում. խաղողագործության
ոլորտում ծառայություններ. խորհրդատվություն
խաղողագործության բնագավառում. տներ այցե
լող բուժքույրական խնամքի ծառայություններ.
մազերը ոճավորելու սարքերի վարձույթ. բույսերի
աճեցում.
դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ.
ուղեկցում հասարակական վայրերում (ընկե
րակցում). խուզարկուական գործակալություն
ների ծառայություններ. հանդիպումն երի կամ
ծանոթությունների կազմակերպման ակումբ
ների ծառայություններ. գիշերային պահակային
գործակալությունների ծառայություններ. գաղտ
նափականքների բացում. երեկոյան հագուստի
վարձ ույթ. դիակ իզ ում. կոր ած մարդկ անց
որոնում. թաղման ծառայություններ. թաղման
բյուրոներ. հագուստի վարձույթ. պահակային
ծառայություններ. ամուսնության գործակալու
թյունների ծառայություններ. խորհրդատվություն
ֆիզիկական անվտանգության հարցերով. հորոս
կոպների կազմում. հրշեջ ծառայություն. կրոնա
կան հավաքների կազմակերպում. երեխաների
որդեգրման գործակալությունների ծառայություն
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ներ. կոտրանքից պաշտպանող անվտանգության
համակարգերի հսկում. երեխաների հրավիրովի
դայակների ծառայություններ. ուղեբեռի ստու
գում անվտանգության նպատակով. տանտերերի
բացակայության ընթացքում բնակարանում բնա
կեցնելու ծառայություններ. ընտանի կենդանի
ների խնամք. ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ
տեղեկատվության հավաքում. գտնված իրերի
վեր ադ արձ. միջն որդ ութ յուն վեճ եր ը լուծ ել ու
հարցում. ձեռնարկությունների անվտանգության
վիճակի ստուգում. հրդեհի ազդանշանիչների
վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. արբիտ
րաժ ի ծառ այ ութ յունն եր. խորհրդ ատվ ութ յուն
մտավոր սեփականության հարցերով. գործերի
կառավարում հեղինակային իրավունքի բնա
գավառում. մտավոր սեփականության լիցեն
զավորում. հսկողություն մտավոր սեփականու
թյան բնագավառում իրավաբանական անձանց
համար. իրավաբանական հետազոտություններ.
դատ ար ան ում իրավ ունքն եր ի ներկ այ աց ում.
ծրագրային ապահովման լիցենզավորում (իրա
վաբանական ծառայություններ). դոմեն անուն
ների գրանցում (իրավաբանական ծառայություն
ներ). վեճերի այլընտրանքային (արտադատա
րանային) լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող
պահ ար անն եր ի վարձ ույթ. տոհմ աբ ան ակ ան
հետազոտություններ. հարսանեկան միջոցա
ռում ն եր ի պլան ավ որ ում և կազմ ակ երպ ում.
սոցիալական ցանցերի առցանց ծառայություն
ներ. հատուկ իրադարձությունների ժամանակ
աղավնիների արձակում. զմռսման ծառայու
թյունն եր. իրավ աբ ան ակ ան փաստ աթղթ եր ի
նախապատրաստում. գողացված ապրանքների
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների
իրավ աբ ան ակ ան կառ ավ ար ում. աստղ ագ ու
շակների խորհրդատվություն. հոգևոր խորհր
դատվություն. խաղաթղթերով գուշակողների
ծառայություններ. ոճաբանի խորհրդատվություն
անձնական զգեստների վերաբերյալ. անձնական
նամակագրության խմբագրում. թաղման արա
րողությունների անցկացում. երրորդ անձանց
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ
կապված իրավաբանական ծառայություններ.
կրոնական ծիսակարգերի անցկացում. շներին
զբոսանքի տանելու ծառայություններ. համա
ցանցում դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական
խորհրդ ատվ ութ յուն մրցույթն եր ի հայտ եր ին
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արձ ագ անք ել ու վեր աբ եր յալ. լից ենզ ավ որ ում
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
իրավաբանական հսկողության ծառայություն
ներ. քաղաքական ժողովն երի կազմակերպում.
իրավաբանական խորհրդատվություն արտո
նագրային քարտեզագրման ոլորտում. փաս
տաբանական ծառայություններ. դռնապանների
ծառայություններ. հոգեբանական խորհրդատ
վություն ծանր կորստի դեպքերում. փրկարա
րակ ան ծառ այ ութ յունն եր. իրավ աբ ան ակ ան
ծառայություններ ներգաղթի ոլորտում. Տարո
քարտերով գուշակությունների ծառայություն
ներ երրորդ անձանց համար. կանոնադրական
համապատասխանության աուդիտ. օրենսդրա
կան համապատասխանության աուդիտ:
____________________

(210) 20210030		

(111) 33966

(220) 15.01.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 15.01.2031
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ԴՈՄԻՆԱՆՏԱՍԵՐՎԻՍ», RU
(442) 01.02.2021
(540)
(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
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ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝
ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանի
ների համար. կոսմետիկական հավաքածուներ.
կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետի
կական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանելու միջոցներ. կոսմետիկական
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամի
մածուկներ, ատամի փոշիներ. կենցաղային
հակադիրտեր. ալմաստի փոշի (հղկանյութ).
կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր.
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի
ջուր. օճառածառի կեղև լվացքի համար.
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զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատորներ. մազահեռաց
նող մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաք
րելու համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների
համար. բաղադրություններ հոտավետ նյութե
րով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). բուրա
վետիչներ ամոքահունց խմորից պատրաստվող
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր).
գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական վազելին.
գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հելիոտրոպին.
կոսմետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի
յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող
միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար. վարդի յուղ. հարդարանքի
յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոս
մետիկական նպատակների համար. հարդա
րանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկ
ներ ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
մաքրման համար. պատրաստուկներ գործ
վածքները կոկելու (օսլայելու) համար. անա
նուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի
արտադրության
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
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պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ արհես
տական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակ
ցող միջոցներ կոսմետիկական նպատակների
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ ատամն երի պրո
թեզները մաքրելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոննե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոց
ների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
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համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական պատրաս
տուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձ
նական
հիգիենայի
համար.
բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտա
զերծման համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային նպա
տակների համար. մերսման մոմեր կոսմետիկա
կան նպատակների համար. կոսմետիկական
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոս
մետիկական ներկանյութ). աչքի ժելային վիրա
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կապեր կոսմետիկական նպատակների համար.
փայլփլուքներ եղունգների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210031		

(111) 33967

(220) 15.01.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 15.01.2031
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ԴՈՄԻՆԱՆՏԱՍԵՐՎԻՍ», RU
(442) 01.02.2021
(540)
(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝

01/1

ՄԱՍ 1
№

ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանի
ների համար. կոսմետիկական հավաքածուներ.
կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետի
կական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանելու միջոցներ. կոսմետիկական
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամի
մածուկներ, ատամի փոշիներ. կենցաղային
հակադիրտեր. ալմաստի փոշի (հղկանյութ).
կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր.
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի
ջուր. օճառածառի կեղև լվացքի համար.
զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատորներ. մազահեռաց
նող մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաք
րելու համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների
համար. բաղադրություններ հոտավետ նյութե
րով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). բուրա
վետիչներ ամոքահունց խմորից պատրաստվող
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր).
գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական վազելին.
գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկա
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կան նպատակների համար. հելիոտրոպին.
կոսմետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի
յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող
միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար. վարդի յուղ. հարդարանքի
յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոս
մետիկական նպատակների համար. հարդա
րանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկ
ներ ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
մաքրման համար. պատրաստուկներ գործ
վածքները կոկելու (օսլայելու) համար. անա
նուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի
արտադրության
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
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ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ արհես
տական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակ
ցող միջոցներ կոսմետիկական նպատակների
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ ատամն երի պրո
թեզները մաքրելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոննե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոց
ների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամն եր, բացառու
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թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական պատրաս
տուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձ
նական
հիգիենայի
համար.
բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտա
զերծման համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային նպա
տակների համար. մերսման մոմեր կոսմետիկա
կան նպատակների համար. կոսմետիկական
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոս
մետիկական ներկանյութ). աչքի ժելային վիրա
կապեր կոսմետիկական նպատակների համար.
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(442) 01.04.2021
(540)

(526) «ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ գույնով:
(511)
դաս 28. սեղանի խաղեր:
____________________

(210) 20210264		

(111) 33969

(220) 17.02.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 17.02.2031
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 01.03.2021
(540)

փայլփլուքներ եղունգների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210177		

(111) 33968

(220) 04.02.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 04.02.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ավետիք
Եփրեմյան Գագիկի, Երևան, Հաղթանակի թ.,
փ. 4, տուն 24, AM

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված.
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր:
____________________
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(210) 20210356		

(111) 33970

(526) «veterinary clinic» արտահայտությունն

(220) 25.02.2021

(151) 30.12.2021

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

			(181) 25.02.2031
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության
պող. 24/1, AM
(442) 16.03.2021
(540)

( 5 2 6 ) « PAY M E N T S Y S T E M B Y T E A M »
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ (CMYK: 100.70.40.30), վարդագույն
(CMYK: 0.85.70.0) և սպիտակ (CMYK: 0.0.0.0)
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
վիրտուալ
արժույթների
ֆինանսական
փոխանակումներ. ֆինանսական հաշվանցում
(քլիրինգ). սպասարկում վարկային քարտերով.
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական
միջոցների
փոխանցում
էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով:
____________________

(210) 20210511		

(111) 33971

(220) 15.03.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Դոկտոր վետ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակ
53/9, AM
(442) 01.04.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. անասնաբուժական ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20210547		

(111) 33972

(220) 16.03.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 16.03.2031
(730) «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա»
ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 10բ, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «INTERNATIONAL» և «POWER CORPORATION» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 4. էլեկտրական էներգիա.
դաս 40. էլեկտրական էներգիայի արտա
դրություն:
____________________

(210) 20210642		

(111) 33973

(220) 29.03.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 29.03.2031
(730) Գալֆ Ինթերնեյշնլ Լաբրիքընց, ԼԹԴ., BM
(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 4. ավիացիոն վառելիք. քսանյութեր.
դաս 37. թռչող սարքերի տեխնիկական
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սպասարկում. թռչող սարքերի վառելիքով
լցավորում.
դաս 39. նավթի և նավթամթերքի,
մասնավորապես՝
վառելիքի,
քսայուղերի,
շարժիչի յուղերի, թանձր քսուքների փոխադրում,
առաքում, բաշխում և պահպանություն:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210861		

(111) 33974

(220) 22.04.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 22.04.2031
(730) Իգնայթ Ինթըրնեշնլ, Լթդ.., US
(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 32. էներգետիկ ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210863

(111) 33975

(220) 22.04.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 22.04.2031
(730) Իգնայթ Ինթըրնեշնլ, Լթդ.., US
(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 32. էներգետիկ ըմպելիքներ. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից և գինուց.

