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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20212324
(220) 02.11.2021
(730) «Քուլահ հուկան» ՍՊԸ, Երևան, 0065,
Սեբաստիա փ., 12, բն. 15, AM
(540)

(210) 20212484
(220) 22.11.2021
(730) Հայաստանի խաղողագործության և
գինեգործության հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան
0010, Մհեր Մկրտչյան 5, AM
(540)

(511)
դաս 4. ածուխ.
դաս 34. ծխախոտ, մուշտուկներ սիգարների
համար, ծխախոտատուփեր.
դաս 40. երրորդ անձանց համար
նարգիլեների արտադրություն ըստ պատվերի.
____________________

(210) 20212445
(220) 18.11.2021
(730) «Էկո պլյուս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Ջրառատ, Արաքսի խճուղի, AM
(540)

(511)
դաս 4. փայտե տաշեղներ կրակ վառելու
համար. անտրացիտ. փայտածուխ (վառելիք).
փայտանյութի բրիկետներ. վառելիքի բրի
կետներ. քարածուխ. կոքս. ածուխ նարգիլեի
համար:
____________________

(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. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20212592
(220) 30.11.2021
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
(310) 018501958 (320) 28.06.2021 (330) EM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման և
հղկամշակման համար. հավելանյութեր լվաց
քի համար. սպիտակեցնող պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. լվացող միջոցներ լվացքի
համար. հեղուկներ լվացքի համար. պատրաս
տուկներ լվացքը թրջելու համար. նյութեր լվաց
քի համար. ողողման միջոցներ լվացքի համար.
հոտավետ եթերային յուղեր լվացքի համար.
բուրավետիչ պատրաստուկներ լվացքի համար.
օճառներ և ժելեր. ողողման միջոցներ և պատ
րաստուկներ փափկեցման համար. պատրաս
տուկներ գործվածքը փափկացնելու համար.
դաս 5. լվացքի պատրաստուկներ վնասա
տուներին ոչնչացնելու համար. ֆունգիցիդներ,
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչաց
նելու համար. մանրէասպաններ. ախտահանիչ
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
ախտահանիչ միջոցներ լվացքի համար. ախտա
հանիչ միջոցներ ողողման համար. մանրէաս
պան լվացող միջոցներ. ախտահանիչ օճառներ
և լվացող միջոցներ. հականեխիչներ կենցաղա
յին նպատակների համար.
դաս 16. թղթից կամ ստվա
րաթղ
թից
տարողություններ. փաթեթավորման նյութեր
թղթից կամ ստվա
րաթղ
թից կամ պլաստ
մաս
սային կամ վերականգնված թաղանթանյու
թից. տուփեր թղթից կամ ստվարաթղթից կամ
պլաստմասսային կամ
վերականգնված
թաղանթանյութից. թղթից կամ ստվարաթղ
թից ծալովի արկղեր փաթեթավորման համար.
ստվարաթղթից տարողություններ փաթեթա
վորման համար. թղթից կամ ստվարաթղթից
կամ հաստ թղթից կամ պլաստմասսային արկ
ղեր. թղթից կամ ստվա
րաթղ
թից կամ հաստ
թղթից արկղեր արդյունաբերական փաթեթա
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վորման համար. երեխաների համար անհա
սանելի թղթե նյութից կամ պլաստմասսայե
թաղանթով պատված թղթե նյութից տարողու
թյուններ. երեխաների համար անհասանելի
թղթե նյութից տպագրված փաթեթավորում.
երեխաների համար անհասանելի թղթից կամ
ստվարաթղթից կամ հաստ թղթից կամ պլաստ
մասսայե թաղանթով պատված թղթե նյութից
փաթեթավորումն եր.
վնասվածքից պաշտ
պանված և պաշտպանող ստվարաթղթից
տարողություններ. վնասվածքից պաշտպան
ված և պաշտպանող թղթից տարողություններ.
վնասվածքից պաշտպանված և պաշտպանող
թղթե և պլաստմասսայե տարողություններ.
վնասվածքից պաշտպանված և պաշտպանող
ստվարաթղթից տարողություններ փաթեթա
վորման համար. վնասվածքից պաշտպանված
և պաշտպանող թղթե փաթեթավորում. երե
խաների համար անհասանելի թղթից կամ
ստվարաթղթից կամ հաստ թղթից տպագրված
փաթեթավորում. վնասվածքից պաշտպանված
և պաշտպանող փաթեթավորում թղթից և/կամ
ստվարաթղթից և/կամ պլաստմասսայից և/
կամ վերականգնված թաղանթանյութից. բոլոր
վերոնշյալ ապրանքները նախատեսցած են
սպիտակեցնող պատրաստուկների և լվացքի
համար այլ նյութերի, լվացքի միջոցների, լվաց
քի համար լվացող միջոցների, լվացքի համար
հեղուկների, լվացքի ողողման միջոցների, լվաց
քի համար ախտահանիչ միջոցների, լվացքի
համար հոտավետ պատրաստուկների, օճառ
ների և ժելերի, փափկեցման համար ողողման
միջոցների և պատրաստուկների, գործվածքը
փափկացնելու համար պատրաստուկների,
մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման և
հղկամշակման համար պատրաստուկների, կեն
ցաղային նպատակների և գործվածքի համար
բուրավետ ջրի, կոսմետիկական միջոցների,
արդուզարդի միջոցների պահպանման համար:
____________________

(210) 20212702
(220) 13.12.2021
(730) «Ռենե մագրիտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Սարյան 40, բն. 62, AM
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(540)

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնա
ծառերը զարդարելու համար. սրճային բուրա
վետարարներ. անուշաբույր պատրաստուկներ
սննդի համար. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. կակաո. հրուշակեղեն քաղցր խմո
րից, առավելապես խորիզով. ծամոն (մաստակ).
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. շաքարով հրու
շակեղեն. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քաղց
րաբլիթներ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). բուրավետարար
ներ հրուշակեղենի համար (բացառությամբ եթե
րային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ. խմորեղեն (ալրային հրուշակե
ղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պուդինգ
(քաղցրակուտապ). պրալինե. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. սուրճի հիմքով ըմպելիք
ներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի
հիմքով ըմպելիքներ. եփած կրեմ. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). ջնարակ ամո
քահունց խմորով թխվածքեղենի համար.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ տոր
թերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադա
պատ ընկույզներ. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. հացին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
կաթնային կոնֆիտյուր. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին):
____________________

(210) 20212793
(220) 21.12.2021
(730) «Արտաշատ պլազա» ՍՊԸ,
Արտաշատ, Օգոստոսի փ. 23, շ. 107, AM
(540)
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ՀՀ,

(511)
դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների)
զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու
թյունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212812
(220) 23.12.2021
(730) Ջելի Բելի Քենդի Քամփնի, US
(540)

(511)
դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն. կոնֆետ։
____________________

(210) 20212813
(220) 23.12.2021
(730) Ջելի Բելի Քենդի Քամփնի, US
(540)

(511)
դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն. կոնֆետ։
____________________
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(210) 20212837
(220) 27.12.2021
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Բիզնեստրաստ», RU
(540)