01/1

ՄԱՍ 1
№

դաս
34.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների համար. վառիչներ սիգա
րետների,
ծխագլանակների
համար.
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթելու
թուղթ. ծխամորճեր. նարգիլեներ. ծխողների
համար բերանի ցողացիրներ. էլեկտրոնային
սիգարետներ (վերալիցքավորվող և միան
գամյա օգտագործման). կաննաբիդիոլ (CBD)
պարունակող
հեղուկներ
էլեկտրոնային
ցողացիրներում
օգտագործելու
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
հեղուկներ,
բաղկացած
հեղուկ
կաննաբիդիոլից
և
բուրավետարարներից, որոնք օգտագործվում
են էլեկտրոնային սիգարետների քարթրիջների
լիցքավորման համար. նիկոտին պարունակող
հեղուկներ,
որոնք
օգտագործվում
են
էլեկտրոնային ցողացիրներում. էլեկտրոնային
սիգարետների համար նիկոտին և հեղուկ
բուրավետարարներ պարունակող հեղուկներ,
որոնք օգտագործվում են էլեկտրոնային
սիգարետների քարթրիջների լիցքավորման
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210870		
(111) 33976
(220) 23.04.2021
(151) 30.12.2021
			(181) 23.04.2031
(730) «Քյօշ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0054, Մելքումովի
18/8, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝
գինի, փրփրուն գինի, հայկական կոնյակ
(բրենդի), օղի:
____________________

101
101

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(210) 20210871		

(111) 33977

(220) 23.04.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 23.04.2031
(730) «Քյօշ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0054, Մելքումովի
18/8, AM

01/1

ՄԱՍ 1
№

ինքնապաշտպանության
ուսուցման
կենտրոնների ծառայություններ.
դաս 43. պանսիոններ կենդանիների
համար:
____________________

(442) 03.05.2021
(540)
(210) 20210951		

(111) 33979

(220) 30.04.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 30.04.2031
(730) «Հայք կենտրոն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հ.
Հակոբյան 10, բն. 23, AM
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի,
փրփրուն գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի),
օղի:
____________________

(210) 20210900		

(111) 33978

(220) 27.04.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 27.04.2031
(730) «Բամա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047, Նորք
Մարաշ, Արմենակյան փ., տուն 114, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(442) 17.05.2021
(540)

(526) Գետընկույզի պատկերն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը բաց և մուգ դեղին,
դարչնագույն, նարնջագույն, սպիտակ և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. գետնընկույզի յուղ. գետնընկույզի
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարագ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(511)
դաս 35. ապրանքների ներմուծման և
արտահանման ծառայություններ, առևտուր,
մասնավորապես` սուրճի, քաղցրավենիքի,
հրուշակեղենի, համեմունքների, մազի և մարմնի
խնամքի և ներկերի ներմուծում, առևտուր.
դաս 41. թարգմանիչների ծառայություններ.
սպորտային կենտրոնների ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
սպորտային և առողջարանային կենտրոնների
ծառայություններ.
առողջարանային
և
ֆիթնես
ակումբների
ծառայություններ.

(210) 20210971		

(111) 33980

(220) 04.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 04.05.2031
(730) «Վագա-ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, Փարաքար, Թաիրով, Դեմիրճյան 4/5-9,
AM
(442) 01.06.2021
(540)

102
102

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(526) «ՖԱՐՄ» բառն ինքնուրույն պահպանության

(210) 20211059		

(111) 33983

օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(220) 13.05.2021

(151) 30.12.2021

(210) 20210987		

(111) 33981

(220) 05.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 05.05.2031
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի
9-րդ զանգ., Վիլնյուսի 101, բն. 7, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) «magazine» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն գույնով:
(511)
դաս 16. ամսագրեր:
____________________

(210) 20211054		

(111) 33982

(220) 13.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 13.05.2031
(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի
83, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ. բրենդի:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 13.05.2031
(730) «Սմարտ ստարտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Կենտրոն, Մոսկովյան 31, շ. 78Ա, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապույտ, կարմիր և նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
41.
նախադպրոցական
հաստատություններ (կրթություն):
____________________

(210) 20211066		

(111) 33984

(220) 14.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 14.05.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «FRESH» և «PACK» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետների
ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական

103
103

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

նպատակների համար. սիգարետներ, ծխա
գլանակներ.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար.
քթախոտ.
ծխախոտատուփեր.
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքաման
ներ ծխախոտի համար. խոնավարարներով
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
ծխողների
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
սիգարետների վառիչների համար հար
մարեցված
պատրույգներ.
նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու նյութեր (պարագաներ). ծխախոտի և
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի
մեջ օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211078		

(111) 33985

(220) 14.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 14.05.2031
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, Կենտրոն,
Մաշտոցի պող., շ. 37, բն. 4, AM
(442) 01.06.2021
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիր
ների ծառայություններ. անշարժ գույքի վար
ձակալություն. միջնորդային գործունեություն.
վարկային գործակալությունների ծառայություն
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու
թյուններ իրականացնող գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
պարտքերի բռնագանձման գործակալություն
ների
ծառայություններ.
ապահովագրման
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների (բրո
քերների)
ֆինանսական
ծառայություններ.
ապահովագրություն. բանկային ծառայություն
ներ. անշարժ գույքի գնահատում. բարեգործա
կան միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ
հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում.
կապիտալ
ներդրումն եր.
երաշխավորություն.
դրամի
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում (քլի
րինգ). պահպանում անկիզելի պահարան
ներում. դրամահավաքների կազմակերպում.
փոխառությունների տրամադրում (ֆինանսա
վորում). հարկային փորձաքննություն. ֆինան
սական գնահատումն եր (ապահովագրություն,
բանկային գործառնություններ, անշարժ գույք).
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայություն
ներ. ֆինանսավորում. ֆինանսական կառա
վարում. փոխատվության տրամադրում գրավի
դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում. բնա
կելի ֆոնդի կառավարում. ապահովագրություն
հրդեհից. բնակարանների վարձակալություն.
ֆերմաների և գյուղատնտեսական ձեռնար
կությունների վարձակալություն. առողջության
ապահովագրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփոթեքա
յին վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական վար
ձակալություն. բորսայական միջնորդություն.
կյանքի ապահովագրություն. բնակարանային
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք).
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի
գնահատում. արվեստի ստեղծագործություն
ների գնահատում. վճարագրերի իսկության
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով. խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով. սպասարկում վարկային
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քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով.
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնա
յին հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվություն. տեղեկատվություն ապա
հովագրության հարցերով. թանկարժեք իրերի
գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշումն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ, խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ։
____________________

(210) 20211153		

(111) 33986

(220) 24.05.2021

(151) 30.12.2021
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№

(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ,
մարզ Արագածոտն, Սասունիկ, 30-րդ փողոց,
1-ին փակուղի 3 գործարան, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, ձիթապտղագույն, մուգ կանաչ,
բաց մոխրագույն և մուգ մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20211154		

(111) 33987

(220) 24.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 24.05.2031
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ,
մարզ Արագածոտն, Սասունիկ, 30-րդ փողոց,
1-ին փակուղի 3 գործարան, AM
(442) 16.06.2021
(540)

			(181) 24.05.2031
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, ձիթապտղագույն, մուգ կանաչ,
բաց մոխրագույն և մուգ մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20211155		

(111) 33988

(220) 24.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 24.05.2031
(730) «Քոֆի պրոջեկտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0059,
Նոր Նորք 9 զնգվ., շ. 3/49, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «COFFEE» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 30. սուրճ. սուրճի փոխարինիչներ:
____________________

(210) 20211166		

(111) 33989

(220) 25.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 25.05.2031
(730) Գեորգի Ռաֆաէլի Կակոյան, ՀՀ, Երևան,
Ալեք Մանուկյան 7, բն. 115, AM
(442) 16.06.2021
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 35. առևտրային աուդիտ. խորհրդատ
վություն գործարարության կազմակերպման և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարե
լու հարցերով. հետազոտություններ գործա
րարության ասպարեզում. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցերով.
գործարարության կառավարման խորհրդատ
վական ծառայություններ. մասնագիտական
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
րեզում.
աշխատակիցների
հաստիքների
համալրում. առևտրական տոնավաճառների
կազմակերպում.
դաս 40. խորհրդատվություն գինեգործու
թյան ոլորտում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճությունների ծառայություններ. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. կրթադաստիա
րակչական
ծառայություններ.
ակումբների
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու
թյուն). կոնֆերանսների կազմակերպում և
անցկացում. վեհաժողովն երի (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. քննություն
ների անցկացում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների կազ
մակերպում և անցկացում. գիտաժողովն երի
(սիմպոզիումն երի) կազմակերպում և անցկա
ցում. վարպետաց դասերի կազմակերպում
և անցկացում (ուսուցում). մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). մարզիչների, դասու
սույցների ծառայություններ (ուսուցում). մաս
նագիտական վերապատրաստում. դպրոցների
կողմից մատուցվող կրթական ծառայություն
ներ. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում և
անցկացում. սիմուլ յատորի միջոցով մատուց
վող ուսուցում.
դաս 42. քիմիական անալիզ. հետազոտու
թյուններ մանրէաբանության բնագավառում.
ծառայություններ
քիմիայի
բնագավառում.
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. տեխ
նիկական նախագծերի ուսումն ասիրում. որակի
հսկողություն. գիտական լաբորատորիաների
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլոր

106
106

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

տում. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում.
հետազոտություններ շինարարական աշխա
տանքների ոլորտում. հետազոտություններ
եռակցման ոլորտում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով.
դաս 45. ձեռնարկությունների անվտանգու
թյան վիճակի ստուգում. օրենսդրական համա
պատասխանության աուդիտ:
____________________

(210) 20211167		

(111) 33990

(220) 26.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 26.05.2031
(730) Արսեն Ալբերտի Բադալյան, Երևան 0099,
Լենինգրադյան 23/13, բն. 59, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկ
ված բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն.
շաքարապատ մրգեր. մուրաբա. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոն
դող. պտղամիս. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու համար. պահածոյացված ոսպ.
ցիտրուսային ջեմ. պահածոյացված սիսեռ.
տոմատի խյուս. բանջարեղենային աղցան
ներ. մրգային աղցաններ. պահածոյացված
սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. պահածոյացված
միս. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
բանջարեղենի պահածոներ. խնձորի խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թեթև նախուտեստներ
մրգերի հիմքով. բանջարեղենի մուսեր. կոմ
պոտներ. տոմատի մածուկ. պահածոյացված
հատապտուղներ. սառեցումով չորացրած բան

01/1

ՄԱՍ 1
№

ջարեղեն. մշակված քաղցր եգիպտացորեն.
մամլած մրգային մածուկ. մշակված բանջարե
ղեն. մշակված մրգեր. բանջարեղենային խտա
ծոներ սնունդ պատրաստելու համար. մրգային
խտածոներ սնունդ պատրաստելու համար.
դաս 30. համեմունքներ աղցանների
համար. մրգային խյուսեր (սոուսներ). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). մրգային հրուշակեղեն.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային մրգա
յին ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ
ըմպելիքների համար. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային
խնձո
րի հյութ. սմու
զի
ներ (մրգե
րի կամ բան
ջարեղենների խառնուրդների հիմքով ըմպե
լիքներ). չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 35. ման
րա
ծախ և մե
ծա
ծախ առք և
վաճառք:
____________________

(210) 20211184		

(111) 33991

(220) 27.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 27.05.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «easy» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վարդա

(210) 20211186		

(111) 33993

գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
41.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(220) 27.05.2021

(151) 30.12.2021

(210) 20211185		

(111) 33992

(220) 27.05.2021

(151) 30.12.2021
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№

			(181) 27.05.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.06.2021
(540)

			(181) 27.05.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «easy» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վարդա
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազմա
կերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(526) «easy» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վարդա
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազ
մակերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211187		

(111) 33994

(220) 27.05.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 27.05.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.06.2021
(540)
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(526) «easy» գրառումն ինքնուրույն պահպանու

(210) 20211239		

(111) 33996

թյան օբյեկտ չէ:

(220) 04.06.2021

(151) 30.12.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար

			(181) 04.06.2031
(730) «Էմ Էյչ Փրոփերտիս» ՍՊԸ, Երևան, 0010,
Ագաթանգեղոսի 2, AM

դագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազ
մակերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211233		

(111) 33995

(220) 04.06.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 04.06.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Նարեկ
Քահքէճեան Սարգիսի, ՀՀ, Երևան 0047, ՆորքՄարաշ, Նորքի փ. 7, շ. 116 /4 /16, AM
(442) 16.06.2021
(540)
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(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում.
կազմակերպում.
վարչարա
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20211246		

(111) 33997

(220) 07.06.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 07.06.2031
(730) Մայլն Ինք., US
(442) 16.07.2021
(540)

(526) Կետագծով կատարված շրջանագիծը

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կարմիր, բաց կանաչ, ցորենագույն,
շագանակագույն և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում և
մատուցում. բարերի ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սրտանոթային, աղեստամոքսային, նյարդա
բանական, շնչառական, հոգեկան, ալերգիկ,
մաշկային, թոքային, նյութափոխանակության,
մկանային,
էրեկտիլային
դիսֆունկցիայի,
վարակային և բորբոքային հիվանդությունների,
քաղցկեղի, դիաբետի, ցրված սկլերոզի բուժման
համար. բերանային հակաբեղմնավորիչներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20211274		

(111) 33998

(220) 10.06.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 10.06.2031
(730) «Արմենիան ոլնատ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Կոմիտասի պող., շ. 54/1, բն. 79, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «ARMENIAN WALNUT» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 31. չմշակված ընկույզներ. ընկույզի
ծառեր:

____________________

(210) 20211287		

(111) 33999

(220) 10.06.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 10.06.2031
(730) «Ֆրունզե էսթեյթ վայնրի» ՍՊԸ, Վայոց
Ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր, AM
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№

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ. բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211333		

(111) 34000

(220) 18.06.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 18.06.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լավրենտ
Հակոբջանյան
Պարգևի,
Վայոց
Ձոր,
Աղավնաձոր փող. 28, տուն 4, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)

(511)
(526) «Bottled in Armenia» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

դաս 33. գինի:
____________________
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(210) 20211377		

(111) 34001

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 24.06.2021

(151) 30.12.2021

կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային համակ

			(181) 24.06.2031
(730) «Զարտ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 40,
բն. 51, AM
(442) 07.07.2021
(540)

01/1
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ցությամբ։
(511)
դաս 35. սուպերմարկետների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20211395		

(111) 34003

(220) 25.06.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 25.06.2031
(730) «Էլիտա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Եղվարդ,
Չարենցի 145, AM
(442) 07.07.2021
(540)
(511)
դաս 29. կոմպոտներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություն
ներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20211380		

(111) 34002

(220) 24.06.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 24.06.2031
(730) «Գլոբալ Ռիթեյլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Միկոյան 17/2, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(526) «ТОПЛЕНОЕ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, ոսկեգույն, մուգ ոսկեգույն, փիրուզագույն
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. սննդային յուղ:
____________________

(210) 20211406		

(111) 34004

(220) 28.06.2021

(151) 30.12.2021

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

			(181) 28.06.2031
(730) Արտակ Հրաչիկի Շահբազյան, Արարատի
մարզ, գ. Մարմարաշեն 19, տուն 16, AM

օբյեկտներ չեն:

(442) 07.07.2021

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» և «SUPERMARKET»

111

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
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ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված

112
112

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
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տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների 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 փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:

____________________
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(210) 20211422		

(111) 34005

(210) 20211469		

(111) 34007

(220) 30.06.2021

(151) 30.12.2021

(220) 06.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 30.06.2031
(730) «Գարանտ լոգիստիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
0049, Նոր Նորք 7 զնգվ., շ. 35/25, AM

			(181) 06.07.2031
(730) Վլադիսլավ Շոթայի Խաչատրյան, Երևան,
Ազատության պող., շ. 9բ, բն. 34, AM

(442) 02.08.2021
(540)

(442) 16.07.2021
(540)
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(526) «LOGISTICS» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բալագույն և մուգ մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 39. միջնորդություն փոխադրումների
դեպքում. ծովային բեռնափոխադրումների
միջնորդության
ծառայություններ.
տրանսպորտի լոգիստիկ ծառայություններ:
____________________

(210) 20211432		

(111) 34006

(220) 01.07.2021

(151) 30.12.2021

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20211473		

(111) 34008

(220) 07.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 07.07.2031
(730) Քայ Ջանհաո, CN
(442) 16.07.2021
(540)

			(181) 01.07.2031
(730) Սերգո Օգանով, Երևան, Համբարձումյան
10, բն. 85, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 35. օպտիկայի (արևային և օպտի
կական ակնոցների, աչքի կորեկցիայի, խնամքի
միջոցների և այլ աքսեսուարների) խանութի
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 8. ծլեպները հեռացնելու ունելի
ներ. գործիքների հավաքակազմեր ոտնա
հարդարման
համար.
գործվածքները
ծալքա
վորելու հարմարանքներ. ապարատներ
դաջվածքի համար. ձեռքի շարժակով ձեռքի
գործիքներ. մորուք խուզելու մեքենաներ.
նրբունելիներ.
ածելիների
պատյաններ.
եղունգների
սղոցիկներ.
էլեկտրական
և
ոչ
էլեկտրական
ածելիներ.
անձնական
օգտագործման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
մեքենաներ
մազերը
խուզելու
համար.
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գործիքների
հավաքակազմեր
մատնա
հարդարման
համար.
ականջ
դակելու
գործիքներ. մազազրկման էլեկտրական և
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. մազերը
գանգրացնող
ձեռքի
ոչ
էլեկտրական
հարմարանքներ.
ունելիներ
մազերը
գանգրացնելու համար. ածելիների սայրեր.
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների
համար. եղունգները ողորկելու էլեկտրական կամ
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. եղունգներ
կտրելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
գործիքներ. նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու
համար.
դաս
11.
լուսավորման
լապտերներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. սառնարաններ. օդի մաքրման սարքեր
և մեքենաներ. ապարատներ և մեքենաներ
ջուրը մաքրելու համար. ջերմապահպանիչ
կափույրներ (ջեռուցման տեղակայանքների
մասեր). ջեռուցման էլեկտրական սարքեր.
գոլորշիարարներ.
լուսավորման
սարքեր
տրանսպորտային միջոցների համար. սարքեր
և
տեղակայանքներ
սառեցման
համար.
վառիչներ. ջրատաքացուցիչներ. չորուցիչներ
մազերի համար. կենցաղային էլեկտրական
օդափոխիչներ.
չորացման
ապարատներ.
լուսատուներ. էլեկտրական ռադիատորներ.
լամպեր մազերը գանգրացնելու համար.
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ.
էլեկտրական շուտեփուկներ. ցնցուղներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211474		

(111) 34009

(220) 07.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 07.07.2031
(730) Արամայիս Ասատրյան, Երևան, Նանսենի
20/78, AM
(442) 16.07.2021
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 31. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր.
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________

(210) 20211477		

(111) 34010

(220) 08.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 08.07.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող
հեղուկ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ,
ծխախոտաթուղթ, սիգարետի գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար, մոխրամաններ ծխողների համար,
ծխամորճեր,
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ
ծխողների համար, լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211514		

(111) 34011

(220) 14.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 14.07.2031
(730) «Արա Մարտիրոսյան և որդիներ» ՍՊԸ,
Երևան, Գ.Նժդեհի շ. 5, բն. 1, AM

115
115

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(442) 16.07.2021
(540)

(210) 20211520		

(111) 34013

(220) 14.07.2021

(151) 30.12.2021

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 14.07.2031
(730) «Ավտոբայ» ՍՊԸ, Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա, Րաֆֆու 41, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «ԱՎՏՈՀԱՅԵԼԻՆԵՐԻ», «CAR» և «MIRRORS» բառերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է մանուշակագույն, կապույտ, երկնագույն,
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 12. հետևի դիտահայելիներ, հետևի
կողային դիմահայելիներ տրանսպորտային
միջոցների համար.
դաս 37. վնասված տրանսպորտային
միջոցների դիտահայելիների վերանորոգում:
____________________

(210) 20211519		

(111) 34012

(220) 14.07.2021

(151) 30.12.2021

(511)
դաս 35. տրանսպորտային միջոցների և
պահեստամասերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառքի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211522		

(111) 34014

(220) 15.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 15.07.2031
(730) Նվարդ Քոչարյան Վիլենի, Վանափոր,
2010, Բաղևրամյան 1, տուն 54, AM
(442) 02.08.2021
(540)

			(181) 14.07.2031
(730) «Սիթիզեն» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան շ. 12,
բն. 45, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(526) «real estate agency» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալությնների
ծառայություններ:
____________________

(526) Բացի «DONNA» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, վարդագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:

116
116

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(511)
դաս
41.
կրծքագեղձի
քաղցկեղի
թեմայով
գիտաժողովների,
սեմինարների
և
վերապատրաստման
դասընթացների
կազմակերպում և անցկացում.
դաս 44. կանանց կրծքագեղձի քաղցկեղի
վերաբերյալ
նորագույն
տեղեկատվության
տրամադրում կայքերի և հրատարակությունների
միջոցով.
դաս 45. կրծքագեղձի քաղցկեղի վերաբեր
յալ հասարակության իրազեկության խթանման
ծառայություններ, ֆիզիկական, հոգեբանական
խնամքի
և
բուժման
օժանդակության
ծառայություններ, ինչպես նաև կրծքագեղձի
քաղցկեղի հետազոտության համար ռեսուրս
ների ընդլայնման ծառայություններ:

01/1

ՄԱՍ 1
№

մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի կազմակերպում. համակարգ
չային ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211530		

(111) 34016

(220) 16.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211529		

(111) 34015

(220) 16.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազ
մակերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20211531		

(111) 34017

վարդագույն և սպիտակ գունային համակ

(220) 16.07.2021

(151) 30.12.2021

ցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազմա
կերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.