(511)
դաս 29. ձուկ. թռչնամիս. չորացված մրգեր.
սառեցված բանջարեղեն. ագար-ագար խոհա
րարական նպատակների համար. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. անդու
յետ. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). մշակ
ված գետնընկույզ. պահածոյացված արտիճուկ.
սննդային սպիտակուցներ. ձվի սպիտակուց.
պահածոյացված լոբազգիներ. պահածոյացված
սոյայի հատիկներ սննդի համար. արգանակ
ներ. կոճապղպեղի մուրաբա. խոզապուխտ.
ճարպանյութեր սննդային ճարպեր պատրաս
տելու համար. պահածոյացված ծովային ջրի
մուռ
ներ. ուտե
լի թռչնի բներ. մսի խճո
ղա
կով
կաղամբով տոլմա. պահածոյացված սիսեռ.
պահածոյացված սնկեր. գուակամոլե. որսամիս.
դոնդող. մսային դոնդող. սննդային դոնդող.
մրգային դոնդող. ձվի դեղնուց. կոկոսի յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. խոզի սննդային ճարպ.
կենդանական սննդային ճարպեր. սննդային
ճարպեր. թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմ
քով. կաթի փոխարինիչներ. սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. երշիկեղեն. չամիչ. խավի
ար. բադրիջանի խավիար. դդմիկի խավիար.
ձկան մշակված խավիար. պահածոյացված
կոճապղպեղ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. թթու
դրած կոճապղպեղ. յոգուրտ. թթու կաղամբ.
կա
սու
լե. քվարկ. կե
ֆիր. կիմ
չի. ձկան սննդա
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յին սոսինձ. անկենդան խխունջներ. կարտո
ֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնային կոկ
տեյլներ. արյունախառն երշիկ. սոխի օղակներ.
մշակված մրգերից կոմպոզիցիա. կոմպոտներ.
մսի պահածոներ. բանջարեղենի պահածո
ներ. ձկան պահածոներ. մրգային պահածոներ.
բադի կոնֆիներ. արգանակի խտածոներ. բան
ջարեղենային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. մրգային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. խմորապատ նրբեր
շիկներ փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). թթու
դրած մանր վարունգ. անկենդան մանր ծովա
խեցգետիններ. անկենդան սղոցաձև ծովամո
րեխներ. սերուցքային կրեմ. կրոկետներ. սննդի
մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների
հարսնյակներ. մշակված քաղցր եգիպտացո
րեն. կումիս. լանգուստներ (անկենդան). լեցի
տին խոհարարական նպատակների համար.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. անկենդան սաղմոն. պահածոյացված սոխ.
մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային յուղ.
գետնընկույզի յուղ. կակաոյի սննդային յուղ.
կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. կոկոսի յուղ (կա
րագ). եգիպտացորենի սննդային յուղ. քնջութի
սննդային յուղ. կտավատի սննդային յուղ.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. զեյթունի սննդային
յուղ. արմավենու սննդային յուղ. սննդային յուղ
արմավենու կորիզից. արևածաղկի սննդային
յուղ. կանճրակի սննդային յուղ. կարագ. սոյայի
ձեթ սննդի համար. անկենդան խեցեմորթներ.
ծեծած նուշ. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան
միդիաներ. կաթ. գետնընկույզի կաթ. գետնըն
կույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարա
րական նպատակների համար. նուշի կաթ. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
վարսակի կաթ. բրնձի կաթ. բրնձի կաթ խոհա
րարական նպատակների համար. խտացրած
կաթ. թթվեցրած կաթ. սոյայի կաթ. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կաթի փոշի.
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
բանջարեղենի մուսեր. ձկան մուսեր. պտղա
միս. միս. պահածոյացված միս. սառեցումով
չորացրած միս. կաթնաթթվային ըմպելիքներ.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիք
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ներ. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
նուշի կաթի հիմքով. ուտելի անկենդան միջատ
ներ. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. պահածոյացված բանջարեղեն.
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. մշակված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. քերած
կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի բլիթ
ներ. պահածոյացված ձիթապտուղ. անկենդան
օմարներ. օմլետ. բուրավետացված ընկույզներ.
շաքարապատված ընկույզներ. չորացրած կոկո
սի ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. տոմատի
խյուս. մամ
լած մրգա
յին մա
ծուկ. լյար
դի պաշ
տետներ. պեկտիններ խոհարարական նպա
տակների համար. պահածոյացված պղպեղ.
լյարդ. մանրաթթու. մուրաբաներ. ձվի փոշի.
կաթնամթերք. ձկան հիմքով սննդամթերք.
կտրված կաթ. անկենդան ընտանի թռչուն.
սպիտակ պուդինգ. բուլգոգի. սննդի համար
պատրաստված ծաղկափոշի. լոռամրգի մրգա
նույշ. խնձորի խյուս. անկենդան խեցգետիններ.
անկենդան խեցգետնանմաններ. ռատատույ.
պահածոյացված ձուկ. անկենդան ձուկ. աղը
դրած ձուկ. բանջարեղենային աղցաններ.
մրգային աղցաններ. բեկոն. անկենդան սար
դինա ձուկ. սատե. խոզի միս. անկենդան
ծովատառեխ. մշակված սերմեր. արևածաղկի
մշակված սերմեր. հարած սերուցք. սերուցք
(կաթնամթերք). բանջարեղենային սերուցք
ներ. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների
համար. թթվասեր. բանջարեղենի հյութեր
սնունդ պատրաստելու համար. կիտրոնի հյութ
խոհարարական նպատակների համար. տոմա
տի հյութ սնունդ պատ
րաս
տե
լու հա
մար. աղը
դրած միս. նրբերշիկ. նրբերշիկ պաքսիմատի
մեջ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու
համար. սոյայի ծնեբեկ. հացին քսվող սնունդ
բանջարեղենի հիմքով. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. ենթամթերքներ. ապուրներ.
բանջարեղենի ապուրներ. կաթնային շիճուկ.
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. պանիր
ներ. թաժին [մսով, ձկով կամ բանջարեղենով
պատրաստված կերակուր]. թահինի. կաթնա
շոռ. տոֆու (սոյայի շոռ). տեմպե. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). պահածո
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յացված գետնասնկեր. անկենդան թյուննոս.
անկենդան ոստրեներ. ֆալաֆել. կաթնային
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների
համար. շրդանային մակարդներ. ձկան սու
կի. խուրմա. շաքարապատ մրգեր. սառեցրած
մրգեր. պահածոյացված մրգեր. սպիրտի մեջ
պահածոյացված մրգեր. մշակված մրգեր. ջեր
մային մշակման ենթարկված մրգեր. մշակ
ված պնդուկ. կարտոֆիլի փաթիլներ. հումուս.
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. մրգակեղև.
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված ոսպ.
կարտոֆիլի չիպսեր. ցածր կալորիականու
թյամբ կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային չիպսեր.
շուկրուտ. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. ջրիմուռների
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). մսա
յին լուծամզուքներ (էքստրակտներ). պահածո
յացված հատապտուղներ. ձվեր. խխունջի ձվեր.
յակիտորի.
դաս 30.ալ յուր և հացահատիկային մթերք
ներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. շարբաթ և
այլ սննդային սառույցներ. աղ, պահածոյացված
խոտաբույսեր. սոուսներ և այլ համեմունքներ.
սառույց (սառեցված ջուր). անուշաբույր պատ
րաստուկներ սննդի համար. վանիլի բուրա
վետարարներ խոհարարական նպատակների
համար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
բուրավետարարներ
ըմպելիքների
համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի. սրճային բու
րավետարարներ. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
աստղաձև անիսոն. բաոցզի. հացահատիկային
սալիկներ. հացահատիկային սալիկներ պրոտե
ինի բարձր պարունակությամբ. նրբաբլիթներ.
բարկահամ բլիթներ. սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադ
րամասը մակարոնն է. սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադ
րամասը բրինձն է. արիշտայի հիմքով ճաշա
տեսակներ. ամոքահունց բուլկիներ. բլղուր.
բուլկիներ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ուտե
լի թղթե վաֆլիներ. ուտելի բրնձե թուղթ. ուտելի
թուղթ. բուրիտո. վանիլին (վանիլի փոխարինիչ
ներ). վաֆլիներ. վերմիշել. բնական քաղցրաց
նող նյութեր. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական
նպատակների համար. ծովի ջուր սնունդ պատ
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րաստելու համար. ջրիմուռներ (համեմունք).
ածիկային գալետներ. մեխակ (ամոքանք).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպատակ
ների համար. մանանեխ. չորահաց. մշակ
ված հնդկացորեն. գլյուտենային հավելույթներ
խոհարարական նպատակների համար. խմո
րիչներ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
մակարդներ. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճա
շեր. սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. համեմունքներ աղցանների
համար. մրգային դոնդող (հրուշակային). քաղց
րավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. հրուշակե
ղեն քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով.
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). հրուշակե
ղեն գետնընկույզի հիմքով. հրուշակեղեն նշի
հիմքով. մրգային հրուշակեղեն. մակարոնե
ղեն. աղացած կոճապղպեղ. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). կակաո. գինեքար խոհա
րարական նպատակների համար. կապարի
թուփ. սուրճի լցված պարկուճներ. կարամել
ներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). կետ
չուպ (սոուս). մշակված կինոա. քիշ. սննդային
սնձան (սպիտակուցային նյութ). ալ յուրի հիմքով
խմորագնդիկներ. կոնֆետներ. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). անանուխի կոն
ֆետներ. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ. կաթնային կոնֆիտյուր. դարչին
(ամո
քանք). սուրճ. սուր
ճի հումք. սննդա
յին
օս
լա. աղի բլիթ
ներ. բրնձի կրե
կեր
ներ. կրեմ
բրյուլե. եփած կրեմ. կրուասաններ. եգիպտա
ցորենի ձավար. սպիտակաձավար. վարսակա