			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021

117
117

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(210) 20211533		
(111) 34019
(220) 16.07.2021
(151) 30.12.2021
			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազմա
կերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211532		

(111) 34018

(220) 16.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազ
մակերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211534		
(111) 34020
(220) 16.07.2021
(151) 30.12.2021
			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

ցությամբ:
(511)
դաս
41.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

118
118

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
41.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211535		
(111) 34021
(220) 16.07.2021
(151) 30.12.2021
			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս
41.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց տրա
մադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

01/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս
41.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211538		

(111) 34023

(220) 16.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(210) 20211537		
(111) 34022
(220) 16.07.2021
(151) 30.12.2021
			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021

119
119

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազ
մակերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211539		

(111) 34024

(220) 16.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 16.07.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047,
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, մասնա
վո
րապես՝ ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211549		

(111) 34026

(220) 19.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 19.07.2031
(730) Վարդգես Վարդանյան, ՀՀ, Երևան,
Վերին Անտառային 122, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային մրցումների կազ_
մակերպում.
մրցույթների
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211548		

(111) 34025

(220) 19.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 19.07.2031

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

120
120

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(210) 20211578		

(111) 34027

(210) 20211600		

(111) 34028

(220) 23.07.2021

(151) 30.12.2021

(220) 27.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 23.07.2031
(730) Հանքուք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ.,
KR
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա
նիվների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. անիվների պատյաններ. դողեր
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգելու համար. հեծանիվների անվախուցեր.
մոտոցիկլետների անվախուցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ
տրանսպորտային
միջոցների
դողերի
համար.
բեռնացանցեր
տրանսպորտային
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր.
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր.
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար.
թամբերի
պատյաններ
մոտոցիկլետների
համար. անվտանգության գոտիներ տրանս
պորտային միջոցների նստոցների համար.
արգելակային
սեգմենտներ
տրանս
պոր
տային
միջոցների
համար.
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ դահուկների
համար.
անվադողերի բութակներ.
դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
համար.
պահպանաշերտեր
անվադողերը
վերականգնելու համար. թրթուրներ (թրթու
րային
ժապավեններ)
տրանսպորտային
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի
փականներ.
տրանսպորտային
միջոցների
անվադողեր:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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ՄԱՍ 1
№

			(181) 27.07.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լիանա
Հարությունյան Ռուբենի, Երևան, Մ. Ավետիսյան
2փ. շ. 11Ա, բն. 34, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «SKINCARE» բառը և ՀՀ քարտեզն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս
3.
կոսմետիկական
միջոցներ
դեմքի և մարմնի մաշկը խնամելու համար.
պարֆյումերիային արտադրանք. օճառներ.
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմ
ներ. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու համար. հարդարանքի ջուր.
հարդարանքի յուղեր. հարդարանքի կաթ:
____________________

(210) 20211608		

(111) 34029

(220) 28.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 28.07.2031
(730) «Մետրիկա» ՍՊԸ, Երևան, Լալայանց փ.,
շ. 47ա/17, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «GROUP» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։

121
121

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
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ՄԱՍ 1
№

ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
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ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն.
մարզիկների
գործունեության կառավարում. մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
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ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
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առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:
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(540)

____________________

(210) 20211617		

(111) 34030

(220) 29.07.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 29.07.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արմեն
Հովհաննիսյան, Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա
թաղ. Մեծարենցի 1 նրբ. 14/2, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծամզուք
ներ. թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
գինիներ. սպիրտային ըմպելիքներ. գինի.
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
դաս 43. արագ սննդի կազմակերպում.
հյուրանոցների ծառայություններ, ժամանա
կավոր բնակեցման համար ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի
բուսական փոխարինիչներ.
եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ
տերևներ. սուրճի փոխարինիչներ. ջրիմուռով
թեյ. թեյի ըմպելիքներ կաթով:
____________________

(210) 20211661		

(111) 34032

(220) 02.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 02.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.08.2021
(540)

կառավարում):
____________________

(210) 20211652		

(111) 34031

(220) 02.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 02.08.2031
(730) «Նեյչրս փոստ» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան
փ., շ. 54Բ, AM
(442) 16.08.2021

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ,
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի,
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ),
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գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիքներ
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի), բրենդի, գինի խախողի չանչերից,
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211664		

(111) 34033

(220) 03.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 03.08.2031
(730) «Ֆեստիվա» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 18, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ փիրուզագույն, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա_
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների փակցնում. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. խորհրդա
տվություն գործարարության կազմակերպման և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. ապրանքների

01/1

ՄԱՍ 1
№

ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
նմուշների տարածում. շուկայի ուսումն ասիրու
թյուն. հետազոտություններ գործարարության
ասպարեզում. խորհրդատվություն գործարա
րության կազմակերպման հարցերով. ծառայու
թյուններ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. ցուցափեղկերի ձևավորում.
գործարարության կառավարման խորհրդատ
վական ծառայություններ. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. մաս
նագիտական խորհրդատվություն գործարա
րության
ասպարեզում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. գործնական տեղեկատվու
թյան տրամադրում. հասարակական կարծիքի
հետազոտում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. ստեղծագործների եւ կատա
րողների գործերի կառավարում. տեղեկատվու
թյան հավաքում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության կանո
նակարգում
տվյալների
համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. հոգեբանական տես
տավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդների
տրամադրում ապրանքների և ծառայություն
ների ընտրության հարցում. վիճակագրական
տվյալների հավաքում և տրամադրում. նորա
ձևության
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. մարքեթինգ (շու
կայավարում). տեղեկատվության տրամադրում
գործարար եւ առևտրային հարաբերություն
ների ոլորտներում. առևտրային միջնորդային
ծառայություններ. առևտրային գործարքների
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
հանդիպումն երի պլանավորման ծառայություն
ներ (գրասենյակային գործառույթներ). տեղե
կատվական ցանկի կազմում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների եւ ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնես-ծառայություններ. մրցակցա
յին հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
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հետախուզական
ծառայություններ
թիրա
խային մարքեթինգ (շուկայավարում). գոր
ծարարության ժամանակավոր կառավարում.
կորպորատիվ հաղորդակցության ծառայու
թյուններ. սպառողի պրոֆիլավորում առևտրա
յին կամ մարքեթինգային նպատակներով.
դաս 36. ակումբային քարտեր օգտագոր
ծելու միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ
անձանց. քրաուդֆանդինգ.
դաս 41. համերգավարների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
նական
կամ
զվարճալի).
վարյետեների
ներկայացումն եր երաժշտասրահների ներկա
յացումն եր. շոուների արտադրություն. ակումբ
ների ծառայություններ (զվարճություն կամ
կրթություն). կոնֆերանսների կազմակերպում
եւ անցկացում. վեհաժողովն երի (կոնգրեսների)
կազմակերպում եւ անցկացում. քննությունների
անցկացում. զվարճության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. ցուցահան
դեսների կազմակերպում մշակութային կամ
կրթության նպատակներով. ժամանցային հան
դիպումն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում եւ անցկացում.
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ, ցուցահանդեսներ). վարպետաց դասե
րի կազմակերպում եւ անցկացում (ուսուցում).
պարահանդեսների կազմակերպում. մասնագի
տական կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության
կամ ուսուցման հարցերով). նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում ժամանցի նպա
տակով. մասնագիտական վերապատրաստում.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակնե
րով. օգտագործողների վարկանիշների տրա
մադրում զվարճությունների կամ մշակութային
նպատակներով:
____________________

(540)

(511)
դաս 9. սմարթֆոններ. բջջային հեռա_
խոսներ. բջջային հեռախոսների պիտույքներ.
մարմնի վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական
ակտիվությանը հետևելու համար. բջջային
հեռախոսների
ծածկոցներ.
բջջային
հեռախոսների պատյաններ. սմարթֆոնների
էկրանների համար հարմարեցված պաշտ
պանիչ ժապավեններ. մարմնի վրա կրվող
սմարթֆոններ.
սմարթֆոնների
համար
հարմարեցված տակդիրներ. պլանշետային
համակարգիչներ. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. վրան կրովի համակարգիչներ.
անլար
բարձրախոսներ.
ականջակալներ.
գլխադիր ականջակալներ. անլար գլխադիր
ականջակալներ.
ականջակալներ
բջջային
հեռախոսների համար. խոսափողով անլար
ականջակալներ
սմարթֆոնների
համար.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). ՀՀԴ
(USB) լարեր. ՀՀԴ (USB) բջջային հեռախոսների
համար. սնուցման էլեկտրական բլոկներ.
էլեկտրական
մարտկոցներ.
լիցքավորող
սարքեր
կուտակիչների
համար.
անլար
լիցքավորող սարքեր. բջջային հեռախոսների
կուտակիչների լիցքավորող սարքեր. սմարթհեռուստացույցներ.
դյուրակիր
համա
կար
գիչներ. ցուցասարքեր բջջային հեռախոսների
համար. դյուրակիր ունիվերսալ արտաքին
կուտակչային
մարտկոցներ.
սմարթապարանջաններ. չիպեր (ինտեգրալ սխե
մաներ). էլեկտրոնային չիպեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211711		

(111) 34035
(151) 30.12.2021

(210) 20211680		

(111) 34034

(220) 10.08.2021

(220) 04.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 10.08.2031
(730) «Բլեսսեդ հոուսե» ՍՊԸ, Երևան,
Անդրանիկի 53 բն. 28, AM

			(181) 04.08.2031
(730) Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ., CN
(442) 16.08.2021
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(540)

(526) «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ»
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
բաց և մուգ ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալությնների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211713		

(111) 34036

(220) 09.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 09.08.2031
(730)
Լիլյա
Խաչկավանքցյան,
Երևան,
Մամիկոնյանց փ. 3, 107, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
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թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
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թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գոր
ծունեության կառավարում. մարքեթինգ (շու
կայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
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բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
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դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
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աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
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համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ. սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
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համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________

(210) 20211718		

(111) 34037

(220) 10.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 10.08.2031

130
130

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(730) Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ., CN
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 9. տեղեկատվության մշակման սար
քեր. համակարգչային գրառված ծրագրեր.
համակարգչային գրառված ծրագրային ապա
հովում. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռն
վող ծրագրային ապահովում). անձնական
թվային օգնականներ (ԱԹՕ). համակարգչային
ծրագրային ապահովման հարթակներ, գրառ
ված կամ բեռնվող. համակարգչային էկրան
ները պաշտպանող ծրագրային ապահովում,
գրառված կամ բեռնվող. բեռնվող գրաֆիկա
կան տարրեր բջջային հեռախոսների համար.
հավելվածներ բջջային հեռախոսների համար
(ներբեռնելի). հավելվածներ համակարգչային
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի).
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչ
ների համար. պլանշետային համակարգիչ
ներ. ինտերակտիվ թաչսքրին տերմինալներ.
արհեստական բանականությամբ մարդանման
ռոբոտներ. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամա
ցույցներ. վիրտուալ իրականության խաղերի
ծրագրային ապահովում. թաչսքրին էկրանների
համար գրիչներ. վրան կրովի համակարգիչներ.
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող զգայա
պատկերներ. ժեստերը ճանաչելու համար ծրագ
րային ապահովում. մատնահետքի սկաներներ.
դեմքի ճանաչման ապարատներ. նավագնա
ցական սարքեր և գործիքներ. դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի ապարատներ
(GPS). սմարթֆոններ. բջջային հեռախոսներ.
բջջային հեռախոսների պիտույքներ. մարմն ի
վրա կրվող սմարթֆոններ. մարմն ի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. բջջային հեռախոսներին ծածկոցներ.
բջջային հեռախոսների պատյաններ. սմարթ
ֆոնների էկրանների համար հարմարեցված
պաշտպանիչ ժապավեններ. դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի կամ բջջային
ցանցերի միջոցով կորած օբյեկտների տեղա
կայման էլեկտրոնային սարքեր. անլար հավա
քակազմեր հեռախոսների համար. բջջային
հեռախոսների համար հարմարեցված տակ
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դիրներ. անլար բարձրախոսներ. ականջա
կալներ. գլխադիր ականջակալներ. անլար
գլխադիր ականջակալներ. ականջակալներ
բջջային հեռախոսների համար. անլար գլխա
դիր ականջակալներ սմարթֆոնների համար.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). ՀՀԴ
(USB) լա
րեր. ՀՀԴ (USB) բջջա
յին հե
ռա
խոս
ների համար. սնուցման էլեկտրական բլոկներ.
էլեկտրական մարտկոցներ. լիցքավորող սար
քեր կուտակիչների համար. անլար լիցքավորող
սարքեր. բջջային հեռախոսների կուտակիչների
լիցքավորող սարքեր. սմարթ-հեռուստացույց
ներ. դյուրակիր համակարգիչներ. ցուցասար
քեր բջջային հեռախոսների համար. դյուրակիր
ունիվերսալ արտաքին կուտակչային մարտ
կոցներ. սմարթ-ապարանջաններ. վիրտուալ
իրականության գլխադիր սաղավարտներ. կեր
պափոխիչներ խցակի էլեկտրական երկժանի
ների համար. լուսանկարչական ապարատներ.
էլեկտրոնային դրամապանակներ (ներբեռն
վող ծրագրային ապահովում). էլեկտրոնային
չիպեր. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). համա
կարգիչներ. չատբոտի ծրագրային ապահովում
խոսակցությունների մոդելավորման համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211745		