ձավար. գարեձավար. սննդային ձավարներ.
սառույցի խորանարդիկներ. աղացած եգիպ
տացորեն. բոված եգիպտացորեն. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). քրքում. կուսկուս. լաքսա.
լապշա (արիշտա). արիշտա սոբա. արիշտա
ուդոն. սառույց սառեցման համար. բնական
կամ արհեստական սառույց. սննդային սառույց.
մրգային սառույցներ. կարտոֆիլի հիմքով բլի
թիկներ. բրնձային բլիթներ. մայոնեզ. մակա
րոն (թխվածք). մակարոններ. ածիկաշաքար.
եգիպտացորենի շիլա. թթու դրած բանջարեղեն
սուր համեմունքով (պիկալիլի). մարինադներ.
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նշակարկանդակներ. մեղր. միսո. մեղվամոր
կաթ. պաղպաղակ. բակլայի ալ յուր. հնդկա
ցորենի ալ յուր. տապիոկայի ալ յուր. կարտո
ֆիլի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր. ընկույզի
ալ յուր. սննդային ալ յուր. ցորենի ալ յուր. սոյա
յի ալ յուր. գարու ալ յուր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադային մուսեր. մյուսլի.
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիք
ներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. երիցուկի
հիմքով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
թեյի ըմպելիքներ կաթով. շոկոլադակաթնա
յին ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. ոչ բուժիչ թուրմեր. նուգա. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. կիմչի յուղաբ
լիթներ. օնիգիրի. շոկոլադապատ ընկույզներ.
մշկընկույզ. մատուտակի ձողիկներ (հրուշա
կեղեն). կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
պաստեղներ (հրուշակեղեն). մաթ. պաշտետով
կարկանդակներ. պելմեններ. պղպեղ (տաք
դեղ). բուրավետ պղպեղ. պատիճավոր պղպեղ
(համեմանք). պեստո. թխվածքաբլիթ. կոկոսի
մակարուններ. չոր թխվածքաբլիթ. բիբիմբափ
(բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուրդով
բրինձ). կուտապներ. պիցաներ. մսային թանձ
րամոքանք (սոուսներ). պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). ադիբուդի. պաղպաղակ պատրաստելու
փոշի. հացաթխման փոշի. մանանեխի փոշի.
պրալինե. համեմունքներ. տնային պայմաննե
րում միսը փափկացնող մթերքներ. հացահատի
կային արտադրանք. մթերք վարսակի հիմքով.
ակնամոմ. պրոֆիտրոլներ. քաղցրաբլիթներ.
ամոքանք. պետիֆուրներ. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ).
փոշի հրուշակեղենի համար. մրգային խյու
սեր (սոուսներ). ռավիոլի. ռամեն. ծամոն (մաս
տակ). շնչառությունը թարմացնող ծամոններ.
ռելիշ (համեմունք). բրինձ. ջրիմուռով փաթաթ
ված պատրաստի բրինձ. արագ (ակնթարթա
յին) եփ
վող բրինձ. ցո
րե
նի ծի
լեր սննդի մեջ
օգտագործելու համար. գարնանային ռուլետ.
սագո. շաքար. բյուրեղացված նաբաթ շաքար.
արմավենու շաքար. քնջութի սերմն ահատիկ
ներ (համեմունք). կտավատի սերմ խոհա
րարական նպատակների համար. մշակված
սերմն ահատիկներ որպես համեմունք օգտա
գործելու համար. անիսոնի սերմ. ագավայի
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օշարակ (բնական քաղցրացնող). ոսկե օշա
րակ. կերամափի օշարակ. շաքարով հրուշակե
ղեն. խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
պաքսիմատային խառնուրդներ. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. աղ սննդամ
թերքը պահածոյացնելու համար. կերակրի աղ.
նեխուրի աղ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակե
լու համար. լոռամրգի սոուս [համեմունքներ].
սոյայի սոուս. տոմատի սոուս. սոուսներ մակա
րոնեղենի համար. սոուսներ (համեմունքներ).
խնձորի սոուս [համեմունքներ]. սպագետի.
համեմանք. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու
նակող շոկոլադի հիմքով. կայունարարներ
հարած սերուցքի համար. սառեցված տաշեղ
ներ քաղցրացրած կարմիր լոբով. պաքսիմատ.
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. սենդվիչներ.
թաբուլե. տակոս. հնդկարմավ (համեմունք).
տապիոկա. տարտեր (մրգա - բանջարեղենա
յին կարկանդակներ). պատրաստի խմոր. խմոր
հրուշակեղենի համար. նշով խմոր. բրնձե խմոր
խոհարարական նպատակների համար. քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. տոր
տիլաներ. պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). շոկոլադե զարդա
րանքներ տորթերի համար. քացախ. գարեջրի
քացախ. խմորի մակարդներ. հալվա. հարի
սա (հա
մե
մունք). հաց. հաց առանց սնձա
նի.
անթթխմոր հաց. եգիպտացորենի փաթիլներ.
վարսակի փաթիլներ. փաթիլներ (հացահա
տիկային արտադրանք). հոթ-դոգ սենդվիչներ.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ
տերևներ. ցզյաոցզի. եղերդ (սուրճի փոխարի
նիչ). թեյ. ջրիմուռով թեյ. սառույցով թեյ. չատնի
(համեմունք). մանրացրած սխտոր (համեմունք).
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). չոու-չոու (համե
մունք). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). շոկոլադ.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
մաքրած գարի.
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված ացահատիկ և
սերմեր. թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր
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և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր.
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ
կենդանիների համար. ածիկ. ալգառոբիլա
(կենդանիների կեր). կենդանի անձրուկներ.
թարմ նարինջներ. թարմ գետնընկույզ. թարմ
արտիճուկ. դիրտ. չմշակված բակլա. սպիտակ
ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ
ակացիա (հումք)). սոյայի թարմ հատիկներ.
պսակներ թարմ ծաղիկներից. թարմ խաղող.
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ.
մրգային քուսպ. գալետներ շների համար.
չմշակված սիսեռ. չմշակված հնդկացորեն.
սնկամարմին. թարմ սնկեր. ծառեր. արմավե
նիներ. բնական ճիմահող. անմշակ բնափայտ.
կեղևով փայտանյութ. կերային խմորիչներ. նոր
տարվա տոնածառեր. որոճվածք կենդանի
ների համար. կենդանի անասուններ. գազա
նանոցում պահվող կենդանիներ. գետնընկույզի
կերային քուսպ կենդանիների համար. քուսպ.
եգիպտացորենի քուսպ անասունների համար.
կանճրակի քուսպ անասունների համար. շաքա
րեղեգի մզուք (հումք). հացազգիների անմ
շակ հատիկներ. հացահատիկ (հացաբույսեր).
հացահատիկային կերաբույսեր կենդանիների
համար.կիր անասնակերի համար. ձկնկիթ.
թարմ կոճապղպեղ. թարմ դդմիկներ. կակա
ոյի չմշակված հատիկներ. գետածածան կոի,
կենդանի. թարմ կարտոֆիլ. չմշակված շագա
նակներ. չմշակված կինոա. չմշակված մրգե
րից կոմպոզիցիա. չմշակված կանեփ. կոպրա.
չմշակված կեղ.խցանակեղև. անասնակեր.
կերեր սենյակային կենդանիների համար.
կերեր մսուրքի կենդանիներին կերակրելու
համար. կերեր թռչունների համար. կազդուրիչ
կերեր կենդանիների համար. եղերդի կոճղար
մատներ. արմատապտուղներ կերային. եղինջ.
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար.
եգիպտացորեն. ուտելի չմշակված քնջութ.
թփուտներ. վարդի թփեր. կենդանի լանգուստ
ներ. չմշակված կիտրոններ. խաղողի վազեր.
կենդանի սաղմոն. թարմ սոխ. ծաղիկների
սոխուկներ. թարմ պրաս. ձիթապտուղ (զեյթուն)
չմշակված. թեփից խառնակեր անասունների
համար. կենդանի խեցեմորթներ. նուշ (պտուղ
ներ). կենդանի միդիաներ. գետնընկույզի ալ յուր
անասնակերի համար. ալ յուր կտավատի սեր
մերից անասնակերի համար. ալ յուր անասնա
կերի համար. կտավատի ալ յուր (խար). բրնձի
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ալ յուր անասնակերի համար. ձկան ալ յուր կեն
դանիների կերի համար. ցանկածածկ. ըմպելիք
ներ սենյակային կենդանիների համար. ուտելի
կենդանի միջատներ. վարսակ. թարմ բանջա
րեղեն. թարմ վարունգ. կենդանի օմարներ.
կոկոսյան ընկույզ. կոլա ընկույզներ. չմշակված
ընկույզներ. հացահատիկի թեփ. օղեթորման
մնացորդներ (անասնակեր). գինեթորման մնա
ցորդներ. արմավենի (արմավենու տերևներ).
սիպեի ոսկոր թռչունների համար. պատիճա
վոր տաքդեղ (բույս). բուրավետացված ավազ
սենյակային կենդանիների փռոցների համար.
չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. փռոցներ
կենդանիների համար. թեփից լափ անասուն
ների համար. չմշակված քաղցր եգիպտացորենի
կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած). կենդանի
ներին բտելու պատրաստուկներ. պատրաս
տուկներ ընտանի թռչունների ձվատվությունը
բարձրացնելու համար. կենդանի խայծ ձկնոր
սության համար. սառեցումով չորացրած խայծեր
ձկնորսության համար. հացաբույսերի մշակման
արգասիքներ անասնակերի համար. ծիլեր բու
սաբանական նպատակների համար. կենդանի
ընտանի թռչուն. ցորեն. բույսերի ծաղկափոշի
(հումք). կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնան
մաններ (կենդանի). սածիլներ. բույսեր. հալվե
վերայի բույսեր. չորացրած բույսեր դեկորատիվ
նպատակների համար. կանեփի բույս. չմշակ
ված խավարծիլ. չմշակված բրինձ. տարեկան.
ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի համար. կեն
դանի ձուկ. թարմ սալաթ-կաթնուկ. կենդանի
սարդինաներ. թարմ ճակնդեղ. կենդանի ծովա
տառեխ. սերմեր տնկելու համար. կտավատի
սերմեր կենդանիների կերի համար. կտավատի
չմշակ
ված սեր
մեր սննդի հա
մար. չոր խոտ.
կոկոսի ընկույզի կեղև. ցեղական անասուն.
ավազապատ թուղթ սենյակային կենդանիների
փռոցների համար. ածիկ գարեջրագործության
և օղեթորման համար. ծղոտ փռոցների համար.
ծղոտ (անասնակեր). աղ անասունների համար.
ծառերի բներ. փայտի տաշեղ փայտազանգված
պատրաստելու համար. տորֆ կենդանիների
փռոցների համար. բարկահամ թարմ խոտեր.
կենդանի հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
շաքարեղեգ. թարմ գետնասնկեր. կենդանի
թյուննոս. թարմ դդումն եր. կենդանի ոստրե
ներ. թարմ մրգեր. թարմ պնդուկ. խար. գայլուկ.
բնական ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակնե
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րով չորացրած ծաղիկներ. ուտելի թարմ ծաղիկ
ներ. թարմ ճարճատուկ. շերամի որդեր. թարմ
սխտոր. թարմ ոսպ. սո
ճու կո
ներ. գայ
լու
կի
կոներ. թարմ սպանախ. գիհու հատապտուղ
ներ. թարմ հատապտուղներ. թխսամեքենայի
ձվեր . շերամի որդերի ձվեր. գարի.
դաս 35.գործարարության կառավարում,
կազմակերպում, վարչարարություն. գրասենյա
կային ծառայություններ. հեռահաղորդակցա
կան
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ անձանց համար. ներմուծման-արտա
հանման գործակալությունների ծառայություն
ներ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. գրասե
նյակային
սարքավորումն երի
վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. առևտրային աուդիտ. ֆինանսա
կան
աուդիտ.
պոտենցիալ
մասնավոր
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք ունե
ցող ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում
միջնորդական
բիզնես-ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված
հիմն ապաշարների վարում. հաշվապահական
գրքերի վարում. արտաքին վարչական կառա
վարում ընկերությունների համար. հաշիվն երի
ապրանքագրերի տրամադրում. ապրանքների
ցուցադրում. հաղորդագրությունների գրառում
(գրասենյակային աշխատանքներ). հասարա
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի ուսում
նասիրություն.
հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. կոնյունկտու
րային (իրավիճակի, իրադրության) հետազո
տություններ.
շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. աշխա
տակիցների հաստիքների համալրում. խորհր
դատվություն գովազդային հաղորդակցության
ռազմավարության վերաբերյալ. հասարակու
թյան հետ հաղորդակցման ռազմավարության
վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատ
վություն գործարարության կազմակերպման և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. խորհրդատվություն աշխա
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տակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով. մասնագիտական խորհրդատվու
թյուն գործարարության ասպարեզում. գովազդի
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային ապա
հովման
հրապարակման
շրջանակներում.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառավարում. մարզիկների գործունեության
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. գրան
ցամատյանների տեղեկատվության թարմացում
և պահում. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ա
պաշարներում տվյալների նորացում և պահում.
գովազդային նյութերի նորացում. տեքստի մշա
կում. նախապես գրառված երաժշտության և
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ. թվային երաժշտության ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
լրագրերի բաժանորդագրության կազմակեր
պում երրորդ անձանց համար. նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. առևտրական տոնավաճառ
ների կազմակերպում. ցուցափեղկերի ձևավո
րում. առևտրային գործունեության գնահատում.
վճարման փաստաթղթերի նախապատրաս
տում. տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
երաշխավորների որոնում. վարչական օժանդա
կություն մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. օգնու
թյուն
գործարարության
կառավարման
հարցերում. օգնություն առևտրային կամ արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառավար
ման հարցերում. առևտրային միջնորդային
ծառայություններ. գործնական տեղեկատվու
թյան տրամադրում. գործարար տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
տեղեկատվության տրամադրում գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտնե
րում. սպառողներին առևտրային տեղեկատվու
թյան
և
խորհուրդների
տրամադրում
ապրանքների և ծառայությունների ընտրության
հարցում. ապրանքներ և ծառայություններ գնող
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ների և վաճառողների համար առցանց վաճա
ռատեղի
տրամադրում.
օգտագործողների
կարծիքների տրամադրում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում. օգտագործողների վար
կանիշների տրամադրում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադ
րում բոլոր լրատվամիջոցներով. լրատվամիջոց
ների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային
վաճառք.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար` ներառյալ խանութների ծառա
յություններ ու առցանց խանութների ծառայու
թյուններ ապրանքների մեծածախ ու մանրածախ
վաճառքի համար. սպորտային միջոցառում
ների հովանավորմամբ ապրանքների և ծառա
յությունների խթանում. հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. գովազդային ֆիլ
մերի արտադրություն. գրասենյակային սար
քերի և ապարատների վարձույթ. գովազդային
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղե
կատվության բոլոր միջոցներում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. գովազդային վահանակ
ների վարձույթ. առևտրի ավտոմատների վար
ձույթ.
վաճառքի
ցուցադրափեղկերի
(ստենդների) վարձույթ. լուսապատճենահանող
սարքավորման վարձույթ. սպառողի պրոֆիլա
վորում առևտրային կամ մարքեթինգային նպա
տակներով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում. ռադիոգովազդ. գովազդային
հասկացությունների մշակում. հայտարարու
թյունների փակցնում. նմուշների տարածում.
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գովազդա
յին տեքստերի խմբագրում. գովազդ. ինտերակ
տիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.
գովազդ փոստով. հեռուստագովազդ. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և տրա
մադրում. տվյալներ գործարարական գործառ
նությունների
մասին.
տեղեկատվության
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կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. վարչական ծառայու
թյուններ բժշկական ուղղորդման համար. գոր
ծարարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. կորպորատիվ հաղորդակցու
թյան ծառայություններ. գործարար պայմանագ
րերի համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և
կնքում երրորդ անձանց համար. տեղեկատվա
կան ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազ
դային
նպատակներով.
հարկային
հայտարարագրերի կազմում. հաշվետվություն
ների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ. հեռուս
տամարքեթինգի
ծառայություններ.
հոգեբանական տեստավորում աշխատողներ
ընտրելիս. դեղագործական, անասնաբուժա
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկա
կան պարագաների մեծածախ վաճառք.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. գործարարության
ժամանակավոր կառավարում. հյուրանոցային
գործունեության կառավարում. արտահաստի
քային աշխատողների գործունեության կառա
վարում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. ապրանքների և ծառայությունների
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառա
վարում երրորդ անձանց համար. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի կառավարում. գնման պատվերների
մշակման գործընթացների կառավարում. ձեռ
նարկությունները տեղափոխելու հետ կապված
վարչական ծառայություններ. ծառայություններ
հասարակական հարաբերությունների բնագա
վառում. առևտրային լոբբիստական ծառայու
թյուններ.
մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ. մանեկենների ծառայություն
ներ ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսե
լու համար. մեքենագրման ծառայություններ.
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. հարկա
յին հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
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թյուններ. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. հանդի
պումն երի պլանավորման ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). հացամթեր
քին վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ.
նվերների
ցանկի
գրանցման
ծառայություններ. գների համեմատման ծառա
յություններ. գովազդային ծառայություններ
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). քարտուղարա
կան
ծառայություններ.
մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում). սղագրական
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ
բացակայող
բաժանորդների
համար. հեռախոսային կոմուտատորի ծառայու
թյուններ. լուսապատճենահանման ծառայու
թյուններ.
գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ.
դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրագր
մամբ
(հյուրանոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող գործակալություններ. ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. սենյակների,
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար.
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայություն
ներ. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ծերանոցների ծառայություններ. խորտկարան
ների ծառայություններ. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. մոթելների ծառա
յություններ. պանսիոնների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. խոհանո
ցային սարքերի վարձույթ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. լու
սավորող սարքերի վարձույթ. վրանների վար
ձույթ. շարժական շինությունների վարձույթ.
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. ռես
տորանների ծառայություններ. ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ.
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ժամանակավոր բնակեցման համար ընդու
նարանների ծառայություններ (ժամանման և
մեկնման կառավարում). մթերքից խոհարա
րական արձանիկների ստեղծում. ճաշարան
ների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
խորտկարանների ծառայություններ. նարգի
լեի բարերի ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. անձնական
խոհարարի ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում. վաշոկու ռեստո
րանների ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և
արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայություն
ներ. մանկամսուրների ծառայություններ։
____________________