(111) 34038

(220) 11.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 11.08.2031
(730) «Ապրիկոտ հոթել» ՍՊԸ, Երևան, Վ.
Սարգսյան 10, բն. 6, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «GRAND HOTEL», «Hotels», «ԳՐԱՆԴ
ՀՈԹԵԼ», «Հյուրանոցների ցանց», «GYUMRI» և
«ԳՅՈՒՄՐԻ» գրառումներն ինքնուրույն պահ_
պանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով
ապահովում (հյուրանոցների ծառայություններ):
____________________

131
131

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(210) 20211764		

(111) 34039

(210) 20211765		

(111) 34040

(220) 16.08.2021

(151) 30.12.2021

(220) 16.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 16.08.2031
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Աբովյան,
Սարալանջի 8, բն. 30, AM

			(181) 16.08.2031
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Աբովյան,
Սարալանջի 8, բն. 30, AM

(442) 01.09.2021
(540)

(442) 01.09.2021
(540)

(526) Բացի «HRANT» և «ГРАК» գրառումներից,

(526) Բացի «HRANT» և «ГРАК» գրառումներից,

մ նացած բոլոր գրառում ներն ինքնուրույն

մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ

պահպանության օբյեկտներ չեն:

պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

և մուգ կարմիր, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ

և մուգ ծիրանագույն, բաց և մուգ կանաչ, բաց

կապույտ, բաց և մուգ շագանակագույն գունային

և մուգ կապույտ, բաց և մուգ շագանակագույն

համակցությամբ։
(511)
դաս 33. մրգային օղի, մասնավորապես՝
խնձորի:

գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. մրգային օղի, մասնավորապես՝
ծիրանի:

(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________
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№
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(210) 20211778		

(111) 34041

(210) 20211789		

(111) 34042

(220) 17.08.2021

(151) 30.12.2021

(220) 18.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 17.08.2031
(730) Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հելթ
Լիմիթիդ, GB
(442) 16.09.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

			(181) 18.08.2031
(730) Գևորգ Պողոսյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Քասախ, շ. 1, բն. 5, AMԱրտուշ Պողոսյան,
Սրագածոտնի մարզ, գ. Շենավան, փ. 19. տ. 21,
AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և վարդագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 3. ոչ բուժական արդուզարդի միջոց
ներ. օճառներ. կոսմետիկական միջոցներ.
եթերային յուղեր. պատրաստուկներ մարմն ի
խնամքի և կոսմետիկական խնամքի համար.
քսուքների, ժելերի և լոսյոնների տեսքով պատ
րաստուկներ մաշկի խնամքի, մաքրման և
սնուցման համար. կոսմետիկական փափկաց
նող միջոցներ մաշկի համար. խոնավացնող
միջոցներ մաշկի համար. լոսյոններ մաշկի
համար. հակատարիքային կրեմն եր. լոսյոններ,
փրփուրներ, ժելեր և յուղեր լոգանքի համար.
քսուքներ խանձարուրների տակից օգտագործ
ման համար. շամպուններ և լավորակիչներ
մազերի և գլխամաշկի համար.
դաս 5. բուժիչ պատրաստուկներ մարմ
նի խնամքի համար. բուժիչ պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. մաշկային պատրաս
տուկներ մաշկային հիվանդությունների բուժ
ման և կանխարգելման համար. փափկեցնող
պատրաստուկներ մաշկի չորության կանխար
գելման և բուժման համար. բուժական լոսյոն
ներ, փրփուրներ, ժելեր և յուղեր լոգանքի
համար. բուժիչ քսուկներ խանձարուրների
տակից օգտագործման համար. բուժիչ շամ
պուններ և լավորակիչներ մազերի և գլխա
մաշկի համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(511)
դաս 7. ներքին այրման դիզելային և
բենզինային շարժիչներ. էլեկտրական և
ներքին
այրման
շարժիչով
գործարկվող
ձեռքով
կառավարվող
գազոնահնձիչներ.
կուլտիվատորներ (մեքենաներ). շղթայավոր
սղոցներ. էլեկտրական և վառելիքային շարժիչով
գործարկվող կերաղացներ. բենզինային և
էլեկտրական այգեգործական սրսկիչներ.
դաս 8. ձեռքով կառավարվող այգեգոր
ծական սրսկիչներ. էտոցներ:
____________________

(210) 20211792		

(111) 34043

(220) 18.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 18.08.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս

34.

ծխախոտ.

սիգարետներ.

ծխագլանակներ:
____________________

(210) 20211793		

(111) 34044

(220) 18.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 18.08.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 01.09.2021
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(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20211796		

(111) 34045

(220) 18.08.2021

(151) 30.12.2021

(210) 20211813		

(111) 34047

(220) 19.08.2021

(151) 30.12.2021

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 19.08.2031
(730) Իրինա Դավթյան, Երևան, Սայաթ-Նովա
8, բն 24, AM
(442) 01.09.2021
(540)

			(181) 18.08.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20211797		

(111) 34046

(220) 18.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 18.08.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «MULTI TABAK» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ.
ծխագլանակներ:
____________________

(511)
դաս 30. նշով խմոր. հրու
շա
կե
ղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ
բուժիչ թուրմեր. անուշաբույր պատրաստուկ
ներ սննդի համար. անթթխմոր հաց. պաքսի
մատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ.
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆ
լիներ. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. դար
չին (ամոքանք). կարամելներ (կոնֆետներ).
հացահատիկային արտադրանք. թեյ. շոկոլադ.
նշակարկանդակներ. համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլ
ներ. ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
բնական քաղցրացնող նյութեր. քաղցրաբլիթ
ներ. ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. մակարոն (թխվածք).
հաց. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի օշա
րակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար.
մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ.
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար.
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմո
րեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր թխված
քաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ
(համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ).
կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ).
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետ
ներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան (քրքում)
(համեմանք). սագո. սոուսներ (համեմունք
ներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ
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(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տապիոկա.
տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա - բանջա
րեղենային կարկանդակներ). վանիլի բուրա
վետարարներ խոհարարական նպատակների
համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշ
տետով կարկանդակներ. տնային պայմաննե
րում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. բու
րավետարարներ ըմպելիքների համար, բացա
ռությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձա
վար. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրե
ղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահա
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմ
քով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալ
վա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի
խյուս (համեմունք). հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախա
ճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.

01/1

ՄԱՍ 1
№

կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար . գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ
. ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ
. կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
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արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմն արկներում
կամ ուսումն ական հաստատություններում.
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.

(511)
դաս 35. քարամշակող, հղկող և կտրող
սկավառակների վաճառք:
____________________

անձնական խոհարարի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211820		

(111) 34050

(220) 23.08.2021

(151) 30.12.2021

(210) 20211817		

(111) 34048

(220) 20.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 20.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր
Կիրակոսյան Բագրատիոնի, ՀՀ, Երևան 0061,
Շենգավիթ, Արշակունյաց 210/1,տաղ. 227, AM

(210) 20211819		

(111) 34049

(220) 23.08.2021

(151) 30.12.2021

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 23.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիկտորյա
Բարմակ Վլադիմիրի, Երևան 0079, Բ.
Մուրադյան 1, բն. 63, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

			(181) 23.08.2031
(730) «Դալիլի» ՍՊԸ, Երևան, Շարուրի 20, բն.
42, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 24. սպիտակեղենի գործվածքներ.
անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն տնային
տնտեսության համար.
դաս 25. տրիկոտաժեղեն. տրիկոտաժե
հագուստ. նորածնի օժիտ (հագուստ), բաղնիքի
խալաթներ. խալաթներ:
____________________
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(210) 20211826		

(111) 34051

(210) 20211830		

(111) 34052

(220) 24.08.2021

(151) 30.12.2021

(220) 25.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 24.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Անտոնյան
Ալբերտի, ՀՀ, Երևան 0056, Նոր Նորք 8-րդ
զանգվ., շ. 33, բն. 5, AM

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 25.08.2031
(730) Շանթ Գոչեան, ՀՀ, Երևան, Արամի 86/12, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(442) 01.09.2021
(540)

(526) «STYLE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

բաց և մուգ մոխրագույն, ոսկեգույն, կարմիր և

մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում. հյուրա
նոցային գործունեության կառավարում.
դաս 41. երաժշտության ստեղծագործում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. ճաշարանների ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա

սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. կոշկեղեն, տնային կոշիկներ,
հողաթափեր.
դաս 35. կենցաղային տեխնիկայի, ալե
հավաքների, ալեհավաքի ընդունիչ սարքերի
(DVB-T2), ալեհավաքի մալուխների, հեռուս
տացույցերի,
հեռուստացույցերի
հեռակա
ռավարման վահանակների, հեռուստացույցի
մալուխների, բջջային հեռախոսների լից
քավորիչների, USB լարերի, կոճերի, համա
կարգչի աքսեսուարների, ավտոմեքենաների
FM
մոդուլ յատորների,
ավտոմեքենաների
նվագարկիչների, ավտոմեքենաներում հեռա
խոսների լիցքավորիչների, բլութութ (bluetooth) բարձրախոսների, FM ռադիոսարքերի,
մարտկոցների, մարտկոցների լիցքավորիչ
ների, դյուրակիր համակարգիչների լիցքավո
րիչներ, հոսանքի կարգավորիչներ, սպասքի,
էլեկտրական տաքացուցիչների, հովհարների,
մազ կտրող սարքերի, մազերի հարդարման
համար սարքերի, կոշկեղենի, տնային կոշիկ
ների, հողաթափերի ներմուծման և արտահան
ման ծառայություններ և վաճառք, այդ թվում՝
առցանց։

յություններ:

____________________

(210) 20211831		

(111) 34053

(220) 25.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 25.08.2031
(730) Շանթ Գոչեան, ՀՀ, Երևան, Արամի 86/12, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(740) Մարինե Դավթյան
____________________
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
մուգ կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում. հյուրա
նոցային գործունեության կառավարում.
դաս 41. երաժշտության ստեղծագործում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. ճաշարանների ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների
ծառայություններ.
բարերի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211832		

(111) 34054

(220) 25.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 25.08.2031
(730) Շանթ Գոչեան, ՀՀ, Երևան, Արամի 86/12, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ և մուգ կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում. հյուրա
նոցային գործունեության կառավարում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. ճաշարանների ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա
յություններ:
____________________
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ՄԱՍ 1
№

(730) Գայանե Մարատի Այվազյան, ՀՀ, Երևան,
Բագրատունյաց 53, բն. 46, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «LUXURY NAIL» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. լաքեր եղունգների համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
արհեստական եղունգներ. պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար.
կպչուն
պիտակներ եղունգների համար. եղունգների
լաքահանիչներ. փայլփլուքներ եղունգների
համար:
____________________

(210) 20211838		

(111) 34056

(220) 25.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 25.08.2031
(730) «Արեգա լաբ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ, Մ. Թումասյան փ., տուն 49, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «LAB» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(210) 20211835		