(210) 20212858
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Մելքումով
11, բն. 26, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի` գինիներ, լիկյորներ,
սպիրտային ըմպելիքներ, գինի խաղողի
չանչերից, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհո
լային
ըմպելիքներ,
օղի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար:
____________________

(210) 20220004
(220) 03.01.2022
(730) Արմեն Գևորկյան, RU
(540)
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(511)
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
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.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
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ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
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, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
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կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառ
ներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. տրի
կոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բութ
սեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. մարմ
նամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
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
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վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կրունկներ
կոշկեղենի համար. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտ
րական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բութսերի համար. սպորտային բութսեր. գլխա
կապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
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դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ
ների, նորաձևության պարագաների, կաշվից
և կաշվի նմանակումն երից ապրանքների և
կաշվի մանրածախ և մեծածախ վաճառք։
____________________

(210) 20220038
(220) 12.01.2022
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043,
Շիրակի 2/5, AM
(540)

(511)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա շարժական կառուցվածքներ և
շինություններ. գիպս սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար:
____________________

(210) 20220053
(220) 13.01.2022
(730) Վիններ Սթար Հոլդինգս Լիմիթիդ, HK
(540)

(511)
դաս 39. նավավարձակալում. տրանս
պորտային ծառայություններ. միջնորդություն
նավավարձակալման դեպքում. ապրանքների
փաթեթավորում.
ավտոմեքենաների
վար
ձույթ.
ապրանքների
պահպանություն.
ապրանքների
պահպանություն
պահեստ
ներում. փաթեթավորված բեռների առաքում.
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ
ների
կամ
ապրանքների
առաքում).
ապրանքների կշռաբաշխում:
____________________

(210) 20220062
(220) 17.01.2022
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(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20220063
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
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ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20220064
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20220065
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20220066
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20220067
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20220068
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
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նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(511)
դաս 39. սննդի փաթեթավորում. սննդա
մթերքի առաքու:
____________________

(210) 20220069
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(540)

(210) 20220128
(220) 24.01.2022
(730) «Տեռռազզա» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
28, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20220078
(220) 18.01.2022
(730) Տաթևիկ Հակոբյան, ՀՀ, Երևան, Սարյան
16 բն. 64, AM
(540)
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(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220088
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)

(511)
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.
մետաղ յա
ծայրափողակներ.
մետաղական
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
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համար. կապկպվածքներ բեռների տեղափոխ
ման, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար. հակաշփական համահալվածք.
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղա
կան ամրանանյութեր բետոնի համար. անկի
զելի պահարաններ (մետաղական կամ ոչ
մետաղական). մետաղ յա սահմանափակիչներ
պատուհանների համար. դռների մետաղական
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. մետա
ղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ.
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցավանդակ
ների համար, ձողեր մետաղական ցանկապա
տերի համար. բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ
անասունների համար. երկեղջյուր զնդաններ.
բաբիտ (համահալվածք). մետաղական զրահա
պատվածք. մետաղական փականքներ տու
փերի համար. մետաղական հեղույսներ.
մետաղական բալոններ (պահեստարաններ)
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ.
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. մետա
ղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանաքարեր.
բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղ
ծագործություն).
ճոպաններ
կախուղիների
համար, մետաղաճոպաններ կախուղիների
համար.
մետաղական
ծայրապանակներ
ճոպանների համար, մետաղական ծայրապա
նակներ մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտ
րական
միացքներ
մետաղաճոպանների
համար. կադմիում. մետաղական կախովի կող
պեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների.
մետաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. մետաղական ծայրապանակներ զբո
սանքի գավազանների համար. մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղա
կան պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական
միացուցիչ օղակներ շղթաների համար. շինա
րարական մետաղ յա շրջանակներ. բարձրաց
նովի պատուհանի մետաղական հոլովակներ,
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պատուհանի մետաղական հոլովակներ. մետա
ղական խողովակներ կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. պայտի մեխեր.
մետաղ յա ցցեր, մետաղ յա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական
երիթակներ. մետաղ յա բանալիներ. մեխեր.
պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. մետա
ղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. մետա
ղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
մետաղական տուփեր. Մետաղ յա բեռնարկղեր
(պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգառելսեր. մետաղակաղապար (ձուլման
արտադրություն). զնդաններ. կցվանքային
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրա
մեկուսացման համար. խողովակների մետա
ղական
արմունկներ,
խողովակների
մետաղական ճյուղավորումն եր. մետաղական
դռներ. գոտիները ձգելու մետաղական հարմա
րանքներ. մետաղական սեղմակներ (պահանգ
ներ). մետաղ յա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածք
ներ. լարեր սովորական մետաղներից. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ մետաղ յա ամրակապեր.
մետաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի
մետաղ յա քերիչներ կոշիկները մաքրելու.
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
մետաղական պտուտակներ, մետաղական
պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան
ռելսեր.
պատուհանների
մետաղ յա
պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. երկաթա
լար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակելու ոչ էլեկտ
րական մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ.
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շինարարական մետաղական ամրան. բույթեր
(երկաթեղեն իրեր). ունկով հեղույսներ. մետա
ղական փականքներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանների,
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում.
մետաղական հողմացույցներ. մետաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). մետաղա
կան կաղապարներ սառույցի համար. յուղելու
ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. զսպա
նակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիում. մետաղական խորհրդան
շաններ տրանսպորտային միջոցների համար.
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա
կան հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. մետաղական կավարամածներ. մետա
ղական խարտուք. մետաղ յա սանդղահեծան
ներ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ).
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ
պատուհանների միջակապեր. մետաղական
անվակներ մահճակալների համար, մետաղա
կան անվիկներ մահճակալների համար. մետա
ղական մղլակներ. բլյումն եր (պողպատի
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում.
մետաղական շարժական կառուցվածքներ.
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակների համար. մանգան. մետաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
մետաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, մետաղական տակդիր
ներ բեռների տեղափոխման համար. մետաղա
կան
ձեռնասանդուղքներ
(սանդուղքներ).
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
դռան մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետաղական անվակներ կահույքի համար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար.
ագուցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն.
մետաղական հուշարձաններ. մամլակի մետա
ղական շուրթեր. պատերի մետաղական երե
սապատվածքներ (շինարարություն). նիկել.
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նիոբիում.
շինարարական
մետաղական
մակադրակներ ջրամեկուսացման համար.
տների լույս չարձակող մետաղական համար
ներ. մետաղական փակոցափեղկեր. մետաղա
կան ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ.
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս չարձա
կող մետաղական պանելներ. պատերի շինա
րարական մետաղական երեսվածք. մետաղ յա
կեռիկ- կախիչներ հագուստի համար. մետաղա
կան գլդոններ (կառուցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. մետաղական սյուներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). մետաղական
հոլովակներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի. մետաղական ցցիկներ վրանների
համար. մետաղական առաստաղներ. մետա
ղյա հատակներ. շինարարական մետաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտարակ
ներ. դռան մետաղական բռնակներ. մետաղա
կան
գամեր.
մետաղական
դարբասներ,
մետաղական ճակատամուտք. դռների մետա
ղական միջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանալի
ների համար. մետաղական հեռագրասյուներ.
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ
մետաղական հեծաններ. հավաքովի մետաղա
կան հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լույս չարձակող ճանապարհային ոչ մեխանիկա
կան, մետաղական նշաններ. մետաղական
միացքներ խողովակների համար. մետաղալա
րերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ).
փաթեթավորման մետաղական տարողություն
ներ. մետաղական պահեստարաններ. դռան
մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ մեխանի
կական մետաղական ազդանշաններ. շարժա
կան մետաղական ջերմոցներ. մետաղական
փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկեր
ներ. զանգուլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգուլակ
ներ, զանգեր, զանգակներ. մետաղալար զոդ
ման
համար.
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի, մետա
ղական կափույրներ, բացառությամբ մեքենա
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ների
մասերի.
արձաններ
սովորական
մետաղներից. երկաթգծային մետաղական
կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սողնակ
ներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան
տապանաքարեր.
մետաղական
տուրնիկետներ. ցանցավոր մետաղական ցան
կապատեր. վոլֆրամ. մետաղական խողովա
կաշարեր.
վանադիում.
պատուհանների
փեղկավոր
մետաղական
ապակեկալներ.
մետաղ յա պնդացնող օղակներ. մետաղական
մեծավանդակներ (կառուցվածքներ). ցիրկոնի
ում. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակ
ներ. պողպատյա կառուցվածքներ. մետաղական
արմատուր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական մետաղների համա
հալվածքներից, բացառությամբ դյուրահալ
ների.
սովորական
մետաղների
համահալվածքներ. ալ յումինե նրբաթիթեղ.
կառանման մետաղական ցցեր. լողացող մետա
ղական նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղույսներ. պատերը երե
սապատելու մետաղական պանելներ. մետաղա
կան ամրանանյութեր խողովակների համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղարվեստական իրեր. մետաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղա
կան տաշտեր թռչունների համար (կառուց
վածքներ). լույս չարձակող մետաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղ յա
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի
համար. մետաղական տակառիկներ. տակառ
ների մետաղական օղագոտիներ, տակառիկ
ների մետաղական օղագոտիներ. մետաղական
տակառներ. մետաղական լողավազաններ
(կառուցվածքներ). մետաղ յա շինանյութեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվն երի կայանման
համար. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական մետաղներից. մետաղա
կան խցաններ. ճարմանդներ սովորական
մետաղներից (երկաթեղեն իրեր). խցանման
մետաղական թասակներ. շշերի մետաղական
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խցաններ, կափարիչներ, փակիչներ. մետաղա
կան միջոցներ շշերի խցանափակման համար.
մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. կարծր
եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր եռակց
ման և զոդման մետաղական ձողեր. եռակցման
ձողեր. մետաղական փոկեր բեռների տեղա
փոխման և բեռնման-բեռնաթափման աշխա
տանքների 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.
մետաղական անուրներ մալուխները և խողո
վակներն ամրացնելու համար. մետաղական
սեղմակներ ճոպանների, մետաղաճոպանների
համար. պատուհանների մետաղական շրջա
նակներ. հիմն ակմախքներ ջերմոցների համար.
մետաղ յա վրաքաշներ. ծխնելույզների մետա
ղական գլխադիրներ. կապկպվածքի մետաղա
կան թելեր գյուղատնտեսական նպատակների
համար. մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. շինարարական մետա
ղական սալիկներ. հատակի մետաղական
սալեր. մետաղական դամբարաններ. մետաղա
կան օժանդակ պարագաներ դագաղների
համար. մետաղական բեռնատար տակդիրներ.
բեռնման մետաղական եզրաչափքեր երկաթգ
ծերի վագոնների համար. մետաղական հոդա
կապեր.
շինարարական
մետաղական
հիմն ակմախքներ. դռան մետաղական շրջա
նակներ. մետաղ յա նյութեր ճոպանուղիների
ռելսուղիների համար. ծխնելույզների մետաղա
կան գլխանոցներ. մետաղական ջրհորդաններ.
ցամաքուրդային խողովակների մետաղական
կափույրներ. մետաղական միջնապատեր. սյու
ների մետաղական պատյաններ նավթահորերի
համար.
մետաղական
պահեստարաններ
հեղուկ վառելիքի համար. շարժական կառուց
վածքներ. լողուն մետաղական պահեստարան
ներ. մետաղական ճոպաններ. մետաղական
քիվեր. քիվերի մետաղական ձուլվածքներ.
մետաղական անկյունակներ. մետաղական
պատուհաններ. դռների մետաղապատվածք
ներ. մետաղական անվիկներ բացովի դռների
համար. մետաղական կափարիչներ դիտահո
րերի համար. մետաղական տանիքապատ
վածքներ.
կեռեր
հերձաքարը
(շիֆերը)
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ամրացնելու համար (երկաթեղեն իրեր).
հագուստի կախարանների մետաղ յա կեռիկ
ներ. չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական
բաքեր. սանդուղքների մետաղական աստի
ճաններ. ջրհորդան մետաղական խողովակներ.
ճկուն փողրակները փաթաթելու համար ոչ
մեխանիկական մետաղական թմբկագլաններ.
անշարժ մետաղական բաշխիչներ սրբիչների
համար. ջրմուղի խողովակների մետաղական
փականներ. շինարարական մետաղական փայ
տամածներ. մետաղ յա հենասանդուղքներ.
շարժական մետաղական նավասանդուղքներ
ուղևորների համար. կապկպելու մետաղական
միջոցներ. մետաղական պնդօղակներ. մետա
ղական հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի
համար. մետաղական ճյուղավորություններ
խողովակաշարի համար. մետաղական շրջա
նակներ գերեզմանների համար, մետաղական
շրջանակներ մահարձանների համար. մետա
ղական ցանկապատեր. ճկուն փողրակները
փաթաթելու համար մետաղական ոչ մեխանի
կական հարմարանքներ. մետաղ յա ցուցանակ
ներ. մետաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ.
անագաթիթեղ. թերթավոր մետաղ. մետաղա
կան փականքներ պորտֆելների համար, մետա
ղական փականքներ պայուսակների համար.
մետաղական օժանդակ պարագաներ կահույքի
համար. շինարարական մետաղական պանել
ներ. արձանիկներ սովորական մետաղներից.
մետաղական ժապավենները ձգելու հարմա
րանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղական ձու
լակաղապարներ.
մետաղական
տապանասալեր. մետաղ յա մահարձաններ.
մետաղական ցուցանակներ տապանաքարերի
համար. գերեզմանների մետաղական կոթող
ներ. մետաղական հուշատախտակներ. բուխա
րիների, վառարանների մետաղական ցանցեր.
մետաղական կանգադարակներ տակառների
համար. մետաղական օժանդակ պարագաներ
մահճակալների համար. դռների մետաղ յա
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղա
կան միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհա
յին վթարային մետաղական ցանկապատեր.
մետաղ յա արկղիկեր, մետաղ յա սնդուկներ.
տարբերիչ մետաղական ցուցանակներ, մետա
ղական անվանատախտակներ. գրանցման
մետաղական համարանշաններ. կերմետներ
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(խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվարահալ միա
ցություններից). տակառների մետաղ յա ծորակ
ներ.
մետաղական
սյուներ
հայտարարությունների համար. կառանման
մետաղական տակառներ. ծխնելույզի մետաղա
կան խողովակներ. մետաղական ծխանցքեր.
մետաղական խողովակներ օդափոխման և
օդորակման կայանքների համար. մետաղական
նրբաթիթեղ փաթաթման և փաթեթավորման
համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ մեխանիկական
մետաղական ձագարներ. տառեր և թվեր սովո
րական մետաղներից, բացառությամբ տպագ
րականների.
մետաղական
կոլեկտորներ
(հավաքիչներ) խողովակաշարերի համար.
ճնշումային մետաղական խողովակաշարեր.
հեռախոսի մետաղական խցիկներ. մետաղ յա
արկղեր գործիքների համար. մետաղական
արկղեր գործիքների համար (դատարկ). մետա
ղյա հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ
(անիվն երի բլոկավորման կալուններ). պողպա
տյա ճոպաններ. մոծակապաշտպան մետաղա
կան ցանցեր. լեռնագնացների մետաղական
կեռեր. երկաթե տակդիրներ բուխարիների
վառելափայտի համար. թռչուններին վանող
հողմային մետաղական սարքեր. մետաղական
վանդակներ վայրի գազանների համար. փոշեն
ման մետաղներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյու
թեր. կանաչով հյուսապատված տաղավարներ
(մետաղական կառուցվածքներ). մետաղական
ախոռներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական մետաղական սարքեր պատու
հանները բացելու համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները փակելու
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական
սալեր.
մետաղական
ձեռնասանդուղքներ.
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված մետաղա
կան ծածկեր տանիքի համար. մետաղական
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների մետաղա
կան անշարժ բաշխիչներ շների մնացորդների
համար. 3D– տպագրության համար մետաղա
կան փոշի և նրբաթիթեղ. մետաղական կեռիկ