(111) 34055

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 25.08.2021

(151) 30.12.2021

նարնջագույն և կապույտ գունային համակցու

			(181) 25.08.2031

թյամբ:
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(511)
դաս
41.
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում.
դաս 42. բժշկական հետազոտություններ.
դաս
44.
բժշկական
կլինիկաների
ծառայություններ.
բժշկական
օգնություն,
սահմանափակ
հնարավորություններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու
թյուն. բժշկա
կան լաբորատորիաների կողմից
տրամադրվող
բժշկական
վերլուծության
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման
նպատակով. բժշկական զննում:
____________________

(210) 20211844		

(111) 34057

(220) 26.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 26.08.2031
(730) Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան, ՀՀ, Երևան,
Ավան Առինջ, 1-ին միկրոշրջան 2/5, բն. 34, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(526) «ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն գույնով:
(511)
դաս 36. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում:
____________________

(210) 20211845		

(111) 34058

(220) 26.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 26.08.2031
(730) Արսեն Հեկտորի Սարդարյան, ՀՀ, Երևան,
Մ. Խորենացի 26 Ա, գրասենյակ 109, AM
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№

(442) 16.09.2021
(540)

(526) «LAW FIRM» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 45. փաստաբանական
թյուններ:
____________________

ծառայու

(210) 20211848		

(111) 34059

(220) 26.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 26.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20211849		

(111) 34060

(210) 20211868		

(111) 34062

(220) 26.08.2021

(151) 30.12.2021

(220) 31.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 26.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.09.2021
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211859		

(111) 34061

(220) 27.08.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 27.08.2031
(730) Ասահի Ինտեքք Քո., Լթդ, JP
(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր
և մուգ մոխրագուն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________
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ՄԱՍ 1
№

			(181) 31.08.2031
(730) «Մանոթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վերին
Անտառային 144/3, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա
զոտություններ և մշակումն եր. արդյունաբերա
կան վերլուծումն երի և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատ
ների և ծրագրային ապահովման մշակում և զար
գացում. մասնավորապես՝ տեխնոլոգիական
հետազոտություններ. տեխնիկական նախագ
ծերի ուսումն ասիրում. համակարգիչների վար
ձույթ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. ծրագրային ապահովման մշակում.
ծրագրային ապահովման արդիականացում.
խորհրդատվություն համակարգչային տեխնի
կայի մշակման և զարգացման ոլորտում. ծրագ
րային ապահովման վարձույթ. համակարգչային
տվյալների վերականգնում. ծրագրային ապա
հովման սպասարկում. համակարգչային համա
կարգերի վերլուծություն. համակարգչային
համակարգերի նախագծում. համակարգչային
ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ փաս
տաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից
էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղ
ծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. համակարգչային կայքերի
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային
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ծրագրային ապահովման տեղակայում. ամպերի
ցրում. տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). վեբ-կայքերի
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. ծրագ
րային ապահովում որպես (SaaS) ծառայու
թյուն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
(ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների
հոսթինգ. տվյալների պահեստային հեռապատ
ճենման ծառայություններ. համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման վերաբե
րյալ տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայ
քերի միջոցով. «ամպային» տեխնոլոգիաների
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների ծառայություններ, որոնք տրամադր
վում են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ)
հիման վրա. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվություններ.
համակարգչային անվտանգության ոլորտում
խորհրդատվություն.
տեխնիկական
փաս
տաթղթերի կազմում. վեբ-կայքերի տեղեկատ
վական կատալոգների ստեղծում և մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում).
խորհրդատվություն համացանցային անվտան
գության հարցերով. խորհրդատվություն տվյալ
ների անվտանգության հարցերով. տվյալների
կոդավորման ծառայություններ. համակարգչա
յին համակարգերի մոնիտորինգ չարտոնված
մուտքերը կամ տվյալների կոտրանքը հայտնա
բերելու համար. անձնական տվյալների էլեկտ
րոնային վերահսկում համացանցի միջոցով
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերե
լու համար. ծրագրային ապահովման մշակում
ծրագրային
ապահովման
հրատարակման
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS). համակարգչային հարթակների կատա
րելագործում. հետազոտություններ շինարա
րական աշխատանքների ոլորտում. օբյեկտի
պտույտով անոտացիայի իրականացում։
____________________

(210) 20211884		

(111) 34063

(220) 01.09.2021

(151) 30.12.2021

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 01.09.2031
(730) «Վայզ լո ֆրմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0006, Վ.
Շենգավիթ 2-րդ փ., 2-րդ շ., բն. 3, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կանաչ (#124547) և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 45. միջն որդ ութ յուն վեճ եր ը լուծ ե
լու հարց ում. արբ իտր աժ ի ծառ այ ութ յունն եր.
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով. իրավաբանական հետազոտություն
ներ. դատարանում իրավունքների ներկայացում.
վեճերի այլընտրանքային (արտադատարանա
յին) լուծման ծառայություններ. իրավաբանական
փաստաթղթերի նախապատրաստում. երրորդ
անձանց համար պայմանագրերի համաձայնեց
ման հետ կապված իրավաբանական ծառայու
թյուններ. իրավաբանական խորհրդատվություն
մրցույթների հայտերին արձագանքելու վերաբե
րյալ. իրավաբանական հսկողության ծառայու
թյուններ. փաստաբանական ծառայություններ.
իրավաբանական ծառայություններ ներգաղթի
ոլորտում. կանոնադրական համապատասխա
նության աուդիտ. օրենսդրական համապատաս
խանության աուդիտ:
____________________

(210) 20211885		

(111) 34064

(220) 01.09.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 01.09.2031
(730) «Վայզ լո ֆրմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0006, Վ.
Շենգավիթ 2-րդ փ., 2-րդ շ., բն. 3, AM
(442) 16.09.2021

141
141

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(540)

(210) 20211899		

(111) 34066

(220) 03.09.2021

(151) 30.12.2021

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 03.09.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կանաչ (#124547) և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 45. միջնորդություն վեճերը լուծելու
հարցում.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով.
իրավաբանական
հետազո
տություններ. դատարանում իրավունքների
ներկայացում.
վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառայու
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի
նախապատրաստում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի
համաձայնեցման
հետ
կապված իրավաբանական ծառայություններ.
իրավաբանական խորհրդատվություն մրցույթ
ների
հայտերին
արձագանքելու
վերա
բերյալ.
իրավաբանական
հսկողության
ծառայություններ. փաստաբանական ծառայու
թյուններ. իրավաբանական ծառայություններ
ներգաղթի
ոլորտում.
կանոնադրական
համապատասխանության աուդիտ. օրենս
դրական համապատասխանության աուդիտ:
____________________

(210) 20211889		

(111) 34065

(220) 02.09.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 02.09.2031
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 16.09.2021
(540)
(511)
դաս 5. հակաբիոտիկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ վարակիչ հիվանդությունների

(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211900		

(111) 34067

(220) 03.09.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 03.09.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.09.2021
(540)

բուժման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

142
142

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211901		

(111) 34068

(220) 03.09.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 03.09.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ

01/1

ՄԱՍ 1
№

(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211902		

(111) 34069

(220) 03.09.2021

(151) 30.12.2021

			(181) 03.09.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

01/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6650		

11.01.2032

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6817		

21.12.2031

ԷնԱր Քլաս 3, ԼԼՔ, US

6884		

07.11.2031

Ուեքսոյլ ԱԳ, CH

6987		

28.01.2032

Բեսինս Հելթքեըր Լաքսըմբըրգ Ս.Ա.Ռ.Լ., LU

7104		

30.11.2031

«Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան,

				

Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

7105		

«Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան,

30.11.2031

				

Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

7487		

«Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան,

30.11.2031

				

Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

7488		

«Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ,

30.11.2031

				

Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

7489		

«Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան,

30.11.2031

				

Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

17928

01.06.2031

«Այ-Թի լոջիք տեք» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 117/9, բն. 2/1, AM

18247

29.12.2031

«Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

18286

20.12.2031

«Մեծն կայզեր» ՍՊԸ, Երևան, Օհանովի 78, բն. 30, AM

18321

15.12.2031

Արմեն Ենգիբարյան, Երևան, Բաբաջանյան 101, բն. 30, AM

18360

10.11.2031

«Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Վերին Արտաշատ, AM

18389

22.12.2031

Արտակ Երվանդի Պռոշյան, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ., 45 շ., բն. 51, AM

18422

12.12.2031

Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Ներսիսյան, Թալին, Խանջյան 21/2, AM

18457

27.12.2031

«Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 0026, AM

18458

27.12.2031

«Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 0026, AM

18460

27.12.2031

«Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 0026, AM

18478

25.11.2031

«Մոբայլ Սենթր Արթ» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան 23/6, AM

18541

23.12.2031

Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
03.01.2022

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

18565

28.09.2031

«Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Վերին Արտաշատ, AM

18578

23.12.2031

Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US

18579

23.12.2031

Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US

18580

23.12.2031

Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US

18581

25.01.2032

«Երևան մոլ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 34/3, AM

18671

12.12.2031

«Բիէյջ Բրենդի Քոմփանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ,

				

Թումանյան 62, AM

18702

07.12.2031

Պապպարոտի Թրեյդինգ Սդն. Բհդ., MY

18717

09.01.2032

Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18718

09.01.2032

Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18719

09.01.2032

Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18740

11.11.2031

Փոլ Էնթոնի Սաադ, ZA

18832

09.02.2032

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

18849

30.01.2032

«Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

18912

28.03.2032

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

18915

12.01.2032

«Այլեքս» ՍՊԸ, 0033, Երևան, Երզնկյան 81/1, AM

18997

15.05.2032

Քլեկտիվ Բրենդս Քոոփրըթիվ Յու. Էյ., US

19027

05.06.2032

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա

				

(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

19302

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

07.02.2032

01/1

ՄԱՍ 1
№

				

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

19560

09.07.2032

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

19872

27.11.2032

Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

19873

27.11.2032

Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

19874

27.11.2032

Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
03.01.2022

№

01/1

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A23K 10/00

688 Y

A61K 35/00

689 Y

A61K 35/00

690 Y

A61K 36/00

691 Y

C01N 21/00

692 Y

E21C 41/00

693 Y

E02B 7/00

693 Y

F16L 1/00

694 Y

F16L 3/00

694 Y

G05F 1/00

695 Y

G08B 21/00

696 Y

G09B 7/00

697 Y

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱԴՄԴ
МКПД

Արտոնագրի
համարը
Номер
Патента

09-03

567 S

09-05

567 S
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ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝
ԹՎՈՒՄ՝
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ)
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
03.01.2022

№

01/1

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2695
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26139
73 (1) Իրավատեր «Քառ վոյաժ» ՍՊԸ, Երևան,
Պուշկինի 51, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՎԻԷՄԷՅՋ
ՎՈՒԴ» ՍՊԸ, Երևան, Լեռ Կամսարի փողոց,
շենք 30/2, բն. 48, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.12.2021
____________________

Գրանցում No 2696
Արտոնագրի ոչ բացառիկ լիցենզիա
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «ԴԻԱՄԵԴ - ֆարմա»,
Russian Federation, 141069, Moscow region,
Korolev city, Sovetskaya street (Pervomayskiy community), 31, RU
73 (2) Լիցենզառու Զակրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», Russian
Federation, 141345, Moskowskaya obl., SergievoPosadsky municipalny rayon, selskoe poselenie
Bereznyakovskoe, pos. Belikovo, d. 11, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Գյուտի արտոնագրի
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.12.2021
____________________

Գրանցում No 2697
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28458
73 (1) Իրավատեր Նորայր Խաչատրյան,
Երևան, Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռուզաննա
Թամազյան Երևան, Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ.,
տուն 36, AM ,Ղուկաս Նորայրի Խաչատրյան,
Երևան, Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.12.2021
____________________