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022

ներ
պատուհանների
համար.
դռների
մետաղական հենարաններ. տանիքների մետա
ղական փորակավոր կղմինդրներ. մետաղա
կան ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր.
պայուսակների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղ յա պիտակ
ներ. մետաղ յա կանիստրներ (ջրամաններ).
մետաղ յա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար.
մետաղ յա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ).
մետաղ յա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու
համար. մետաղ յա մեխեր կոշիկների համար.
կոշիկների մետաղ յա կրնկատակեր. էլեկտրո
նային անկիզելի պահարաններ. մետաղ յա
ծալովի դռներ. մետաղ յա ձուլածոներ շինու
թյունների համար. բուխարիների մետաղ յա
դարակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսված մետաղական թեք հար
թակներ. սովորական մետաղներից խաչելու
թյուններ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռքի մետաղ յա դրոշակաձողեր. մետաղ յա
խցաններ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ. բուխա
րիների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուսիչ շարժական մետաղական խցիկներ.
մետաղական ձայնային վահանակներ. այգե
գործական մետաղական շրջանակներ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենա
ների). ապարատներ ացետիլենի մաքրման
համար. կոնվերտերներ պողպատը հալելու
համար. կպչուն ժապավեններ մատուցող սար
քեր (մեքենաներ). օդավորող պոմպեր ակվարի
ումն երի
համար.
օդի
խտարարներ.
թափահարիչներ. գյուղատնտեսական մեքենա
ներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. զտիչ
ներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու
համար. օդային գոլորշիարարներ. ապարատ
ներ ճնշման տակ գարեջրի մատուցման համար.
չափաբերման մեքենաներ. ճանապարհային
գլդոններ. կարբյուրատորների սնիչներ. ներքին
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. փոփո
խական հոսանքի գեներատորներ. փականներ
(մեքենաների մասեր). մեքենաների սռնիներ.
ծնկաձև լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ,
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բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների.
ամբարձիչներ, բացառությամբ դահուկային
ների. ամբարձիչներ (վերելակներ). խառնիչ
մեքենաներ. ինքնայուղվող առանցքակալներ.
գութաններ. շարժիչներ ինքնաթիռների համար.
պատեր սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղման
օղեր (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. հաս
տատուն հոսանքի գեներատորների խոզանակ
ներ. ճանապարհներն ավլող ինքնագնաց
մեքենաներ. սղոցադազգահներ (մեքենաների
մասեր). փոխակրիչների ժապավեններ. ժապա
վենային փոխակրիչներ. խնոցիներ. թմբկագ
լաններ (մեքենաների մասեր). մեքենաների
պատյաններ. մեքենաների հենոցներ. աղացներ
(մեքենաներ). կալսիչներ. քրքրիչ մեքենաներ.
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). յուղ պատ
րաստող մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի
գեներատորներ հեծանիվն երի համար. միաց
ման ձողեր մեքենաների և շարժիչների համար.
գնդիկավոր առանցքակալներ. բիտում արտադ
րելու մեքենաներ. հնձիչներ. խրձակապիչներ.
կոճեր ջուլհակային մեքենաների համար. փայ
տամշակման
հաստոցներ.
ապարատներ
գազավորված ըմպելիքների արտադրության
համար. հյուսվածքապաստառներ պատրաս
տող մեքենաներ. չոր խոտի հակերը կապկպելու
սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենաներ). դիզելա
յին շարժիչների նախագործարկային տաքաց
ման մոմեր. պարուրակահան հաստոցներ.
ողողման մեքենաներ. շշալցման մեքենաներ.
շշերը լվալու մեքենաներ. գարեջուր եփելու
մեքենաներ. ասեղնագործական մեքենաների
կլոր քարգահներ. խոզանակներ (մեքենաների
մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ էքսկավա
տորներ. թործահաստոցներ. կաբեստաններ
(բեռնաշարժ մեխանիզմն եր). փոքր ավտոմատ
խարիսխներ նավագնացության համար. մեքե
նաների փոկեր. պատյաններ (մեքենաների
մասեր). շարվածքային մեքենաներ (տպագրու
թյուն). ներարկիչներ շարժիչների համար. կար
բյուրատորներ. ասեղնավոր հավաքածուներ
(սանդերքային մեքենաների մասեր). կտրոցներ
(մեքենաների մասեր). պոլիգրաֆիական մամ
լամայրերի տուփեր (տպագրություն). խարամ,
մոխիր մաղելու մեքենաներ. կաթնային զատիչ
ներ. պտտվող չորանոցներ (չջեռուցվող). յուղիչ
ներ (մեքենաների մասեր). կենտրոնախուսակներ
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(մեքենաներ).
կենտրոնախույս
աղացներ.
կենտրոնախույս պոմպեր. հատիկաբույսերի
սերմերը թեփահանող մեքենաներ. ֆրեզիչ հաս
տոցներ. առանցքակալային հենարաններ մեքե
նաների համար. կախոցներ (մեքենաների
մասեր). ածխախոզանակներ (էլեկտրականու
թյուն). ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչ
ներ. բեռնաթափման հարթակներ. հյուսող
մեքենաների սայլակներ. խառատային հաս
տոցներ. բազմաճախարակներ. գութանախո
փեր.
պիտույքակազմեր
մեքենաների
շոգեկաթսաների համար. գինու մամլիչներ.
սիգարետ պատրաստող մեքենաներ արդյունա
բերական նպատակների համար. ճկող մեքե
նաներ.
փականագործի
էլեկտրական
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր
մեքենաների համար. հակադարձ կափույրներ
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. մեքենա
ների շոգեկաթսաները նստվածքից պաշտպա
նելու համար կոլեկտորներ. կարի մեքենաների
ոտնակավոր շարժաբերներ. տպագրական
շարվածքային
մեքենաներ
(լուսաշարող).
ճնշակներ (մեքենաներ). տուրբաճնշակներ.
գոլորշու խտարարներ (մեքենաների մասեր).
խտացման տեղակայանքներ. փոկանիվն եր
(մեքենաների մասեր). պնդացնող միացումն եր
(շարժիչների մասեր). կորդ պատրաստող մեքե
նաներ. տառաձուլիչ մեքենաներ. խուզի մեքե
նաներ.
կտրիչ
մեքենաներ.
հոսանքի
գեներատորներ. հորատման գլխիկներ (մեքե
նաների մասեր). հաստատուն հոսանքի գենե
րատորների շարժափոկեր. ամբարձիչների
(վերելակների) փոկեր. կցակարման կարի
մեքենաներ. օդային բարձիկով սարքեր բեռներ
փոխադրելու համար. առանցքակալների ներդ
րակներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրական
դանակներ. ատամն աձողավոր ամբարձիկներ.
մաղիչ կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկներ
(մեքենաներ). կաշի մշակող մեքենաներ. շար
ժիչների գլանների գլխիկներ. կուլտիվատորներ
(մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպագ
լաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. տեսա
կավորիչ
մեքենաներ
արդյունաբերական
նպատակների համար. ինքնաբեռնաթափման
բունկերներ (մեխանիկական). կտրող մեքենա
ներ. օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) սնուցող
ջրի համար. ճիմահատիչներ. ճարպազերծման
կայանքներ (մեքենաներ). մեկնասարքեր շար
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ժիչների համար. ժանյակ հյուսող մեքենաներ.
գոլորշու/յուղի տարանջատիչներ. մանրատիչ
ներ (փխրիչներ). ռեդուկցիոն կափույրներ
(մեքենայի մասեր). մեխանիկական կարժառ
ներ. կաշի կտրող, լրահղկող մեքենաներ.
ցամաքուրդային մեքենաներ. հարդարիչ մեքե
նաներ. հաստատուն հոսանքի գեներատորներ.
կեղտաջրերի
ցրցայտիչներ.
ապարատներ
գազավորված ջրերի արտադրության համար.
խմելու ջրի հանքայնացման կայանքներ. ջրա
տաքացուցիչներ՝ որպես մեքենաների մասեր.
փառահան մեքենաներ. պարուրակահան հաս
տոցներ. կոթունազատիչներ (մեքենաներ).
հատիկամաքրիչ մեքենաներ. արտարկիչներ.
էլեկտրական գեներատորներ. ամբարձիչ սար
քեր. դրոշմամամլիչներ. կցորդիչի ագույցներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. ներկ
ման ապարատներ տպագրական մեքենաների
համար. փաթաթող մեքենաներ. շարժասան
դուղքներ. պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչ
ների մասեր). դրոշմակիչ մեքենաներ. դրոշմիչ
մեքենաներ. պիտակավորիչ մեքենաներ. կոր
զանահաստոններ. էքսկավատորներ. հանքա
հանման սարքեր. խոտաշրջիչներ. քարմաղներ
(մեքենաներ կամ մեքենաների մասեր). հնձիչ
մեքենաների դանակներ. դանակներ (մեքենա
ների մասեր). մանող մեքենաներ. ճախարակ
ներ. զտիչ մեքենաներ. վերջնամշակման,
վերամշակման մեքենաներ. կապիչներ (մեքե
նաների մասեր). կերամամլիչներ. ձուլամեքե
նաներ.
գլանների
մխոցներ.
խցուկներ
(մեքենաների մասեր). գազերի սեղմման, ներծծ
ման և տեղափոխման օդափուք մեքենաներ.
գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). գուդրոնապա
տիչներ (մեքենաներ). հատիկների սեղմման,
ներծծման և տեղափոխման օդափուք մեքենա
ներ. յուղման տուփեր (մեքենաների մասեր). յու
ղային պոմպեր. ծալքավորիչ մեքենաներ,
դրոշմատպիչ մեքենաներ. փորագրման մեքե
նաներ. տանիքի կղմինդրներ կտրող մեքենա
ներ. մեքենաների ուղղորդիչներ. ծղոտահատ
մեքենաներ. մսաղացներ (մեքենաներ). մանա
ծագործական հաստոցների ազբափայտեր.
տափաններ. ոռոգիչներ (մեքենաներ). հիդրավ
լիկական տուրբիններ. մետաղական թերթերի
վրա տպագրման մեքենաներ. տպագրական
տպաձևեր. տպագրական մեքենաներ. տպագ
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րական մամլիչներ. տպագրության լիսեռներ
մեքենաների համար. կաթ մշակող մեքենաներ.
ծղոտահատ մեքենաների դանակներ. մանա
ծագործական հաստոցների ազբիկներ. մեքե
նաներ սայրերը, կտրիչները սրելու համար.
սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոցների
մասեր). կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների
մասեր).
գլոցահաստոններ.
թթվածնային
նիզակներ ջերմային հորատման համար (մեքե
նաներ). շուռտվիկներ (մեքենաների մասեր).
ամանեղեն լվացող մեքենաներ. լվացման սար
քեր. լվացքի մեքենաներ (սպիտակեղենի
համար). տրանսպորտային միջոցները լվանա
լու կայանքներ. կանխավճարով աշխատող
լվացքի մեքենաներ. ամբարձիչ կայանքներ.
սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ. կոկման մեքե
նաներ. քարշային շարժիչներ, բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների. շոգեմեքենաներ.
հաստոցներ. վառոցքի մագնետո. բեռնման –
բեռնաթափման սարքեր. պոլիգրաֆիական
ինքնադարսիչներ (թուղթ մատուցող հարմա
րանքներ). մուրճեր, կռաններ (մեքենաների
մասեր). ցցահար մուրճեր. օդաճնշական մուր
ճեր. կռիչ մուրճեր, կռաններ (ոչ մեծ չափերի).
բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). շարժասարքեր,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. շար
ժահաղորդակներ, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. կարգավորիչներ (մեքենաների
մասեր). ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. խոհա
նոցային էլեկտրական ջարդիչներ. դիաֆրագ
մաներ,
թաղանթներ
պոմպերի
համար.
մետաղամշակման հաստոցներ. մանածագոր
ծական մեքենաներ. ոլորող մեքենաներ. ջրա
ղացաքարեր. հղկահաստոցներ. հորատներ
լեռնագործական աշխատանքների համար.
հանքաքար մշակելու մեքենաներ, հանքաքար
մշակելու սարքավորումն եր. ալրաղաց մեքենա
ներ. խառնիչներ (մեքենաներ). հնձիչ մեքենա
ներ.
հնձիչխրձակապիչներ.
հացահատիկահավաք կոմբայններ. վագոնա
ամբարձիչներ. ռեակտիվ շարժիչներ, բացառու
թյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. աղտո
տումը կանխող սարքեր շարժիչների և մոտոր
ների
համար.
շարժիչների
մխոցներ.
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մեքենաների և շարժիչների արագության կար
գավորիչներ. ձուլակաղապարներ (մեքենաների
մասեր). կենցաղային աղացներ, բացառու
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. կաղապար
ման մեքենաներ. ազատ ընթացքի անիվն եր,
բացառությամբ ցամաքային փոխադրամիջոց
ների համար օտագործվողների. մաքոքներ
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական մեքենաներ
և սարքեր մաքրելու համար. ներծծող սարքավո
րումն եր արդյունաբերական նպատակների
համար. շրջակարող մեքենաներ. ձեռքի գոր
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվող
ների. գործիքներ (մեքենաների մասեր).
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների
բռնիչներ. պահածոների էլեկտրական բացիչ
ներ. հաց կտրող մեքենաներ. առանցքակալա
տուփեր
լիսեռների
վզիկների
համար
(մեքենաների մասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռ
ների առանցքակալներ. թուղթ արտադրելու
մեքենաներ. փայլարդիչներ (գլոցիչներ). փաթե
թավորման մեքենաներ. խմորահունցիչ մեքե
նաներ.
մակարոնեղեն
արտադրելու
էլեկտրական մեքենաներ. ներկման մեքենա
ներ. ներկափոշեցրիչներ. հորատող մեքենա
ներ. ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ.
քարամշակման հաստոցներ. մխոցներ (մեքե
նաների կամ շարժիչների մասեր). տպարանա
յին մամլիչներ. պնևմափոխակրիչներ. ծակատիչ
մամլիչների մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ.
պղպեղի աղացներ, բացառությամբ ձեռքով
կառավարվողների. ողորկման էլեկտրական
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ).
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտ
նակների համար). պոմպեր ջեռուցման տեղա
կայանքների համար. վակուումային պոմպեր
(մեքենաներ). կամրջաձև ամբարձիչներ. փոկա
նիվն երի շփափոկեր. էլեկտրամեխանիկական
սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մամլիչներ (արդյունաբերական մեքենաներ).
ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր).
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր).
պուդլինգման (երկաթի ստացման) մեքենաներ.
շոգեզատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր
տեղադրելու մեքենաներ. քերաթափող մեքենա
ների ատամն եր. մեխանիկական փոցխեր.
խավավորման մեքենաներ. ուղղիչ հաստոցներ.
կազմարարական արդյունաբերական մեքենա
ներ և սարքեր. արդուկիչ մեքենաներ. լցակար
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ման մեքենաներ. զսպանակներ (մեքենաների
մասեր). էլեկտրական սարքեր վարագույրները
տեղաշարժելու համար. գամիչ մեքենաներ.
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների
մասեր). ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ.
մեքենաների ատամն ավոր մեխանիզմն եր.
մեքենաների անիվն եր. մեքենաների թափա
նիվն եր. անվիկավոր առանցքակալներ. առանց
քակալի զատիչներ (գնդիկների բռնիչներ).
ճանապարհաշինական մեքենաներ. սղոցներ