Գրանցում No 2698
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29877
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր
Հովհաննես Դավթյան Գագիկի, Երևան,
Կուրղինյան 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կուլտհոմ»
ՍՊԸ, Երևան, Կուրղինյան 25 շենք, բն. 20, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.12.2021
____________________

Գրանցում No 2699
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11291
73 (1) Իրավատեր «Անտա» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Վարդաշեն 4-րդ փող., 26 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Վի Էլ սմարթ»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, 141
շենք, 33 շին., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.12.2021
____________________
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Գրանցում No 2700
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19678
73 (1) Իրավատեր Քինգսթըն Թիքնոլըջի
Քորփորեյշն, 17600 Newhope Street, Fountain
Valley, CA 92708, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՀյուլիթՓեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս
նահանգի ՍՊԸ, 10300 Energy Drive, Spring,
Texas 77389, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.12.2021
____________________
Գրանցում No 2701
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 15940
73 (1) Լիցենզատու Անհատ ձեռնարկատեր
Գրիզլով Դմիտրի Իգորևիչ, 344020, Rossiyskaya Federaciya, g. Rostov-na-Donu, per. Monetniy, d.2/7, RU
73 (2) Լիցենզառու «Դայմեքս» Սահմանափակ
Պատասխանատվությամբ ընկերություն, 0026,
ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 53, բն. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.12.2021
____________________
Գրանցում No 2702
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6946
73 (1) Իրավատեր Փֆայզեր Այրլենդ
Ֆարմասյութիքլզ, ը փրայվիթ անլիմիթիդ
լայըբիլիթի քամփնի, Operations Support Group,
Ringaskiddy, County Cork, Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ափջոն
Մենյուֆեքչըրինգ Այըրլենդ Անլիմիթիդ Քամփընի,
Little Island, Co. Cork T45 F627, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.12.2021
____________________

№

01/1

Գրանցում No 2703
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1684
73 (1) Իրավատեր Վելքրո ԲՎԲԱ, Industrielaan
16, 9800 Deinze Belgium, BE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Վելքրո ԱյՓի
Հոլդինգ ԷլԷլՍի, 95 Sundial Ave., Manchester,
NH, 03103, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.12.2021
____________________

Գրանցում No 2704
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23036
73 (1) Իրավատեր Նեպենտես Ֆարմա Ս.Պ.
ԶՕՕ, 17 Bonifraterska Street, 00-203 Warsaw,
Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փերիգո
Փոլանդ սպ. զ օ.օ., Al. Niepodleglosci 18,
02-653 Warszawa, Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.12.2021
____________________

Գրանցում No 2705
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23036
73 (1) Իրավատեր Փերիգո Փոլանդ սպ. զ օ.օ.,
Al. Niepodleglosci 18, 02-653 Warszawa, Poland,
PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օմեգա
Ֆարմա Ինըուվեյշն ընդ Դիվելըփմընթ ՆՎ,
Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.12.2021
____________________
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Գրանցում No 2706
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19961
73 (1) Իրավատեր «Դոմինո փրոդաքշն» ՍՊԸ,
Երևան, Բագրատունյաց շ. 12, բն. 73
73 (1) Լիցենզատու «Դոմինո փրոդաքշն» ՍՊԸ,
Երևան, Բագրատունյաց շ. 12, բն. 73, AM
73 (2) Լիցենզառու «Դոմինո վիդեո փրոդաքշն»
ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց շ. 12, բն. 73, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.12.2021
____________________
Գրանցում No 2707
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24148
73 (1) Իրավատեր «Մարօգ մարքեթինգ»
ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55/5-210, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Տիգրան
Արտակի Չիբուխչյան, Երևան, Զարոբյան փ.,
60տ., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.12.2021
____________________
Գրանցում No 2708
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21698, 21699
73 (1) Լիցենզատու Գոսուդարստվեննայա
Կորպորացիա Պո Ատոմնոյ Էներգիի
«Ռոսատոմ», 119017, g. Moskva, ul. B. Ordinka,
d. 24, RU
73 (2) Լիցենզառու ԱՕ «Ատոմկոմպլեկտ»,
119180 Russia, Moscow, str. Bolshaya Polyanka,
25, building 1, RU
Փոխանցվող իրավունքները
դաս 35. գովազդ և շուկայագիտություն.
ծառ այ ութ յունն եր գով ազդ ի բնագ ավ առ ում,
մասն ավ որ ապ ես՝ ապր անքն եր ի, ծառ այ ու
թյունների, ֆիրմային խորհրդանիշի և առևտ
րային տեղեկատվության բնագավառներում,

№

01/1

երր որդ անձ անց նոր ութ յունն եր ի առաջխ ա
ղաց ում` տպագր ակ ան, ձայն այ ին, տես այ ին,
թվային զանգվածային լրատվական միջոցների
և իրակ ան ժամ ան ակ ի ռեժ իմ ում աշխ ատ ող
զանգվ ած այ ին լրատվ ամ իջ ոցն եր ի միջ ոց ով.
օգնություն և խորհրդատվական ծառայություն
ներ էներգետիկ սեկտորում ընկերությունների
կառ ավ արմ ան բնագ ավ առ ում. կորպ որ ատ իվ
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ատոմային
արդյունաբերության և էներգետիկայի արդյու
նաբ եր ութ յունն եր ի շահ եր ի առաջխ աղ աց ում.
վարչական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում և խորհրդատվություն գործարա
րության կառավարման հարցերով. վարչական
գործունեություն գործարարության և գործավա
րության ասպարեզում. խորհրդատվություն և
օգնություն գործարարության ասպարեզում վար
չական գործունեության հարցերով. հարցումն եր և
հետազոտություններ գործարարության ասպարե
զում. շուկայագիտության ծառայություններ գոր
ծարարության ասպարեզում. ռազմավարության
մշակման ծառայություններ գործարարության
ասպարեզում. օգնություն առևտրային ու արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառավարման
գործում. առևտրային ձեռնարկության կառավա
րում. օգնություն կորպորացիայի կառավարման
գործում. տնտեսական կանխագուշակում և վեր
լուծություն. արտահանման և ներմուծման գործա
կալություններ. խորհրդատվություն շուկայագի
տության հարցերով. շուկայագիտության պլանի
մշակում. շուկայագիտության ծառայություններ,
մասնավորապես՝ երրորդ անձանց ապրանքների
ու ծառայությունների առաջխաղացում և գովազդ.
հետազոտություններ շուկայագիտության ասպա
րեզում. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. տեղեկատվու
թյան հավաքում և կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային բազաներից. գործարարական
փորձաքննություն:
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 01.10.2021թ.-ից
մինչև 01.10.2036թ.
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.12.2021
____________________
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Գրանցում No 2709
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No IR 726424, IR 919742, IR
888052
73 (1) Ենթալիցենզատու Օբշչեստվո
ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու
«Ռուսսիատեքս», Russian Federation, 129226
- Moscow, Ul. Dokukina d.16, str. 1, p. II, km.
41-48, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու «ԲԴ ռիթեյլ գրուպ»
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Հանրապետության
փողոց 51-53, բն. 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը ՀՀ, ք. Երևան,
«Դալմա գարդեն մոլ» Առևտրի կենտրոն,
Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 3, AM
Գրանցված է
20.12.2021
____________________

№

01/1

Գրանցում No 2710
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No IR 726424, IR 919742, IR
888052
73 (1) Ենթալիցենզատու Օբշչեստվո
ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու
«Ռուսսիատեքս», Russian Federation, 129226
- Moscow, Ul. Dokukina d.16, str. 1, p. II, km.
41-48, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու «ԲԴ ռիթեյլ գրուպ»
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Հանրապետության
փողոց 51-53, բն. 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
ՀՀ, ք. Երևան,
«Ռոսիա մոլ» Առևտրի կենտրոն, Տիգրան Մեծի
փողոց 16, AM
Գրանցված է
20.12.2021
____________________
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№

01/1

Տեղեկություններ
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2759

27.12.2021

2760

27.12.2021

2761

27.12.2021
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A опубликованные заявки на получение патента на изобретение
Y краткосрочный патент на изобретение
В патент на изобретение
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
заявитель (ы), код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
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№

01/1

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2022.01
(11) 688
(13) Y
A23K 10/00
(21) AM20210073Y
(22) 02.09.2021
(72) Тигран Аладжаджян (AM), Андраник
Аладжаджян (AM), Акоп Саркисян (AM), Оганес
Саркисян (AM), Роза Мадоян (AM), Армен
Егиазарян (AM)
(73) Тигран Аладжаджян, 0041, Ереван,
Нор-Ареш 2-я ул. 25 дом (AM), Андраник
Аладжаджян, 0041, Ереван, Нор-Ареш 2-я ул. 25
дом (AM), Акоп Саркисян, 0017, Ереван, СариТаг, 3-я улица, 6 дом (AM), Оганес Саркисян,
0017, Ереван, Сари-Таг, 3-я улица, 6 дом (AM),
Роза Мадоян, 0012, Ереван, Вагаршян 20/1, кв.
40 (AM), Армен Егиазарян, 2311, марз Котайк, с.
Агавнадзор 1, дом 39 (AM)
(54) Состав комбинированных кормов для
домашних животных
(57) Изобретение относится к сельскому
хозяйству, в частности, к составам комбиниро
ванных кормов для домашних животных,
особенно, крупного рогатого скота.
Корм включает следующие компоненты,
мас.%: измельченная грубая кормовая масса
– солома, тростник, трава и травяная мука –
10,0-50,0; измельченная зерновая или бобовая
культура – ячмень, рожь, кукуруза, овес,
фасоль, горох, нут, соя или их смесь – 44,9-80,0;
минеральная добавка – цеолит, диатомит или
трепел – 5,0-10,0 и пробиотические бактерии
- Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnozus, бактерии вида Bifidum или Bacillus subtilis и
Bacillus licheniformis или дрожжи – 0,05-0,1.
Расширяется ассортимент комбиниро
ванных кормов для сельскохозяйственных
животных, полученный корм - экологически
чистый,
многофункциональный,
имеет
высокую пищевую ценность и переваримость,
способствует
формированию
полезной
микрофлоры в кишечном тракте животного.
____________________

(51) 2022.01

(11) 689

(13) Y

A61K 35/00
(21) AM20210051Y
(22) 30.06.2021
(72) Гор Вермишян (AM)
(73) «ЕЛТИ ФАРМ» ООО (AM)
(54) Средство против кашля
(57) Изобретение относится к медицине,
в частности, к средствам против только
начинающегося или ставшего уже хроническим
кашля и может найти применение для смягчения
или снятия приступа кашля, а также для
отделения и выведения мокроты во время кашля
и для существенного улучшения состояния
человека – без использования лекарств.
Средство включает масло какао, персиковое
масло и лекарственное растение – порошок
корня солодки, при следующем соотношении
компонентов, мас.%: масло какао – 95,0 – 96,0;
персиковое масло – 1,5 – 1,8, порошок корня
солодки – 3,4 – 3,6. Средство выполнено в
форме пастилок.
Расширяется
ассортимент
средств
природного происхождения против кашля,
созданное
средство
обладает
высокой
активностью, оно имеет противовирусное,
противокашлевое,
противовоспалительное,
муколитическое и отхаркивающее действие.
(74) Л. Акопова
____________________

(51) 2022.01
(11) 690
(13) Y
A61K 35/00
(21) AM20210052Y
(22) 30.06.2021
(72) Гор Вермишян (AM)
(73) «ЕЛТИ ФАРМ» ООО (AM)
(54) Средство против кашля
(57) Изобретение относится к медицине,
в частности, к средствам против только
начинающегося или ставшего уже хроническим
кашля и может найти применение для смягчения
или снятия приступа кашля, а также для
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отделения и выведения мокроты во время кашля
и для существенного улучшения состояния
человека – без использования лекарств.
Средство включает масло какао и
лекарственные растения – порошки корня
солодки, листьев эвкалипта и тимьяна (чабреца),
при следующем соотношении компонентов,
мас.%: масло какао – 93,65 – 94,1; порошок
корня солодки – 3,4 – 3,6; порошок листьев
эвкалипта – 0,9 – 0,95; порошок тимьяна – 1,6
– 1,8. Средство выполнено в форме пастилок.
Расширяется
ассортимент
средств
природного происхождения против кашля,
созданное
средство
обладает
высокой
активностью, оно имеет противовирусное,
противокашлевое,
противовоспалительное,
муколитическое и отхаркивающее действие.
(74) Л. Акопова
____________________

(51) 2022.01
(11) 691
(13) Y
A61K 36/00
(21) AM20210053Y
(22) 30.06.2021
(72) Гор Вермишян (AM)
(73) «ЕЛТИ ФАРМ» ООО (AM)
(54) Биологическая активная добавка, прояв
ляющий успокоительный и спазмолитический
активность
(57) Изобретение относится к медицине,
в
частности,
к
составу
биологически
активной
добавки
(Корвиол-Элт),
проявляющей седативные (успокоительные)
и спазмолитические свойства и может найти
применение в качестве успокоительного и
спазмолитического средства для успокоения
нервов, поднятия настроения, для снижения
неустойчивости настроения, легковозбудимости,
депрессии и улучшения сна - без использования
лекарств,
природными
лекарственными
растениями.
Средство включает следующие компоненты
при следующем соотношении мас.%: спиртовая
настойка валерианы (Valeriana officinalis L.,
Valeriana cardiola L.) – 25,0 – 35,0; спиртовая
настойка зверобоя –45,0 –55,0 и спиртовая
настойка мяты – 10,0 – 20,0. Средство
выполнено в форме капель.

№

01/1

Расширяется ассортимент биологически
активных добавок, обладающих успокаивающим
и спазмолитическим свойством, созданная
добавка обладает высокой активностью.
(74) Л. Акопова
____________________

(51) 2022.01
(11) 692
(13) Y
C01N 21/00
(21) AM20210063Y
(22) 03.08.2021
(72) Наири Тер-Балян (AM), Севак Давеян (AM),
Аелита Григорян (AM), Гагик Сантросян (AM)
(73) Наири Тер-Балян, 0028, Ереван, ул. Н.
Думана 25 (AM), Севак Давеян, 0056, Ереван,
ул. Лвовян 8, кв. 33 (AM), Аелита Григорян,
0009, Ереван, ул. Сармена 6/1 (AM)
(54) Способ определения количества гумуса
в почве
(57) Изобретение относится к почвоведению,
в частности к агрохимии, и может быть
использовано для оценки плодородия почв в
сельском хозяйстве.
Способ определения количества гумуса в
почве, согласно которому готовится исследуемый
образец почвы, в пробу добавляют 3-5 мл 1,7%
раствора карбоната калия, полученную массу
встряхивают в течении 5 минут и определяют
количество гумуса. Полученную массу после
встряхивания центрифугируют в течении 1
минуты, сушат при 40°C, а затем определяют
количество гумуса по разнице между начальными
и конечными количествами пробы.
Обеспечивается простое и точное опре
деление количества гумуса в почве.
____________________

(51) 2022.01
(11) 693
(13) Y
E21C 41/00
E02B 7/00
(21) AM20210042Y
(22) 27.05.2021
(72) Гагик Агаронян (AM), Ара Агаронян (AM)
(73) Гагик Агаронян, 0031, Ереван, ул. Лукашина
63 (AM), Ара Агаронян, 0031, Ереван, ул.
Лукашина 63 (AM)
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(54) Способ массового взрыва на карьере
(57)
Изобретение
относится
к
горной
промышленности, в частности, к способам
массовых взрывных работ карьеров.
Способ массового взрыва на карьере
включает: расчет параметров сетки скважин,
выполнение маркшейдерской разбивки сетки
скважин, бурение по рядам скважин, после чего
- каждый ряд скважин заряжают взрывчатым
веществом (ВВ), запирают скважины забоечным
материалом и выполняют массовый взрыв.
Первый ряд скважин располагают параллельно
откосу уступа и заряжают
взрывчатой
смесью,
состоящей
из
промышленного
взрывчатого вещества и гранулированного
пенополистирола,
второй
ряд
скважин
заряжают высокобризантными взрывчатыми
веществами, а остальные ряды скважин
заряжают следующим образом: нижнюю
часть скважины заряжают среднебризантным
взрывчатым веществом,
среднюю часть
скважины заряжают смесью, состоящей из
взрывчатого вещества и гранулированного
пенополистирола. Верхнюю часть скважины
заряжают в следующей последовательности:
забоечным
материалом,
смесью
из
взрывчатого вещества и гранулированного
пенополистирола, забоечным материалом.
Повышается
эффективность
техноло
гических процессов открытых горных работ, 2
ил.
____________________

(51) 2022.01
(11) 694
(13) Y
F16L 1/00
F16L 3/00
(21) AM20200066Y
(22) 27.07.2020
(72) Аветис Багдасарян (AM)
(73) Аветис Багдасарян, 0935, Армавир марз,
село Ацик, ул. 16, дом 16 (AM)
(54) Устройство для регулирования водоснаб
жения
(57) Изобретение относится к области
водоснабжения, в частности к устройствам для
регулирования подачи воды.
Устройство для регулиро
вания водоснаб
жения имеет корпус прямоугольной формы в

№

01/1

виде параллелограмма, размещенную на ней
ножную педаль, узел, передающий движение от
педали. Узел, передающий движение от педали,
который выполнен следующим образом: внутри
корпуса установлен рычаг, один конец которого
соединен с нижней частью педали посредством
шарового шарнира, а другой конец - с шатуном,
расположенным на неподвижной опоре. На
другом конце шатуна расположен грузик.
При этом, к внешней части оси неподвижной
опоры прикреплен диск, на котором выполнена
сегментная выемка с углом 135°, к неподвижному
опорному валу прикреплен неподвижный
регулирующий стержень, на конце которого с
возможностью перемещения внутри сегментной
выемки выполнен штифт, а к регулирующему
стержню закреплен с помощью скоб, прикреплен
выступ клапана водопроводной трубы.
Снижаются потери используемой пресной
воды, 4 ил.
____________________

(51) 2022.01
(11) 695
(13) Y
G05F 1/00
(21) AM20210026Y
(22) 13.04.2021
(72) Левон Даллакян (AM)
(73) Левон Даллакян, 0028, Ереван, Киевян 10,
кв. 7 (AM)
(54) Стабилизатор действующего значения
переменного напряжения
(57) Изобретения относится к системам
управления, в частности к системам управления
электропитанием
для
электротехнических
устройств.
Стабилизация напряжения на нагрузке
осуществляется методом фазового управления
встречно-параллельными тиристорами. Угол
управления каждого тиристора определяется
в его нерабочем полупериоде и зависит от
значений интеграла квадрата мгновенного
напряжения в сети и квадрата напряжения
опорного
источника.
Оно
сохраняется
соответственно для первого тиристора в
первом цифровом счетчике и для второго
тиристора во втором цифровом счетчике.
Во время рабочего полупериода тиристора
через сигнал переполнения соответствующего
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цифрового счетчика формируется импульс
угла управления. Это обеспечивает, что
действующее
значение
напряжения
на
нагрузке было сравнимо с значением опорного
напряжения. В стабилизаторе действующего
значения переменного напряжения изменение
сетевого действующего значения переменного
напряжения самопроизвольно приводит к
изменению угла управления. Это поддерживает
стабильность рабочего значения активного
напряжения нагрузки на необходимом уровне.
Повышается
надежность,
предел
регулирования
действующего
напряжения
на нагрузке и реализуемость в цифровых
встраиваемых системах, минимизируется приме
нения аналоговых элементов, уменьшается
массогабаритные размеры, 2 ил.
____________________

(51) 2022.01
(11) 696
(13) Y
G08B 21/00
(21) AM20210079Y
(22) 29.09.2021
(72) Ашот Айрапетян (AM)
(73) Ашот Айрапетян (AM)
(54) Устройство для электронного мониторинга
подконтрольных лиц
(57) Изобретение относится к сфере систем
для
информационного
мониторинга,
которые предусмотрены для определения
местонахождения и слежки за передвижением
лиц, имеющих ограничение свободы, типа
домашнего ареста, для установления контроля
над выполнением таких наказаний как лишение
права занятия некоторой деятельностью и
выполнение общественных работ, утверж
денных решением суда.
Устройство для электронного мониторинга
подконтрольных
лиц
содержит
базовый
электронный браслет, для прикрепления
к запястью подконтрольного лица. Браслет
содержит модуль GPS, датчик передвижения
и датчик скорости передвижения. Устройство
содержит также дополнительный электронный
браслет, для прикрепления к другому запястью
подконтрольного
лица.
Каждый
браслет

№
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содержит модуль, для передачи данных об
определенных движениях руки.
Расширяются функциональные возмож
ности устройства для электронного мониторинга
подконтрольных лиц, 2 ил.
(74) А. Петросян
____________________

(51) 2022.01
(11) 697
(13) Y
G09B 7/00
(21) AM20210045Y
(22) 11.06.2021
(72) Роберт Джиджян (AM)
(73) Роберт Джиджян, 0014, Ереван, Давида
Анхахта 4, кв. 30 (AM)
(54) Электронная вспомогательно-обучающая
система, основанная на искусственном
интеллекте
(57) Изобретение относится к сфере онлайн
образования и его программного обеспечения,
в частности, к электронным системам,
содействующим учебе студентов.
Электронная вспомогательно-обучающая
система,
основанная
на
искусственном
интеллекте, содержит серверный компьютер,
двухсторонне подключенный к интернету,
базу данных искусственного интеллекта,
двухсторонне
связанную
с
серверным
компьютером
и
компьютер
студента,
двухсторонне подключенный к интернету.
База
данных
искусственного
интеллекта
содержит предварительный тест оценки умения
мышления студента, сборник упражнений и
задач, алгоритм выявления и преодоления
недостатков мышления студента и итоговый тест
оценки умения мышления студента. Серверный
компьютер содержит узел, регулирующий фазы
работ системы, узел индивидуальной истории
тренировки каждого студента и интерфейс связи
со студентами. Компьютер студента содержит
отдельный интерфейс связи с серверным
компьютером.
Обеспечивается создание электронной
системы,
основанной
на
искусственном
интеллекте,
содействующей
развитию
мышления студентов, 1 ил.
____________________
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным дизайнам по стандарту ВОИС ST.9
11

номер патента

13

код вида документа
S патент на промышленный дизайн

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
название промышленного дизайна

55*
72

изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

патентообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
03.01.2022

№

01/1

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 09-03
(11) 567
(13) S
09-05
(21) 20210016		
(22) 27.04.2021
(72) Гнел Назанян (AM)
(73) ООО “Эдна”, 0096, Ереван, проспект Гая 5,
кв. 30 (AM)
(54) Упаковка для чая со стеблем (2 варианта)
____________________
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№

01/1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո

CH
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

Շվեյցարիա
Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն

GD
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

Գրենադա
Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
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KW
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

Քուվեյթ
Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ

NO
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

Նորվեգիա
Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական

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

№

01/1

Հանրապետություն
Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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