(մեքենաներ). հանքային մեքենաներ. շարժիչ
ների շարժափոկեր. քաղհանիչ մեքենաներ.
կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ պատրաստող
մեքենաներ. արդյունաբերական հերմետիկաց
նող մեքենաներ. սերմն ացաններ (մեքենաներ).
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. օդափուք
սեր (մեքենայի մասեր). դարբնոցի փուքսեր.
կոշիկի կաղապարներ (մեքենաների մասեր).
լցամեքենաներ. ստատորներ (մեքենաների
մասեր). ստերեոտիպ պատրաստող մեքենա
ներ. շաքար արտադրելու մեքենաներ. գերտա
քացիչներ. մղիչներ. մեքենաների սեղաններ.
հենոցների գոգնոցներ (մեքենաների մասեր).
ներկիչ մեքենաներ. գզիչ մեքենաներ. հաստոց
ների հենոցներ (մեքենաների մասեր). դար
ձյակներ (մեքենաների մասեր). կթի մեքենաներ.
կթի մեքենաների բաժակներ. մեքենաների
շարժահաղորդակներ. օդաճնշական կայանք
ներ խողովակաշարերի համար. փոխակրիչներ
(մեքենաներ). հյուսվածապատման մեքենաներ.
կարապիկներ (վերհան մեքենա). հյուսող մեքե
նաներ. տուրբիններ, բացառությամբ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների. մեխանիկական թմբկագ
լաններ ճկուն փողրակների համար. դեկելներ
(տպագրական մեքենաների մասեր). տպագրա
կան մեքենաներ. քամհարներ. շարժիչներ օդա
յին բարձերով տրանսպորտային միջոցների
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. ապակի
մշակող մեքենաներ. մեքենաներ երկաթուղի
ների շինարարության համար. ապարատներ
ռետինացման (վուլկանացման) համար. կցոր
դիչներ, բացառությամբ ցամաքային տրանս
պորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող ապա
րատների համար. հեսանահաստոցներ. գյու
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. հեսանասկավա
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ռակներ (մեքենաների մասեր). հղկասկավա
ռակներ (մեքենաների մասեր). գարեջրի
մատուցման պոմպեր. օդաճնշական շարժիչ
ներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային պոմ
պեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ մեքե
նաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). օդ
արտածծող սարքեր. շարժիչների վառելիքային
խնայարարներ. նավային շարժիչներ. նավակա
յին մոտորներ. քրքրիչ էլեկտրական մեքենա
ներ. պատճենիչներ (մեքենաներ). արգելակային
մակադրակներ, բացառությամբ տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների.
արգելակի կալուններ, բացառությամբ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների. արգելակման հատվածա
մասեր,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. կոճեր
(մեքենաների մասեր), հենքակոճեր (մեքենա
ների մասեր). փոխանցման տուփեր, բացառու
թյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. շշերը
խցաններով փակող մեքենաներ. շշերի կափա
րիչները փակող մեքենաներ. մեքենաներ շշերը
հերմետիկացնելու համար. էլեկտրաշարժաբե
րով խոզանակներ (մեքենաների մասեր). աղբի,
թափոնների մանրացման մեքենաներ. սրճա
ղացներ, բացառությամբ ձեռքի սրճաղացների.
շոգեկաթսաների ծխնելույզներ. մեքենաներ
հողային աշխատանքների համար. աղբի,
թափոնների խտացման մեքենաներ. մանրա
տիչներ (մեքենաներ) արդյունաբերական նպա
տակների
համար.
բրուտի
բոլորակներ
(սկավառակներ). ավտոմատ մանիպուլ յատոր
ներ (մեքենաներ). արդյունաբերական ռոբոտ
ներ.
էլեկտրամեխանիկական
սարքեր
սննդամթերք պատրաստելու համար. զտիչ
մեքենաների փոխարինովի տարրեր. շարժա
բերի շղթաներ, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. պտտման մոմենտի կերպափո
խիչներ,
բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների.
փոխհաղորդման
շղթաներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. գայլի
կոնի կապիչներ (մեքենաների մասեր). շոգեմե
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քենաների
կաթսաներ.
մեքենաների
կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խուզի
մեքենաներ. շարժիչներ, բացառությամբ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների. մեքենաների կամ շարժիչ
ների կառավարման մալուխներ. սարքեր մեքե
նաների և շարժիչների կառավարման համար.
պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. սառնարանա
յին ճնշակներ. արտահեղման ծորակներ (ջրա
զատիչներ). կարի մեքենաներ. շարժիչների
օդափոխիչների շարժափոկեր. ինկուբատոր
ներ ձվերի համար. ատամն ավոր փոխանցիչ
ներ,
բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. էմուլսացման կենցաղային էլեկտ
րական խառնիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. նվազեցնող
ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների. բաժանիչ սարքեր.
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր).
ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների մասեր).
արտանետումային համակարգեր շարժիչների
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների.
կռունկներ
(ամբարձիչ և բեռնամբարձ մեխանիզմն եր).
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ.
մեքենաներ բանջարեղեն տրորելու համար.
մածկաարտամղիչ օդաճնշական ատրճանակ
ներ. զտիչներ՝ որպես մեքենաների կամ շար
ժիչների մասեր. գութանավոր առվափորիչներ
(գութաններ). կենցաղային էլեկտրական հարիչ
ներ. կենցաղային էլեկտրական հյութամզիչներ.
հիդրավլիկական շարժիչներ. լողացող կամ
ցամաքային հորատման աշտարակներ. ներքին
այրման շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչ
ներ. շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ.
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների,
մոտորների և շարժիչների համար. մեքենա
ների, շարժիչների և մոտորների պնևմակառա
վարում. մոտորների և շարժիչների քարտերներ.
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ.
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ.
ատրճանակներ (գործիքներ պայթուցիկ նյու
թերի օգտագործմամբ). ձկնորսական ցանցերը
դուրս քաշելու մեքենաներ. համապիտանի
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հոդակապեր (կարդանային հոդակապեր). դյու
րակիր շոգեփայլարդիչներ (շոգեգլոցիչներ)
գործվածքների համար. գորգամաքրման էլեկտ
րական մեքենաներ և սարքեր. արտանետման
գազերի
կատալիզային
կերպափոխիչներ.
վակուումային զտման կենտրոնական կայանք
ներ. շղթայական սղոցներ. շոգեզտման հարմա
րանքներ.
գազային
կտրոցներ.
փոշու
արտածծման կայանքներ (զտիչ հարմարանք
ներ). փոշու հեռացման կայանքներ (զտիչ
կայանքներ). էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխա
նիկական մեքենաներ քիմիական արդյունաբե
րության համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գենե
րատորներ. ընդարձակման բաքեր (մեքենա
ների մասեր). ապակեկտրիչ ալմաստներ
(մեքենաների մասեր). բարձր ճնշման տակ
զտման ապարատներ. մեքենաներ մանածա
գործական արդյունաբերության համար, հաս
տոցներ
մանածագործական
արդյունաբերության համար. արտանետման
կարճախողովակներ շարժիչների համար. նավ
թազտման մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթա
վորման համար. էլեկտրահատակափայլիչներ.
էլեկտրական սարքեր կոշիկները մաքրելու
համար. ձյունամաքրիչներ. գազաեռակցման
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորան
ներ. գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխա
դիրներ հոտավետ և ախտահանող նյութեր
ցրցողելու համար. փոշեկուլների ճկափողեր.
փոշեկուլներ. թրթռամեքենաներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. էլեկտրական
սարքեր և հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու
համար. թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգե
լու մեքենաներ. հեծանիվն եր հավաքելու հաս
տոցներ. մեքենայացված կուլտիվատորներ.
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). հիդրավլի
կական սարքեր դռները բացելու համար. մոտո
ցիկլետների ոտքի մեկնասարքի լծակներ.
մեքենայացված կերաբաշխիչներ անասունների
համար. շարժվող հետիոտնային ուղիներ (մայ
թեր). խլարարներ շարժիչների համար. օդաճն
շական սարքեր դռները բացելու համար.
փոշեկուլների պարկեր. գազային զոդայրոցներ.
հողմային տուրբիններ. արգելակի ճնշիչներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. էլեկտ
րոդներ եռակցման մեքենաների համար. ապա
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րատներ էլեկտրազոդման համար. զոդման
էլետրական ապարատներ. էլեկտրական զոդիչ
ներ. ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդման
համար.
ապարատներ
էլեկտրաաղեղային
հատման համար. զոդալամպեր. հնձաններ.
օդամուղ մեքենաներ. մեքենաներ գալվանապ
լաստիկայի համար. գալվանացման մեքենա
ներ. առևտրի ավտոմատներ. դռները փակելու
էլեկտրական սարքեր. էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. կառավարման սար
քեր վերելակների համար. էլեկտրական ապա
րատներ պլաստմասսայե փաթեթավորումն երի
զոդման համար. վառելիք բաշխող պոմպեր
տեխնիկական
սպասարկման
կայանների
համար. ավտոմատ կարգավորվող վառելիքա
յին պոմպեր. պլաստմասսա վերամշակելու
մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր պատուհան
ները բացելու համար. էլեկտրական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. հիդրավլի
կական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. հիդրավլիկական սարքեր պատուհան
ները փակելու համար. օդաճնշական սարքեր
պատուհանները բացելու համար. օդաճնշական
սարքեր պատուհանները փակելու համար.
դռները փակելու հիդրավլիկական սարքեր.
դռները փակելու օդաճնշական սարքեր. օդաճն
շական գլաններ. խոհանոցային էլեկտրական
աղացներ(մանրատիչներ). 3D- տպիչներ. մեքե
նաներ մաղելու համար. շարժիչների հենարան
ներ,
բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. էլեկտրական մեխահանիչներ.
փոշեկուլների
խոզանակներ.
դահուկների
եզրակները սրելու էլեկտրական գործիքներ,
էլեկտրական եզրակահատներ. մանրատող,
ջարդող մեքենաներ. տոփանման մեքենաներ.
ներծծող
ծայրափողակներ
փոշեկուլների
համար. խողովակներ մաքրելու քերակներ.
էլեկտրական հյութամզիչներ. էլեկտրական
պտուտակադարձիչներ. կառավարման լծակ
ներ՝ որպես մեքենայի մասեր, բացի խաղային
մեքենաների համար նախատեսվածներից.
բաշխիչ լիսեռներ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես
մասեր շինարարական թրթուրավոր մեքենա
ների համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր
բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր մեքե
նաների և ապարատների համար. ռետինե
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թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե
թրթուրներ՝ որպես մասեր հանքարդյունաբե
րական թրթուրավոր մեքենաների համար.
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն մաք
րող թրթուրավոր մեքենաների համար. յուղերի
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր
հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ 3D
տպագրման համար. հողամշակման մեքենա
ներ գյուղատնտեսական նպատակների համար.
պարուրաձև էլեկտրական բանջարակտրատիչ
ներ. ջրածին բաշխող պոմպեր տեխնիկական
սպասարկման կայանների համար. թանաքա
յին տպագրական մեքենաներ արդյունաբերա
կան
նպատակների
համար.
գոլորշիով
ատակամաքրիչներh. ռոբոտային էքզոկմախք
ների կոստյումն եր, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. շարժա
կան կռունկներ. նավթի արդյունահանման,
պահեստավորման և բեռնաթափման լողացող
կայանքներ. պանիր կտրող էլեկտրական
դանակներ. բանջարեղեն մաքրող էլեկտրական
սարքեր.
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջոցներ. դժբախտ պատահարներից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների
խտաչափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղ
ներ. տագնապի ազդասարքեր. ձայնային
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ.
ձայնագրման սկավառակներ. խոսափողեր.
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր.
գազախտաչափներ.
լուսախոշորացուցիչներ.
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառա
վարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրության անալիզի ապա
րատներ. վթարային ազդասարքեր. սպիրտա
չափներ. շարժաքանոններ. սննդամթերքի և
կերերի անալիզի սարքեր. էլեկտրական հեռա
վառոցքային ապարատներ. վառոցքի համա
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կարգերի
մարտկոցներ.
բարձրաչափներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից
պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործվածքնե
րից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ.
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմաչափ
ներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ.
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալեհավաք
ներ. հակաշլացման լուսապաշտպան ապակի
ներ.
սաղավարտների
հովարներ.
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրակա
նություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրակա
նություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեն
ներ. օբյեկտիվն եր աստղալուսանկարչության
համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուց
ման տեսալսողական միջոցներ. կանխավճա
րով աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմն եր. ժետոնով աշխատող ապարատ
ների մեխանիզմն եր. տրամաչափիչներ. համե
մատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ.
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնիսա
կան ժապավենների մագնիսաթափման սար
քեր.
մագնիսական
ժապավենների
վրա
գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապավեն
ներ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
հարթակավոր
կշեռքներ.
հրդեհաշիջման
ժամանակ օգտագործվող հարվածող հարմա
րանքներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. բետատրոններ. տոմ
սերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրախոս
ների
պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ,
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչ
ներ (էլեկտրականություն). ճնշման ցուցիչխցաններ
փականների
համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվա
գարկիչների
տոնարմն եր.
սպիրտային
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավո
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րանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվն երի ( պատկեր
ների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, լոգա
րիթմական
շրջանաձև
քանոններ.
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր.
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չա
փիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապարատ
ներ. կինոնկարահանման խցիկներ. մազական
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմա
պանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակար
գավորման
սարքեր.
լուսանկարչական
լաբորատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր
շոգեկաթսաների համար. չորացուցիչներ (լու
սանկարչություն). կինոֆիլմերի (կինոժապա
վենների)
մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ. լուսաազդանշային (առկայծու
մային) ապարատներ. ազդանշանային զանգեր.
մանրադիտակների առարկայական ապակի
ների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտա
տորներ. ծովային կողմն ացույցներ. օկուլ յարներ
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորացույց
ներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմն եր.
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրահա
ղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտ
րական
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա
նիշներով վճարումն երի վերահսկողության
ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող սար
քեր. հսկողության էլեկտրական սարքավորում
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. տրանսպորտային միջոց
ների արագությունը վերահսկող սարքեր. էլեկտ
րական կերպափոխիչներ. լուսապատճենման
սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ,
ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթ
ներ. թորանոթները պահող հարմարանքներ.
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվն եր
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական
գործիքներ. կոստյումն եր ջրասուզակության
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համար. կոմուտացման էլեկտրական ապա
րատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմա
նափակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի
էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի ուղղիչ
ներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակ
ների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր).
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. ցիկ
լոտրոններ. կեղծ դրամն երի դետեկտորներ.
փականակներն իջեցնող մեխանիզմն եր (լու
սանկարչություն). խտաչափներ. մուլտիպլիկա
ցիոն
ֆիլմեր.
լաբորատոր
տակդիրներ.
մետաղադետեկտորներ
արդյունաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնար
ներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական փական
ներ.
մեմբրաններ
(ակուստիկա).
դիապոզիտիվն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզի
տիվն եր (լուսանկարչություն). դիասկոպներ.
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոն
ներ. դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու
թյուն).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական
ապահովիչներ նվագարկիչներ. մանրադիտակ
ներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ
(սարքեր). բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականու
թյուն). բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ.
չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ).
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային փրկա
սանդուղքներ. բռնկումային լամպեր (լուսան
կարչություն).
հեռախոսափողեր.
ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. պրոյեկ
ցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը պաշտ
պանող
վահաններ.
էկրաններ
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ.
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ.
էլեկտրական չափիչ սրքեր. էլեկտրական
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա
վարման վահաններ (էլեկտրականություն). գալ
վանական տարրեր. էլեկտրական գծերի
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. էլեկտրա
կան ռելեներ. էլեկտրոլիտային վաննաներ.
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ.
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն)
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության). մեխա
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նիկական ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ.
փորձանոթներ. հավասարակշռման սարքեր.
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). էրգա
չափներ. նյութերը փորձարկելու մեքենաներ և
սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. լուսան
կարչական ապարատների և լուսանկարչական
պարագաների հատուկ պատյաններ. ապարա
տուրա անալիզների համար, բացառությամբ
բժշկականի. բեկումաչափներ. լուսակայացույց
ներ (լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվ
ները դուրս գրելու սարքեր. խմորման
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթու
ղային տրանսպորտում անվտանգություն ապա
հովող
սարքեր.
էլեկտրահաղորդալարեր.
մագնիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ.
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից
պաշտպանելու համար. փրկարարական ցան
ցեր. բրեզենտ փրկարարական աշխատանք
ների համար. ժապավեններ կտրելու սարքեր.
շնչադիմակների զտիչներ. լուսանկարչությու
նում օգտագործվող զտիչներ. լիցքավորող սար
քեր
կուտակիչների
համար.
բարձր
հաճախականության ապարատուրա. հաճա
խաչափներ. հալուն ապահովիչներ ռադիոսար
քեր. գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ).
գալվանական
տարրերի
մարտկոցներ.
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող ձեռ
նոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. ռենտգե
նյան ճառագայթումից պաշտպանող ձեռնոցներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
գազաանալիզարարներ. գազաչափներ (չափիչ
գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր և գոր
ծիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ),
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական փայլար
կիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). աստի
ճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր)
լուսատպվածքների
համար. էլեկտրական կուտակիչների թիթեղ
ների ցանցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ.
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ.
հոլոգրամն եր. խոնավաչափներ. էլեկտրական
լարերի նույնականացման ջղեր. էլեկտրական
լարերի նույնականացման պարուտակներ.
փրկարարական սարքավորումն եր. հրշեջ փող
րակների ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքե
նաներ.
հրշեջ
պոմպեր.
թեքաչափներ
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սակահաշվիչներ. քանակի ցուցիչներ. վակուու
մաչափներ. արագաչափներ. ինդուկտիվության
կոճերի
միջաձողեր
(էլեկտրականություն).
խարիսխներ (էլեկտրականություն). տեղեկատ
վության մշակման սարքեր. հայելիներ զննման
աշխատանքների համար. խոսակցական ապա
րատներ. լուսանկարչական թիթեղների տու
փեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն).
իոնարարներ, բացառությամբ օդը մշակելու
համար օգտագործվողների. դռան օպտիկա
կան դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ).
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը
շտկելու համար. հատուկ կահույք լաբորատորի
աների համար. կաթնախտաչափներ. կաթնա
չափներ.
լամպեր
լուսանկարչական
լաբորատորիաների
համար.
օպտիկական
համակարգով լապտերներ. մոգական լապտեր
ներ. ազդանշանային լապտերներ. լազերներ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. օպտիկական ոսպնյակ
ներ. 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. ակնոց
ների ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշա
չափներ
(մանոմետրեր).
շրջադիտակներ.
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող մեխա
նիզմն եր հեռուստացույցների համար. մեգա
ֆոններ.
համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ (մետ
րեր). սնդիկային հարթաչափներ. արագություն
չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ
չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. օդերևու
թաբանական սարքեր. քանոններ, մետրեր (չա
փիչ գործիքներ). օպտիկական սարքերի և
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ.
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտի
կա). շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովա
յին ազդանշանային սարքեր. նավագնացական
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակ
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ էլեկտրական
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կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակաչափա
կան գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) շրջա
նակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր.
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ.
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և գոր
ծիքներ. օպտիկական ապակիներ. համակար
գիչներ. համակարգչային գրառված ծրագրեր.
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). թթվածնի
վերալցման (տարաթողման) սարքեր. օզոնա
րարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսա
տու կամ մեխանիկական ազդանշանային
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ.
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային լուծույթ
ների խտության որոշման խտաչափներ. լվաց
ման
ռեզերվուարներ
(լուսանկարչություն).
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ
ներ. լուսանկարչական ապարատների դիտան
ներ.
լուսաչափներ.
լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործ
վող ականջի ներդրակներ. զանգեր (տագնապի
ազդասարքեր). կշռաքարեր. բևեռաչափներ.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր.
ատամն ապաշտպանիչներ.
հրաչափներ.
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ռենտգենյան ապա
րատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ).
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման
(գեներացման) ապարատներ և տեղակայանք
ներ, բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա
գործվողների.
ռենտգենյան
խողովակներ,
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող
ների. ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտ
պանող սարքեր, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. հեռախոսային ապա
րատներ.
բեկումային
աստղադիտակներ.
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ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմադրու
թյուններ.
ջերմաչափներ,
բացառությամբ
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի
զտման համար. շնչառական ապարատներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական
ազդասարքեր.
շաքարաչափներ.
զոնդեր
գիտական
հետազոտությունների
համար.
արբանյակներ գիտական հետազոտություն
ների համար. մեմբրաններ գիտական ապարա
տուրայի
համար.
ուսուցանող
սարքեր.
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ
մակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք
տրանսպորտային միջոցների համար. ազդան
շանների հեռակառավարման էլեկտրադինամի
կական
ապարատուրա.
տրանսպորտային
միջոցների կառավարման կամ ստուգման նմա
նակիչներ. շչակներ. ձայնի հաղորդման ապա
րատներ. ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի
վերարտադրման սարքեր. խորազննման սար
քեր և մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորա
չափների
ծանրոցներ.
սոնոմետրեր.
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. տարա
ծադիտակներ. տարածադիտական ապարատ
ներ.
նվագարկիչների
ասեղներ.
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա
չափներ
(դարձաչափներ).
պարուրակային
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր.
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսա
յին հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ.
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաս
տիճանային ցուցիչներ ժամանակը գրանցող
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիք
ներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոցների
համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի
հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ).
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ,
վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
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տեսագրման
համար.
մածուցիկաչափներ.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխե
լու համար. լարման կարգավորիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմա
րանքներ նվագարկիչների ասեղները փոխարի
նելու համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ.
հալուն մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչ
ներ շներին հրահանգներ հաղորդելու համար.
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար.
պահպանական
ազդանշանային
սարքեր.
անկյունաչափական
գործիքներ.
լուսատու
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի հիմն ակ
մախքներ. լուսակայված ժապավեններ. լույս
արձակող կամ մեխանիկական ճանապարհա
յին նշաններ. փրկարար ազդալողաններ.
ազդանշանային ազդալողաններ. զումմերներ.
բուսոլներ
(կողմն ացույց-անկյունաչափներ),
կողմն ացույցներ. հակամառախուղային ազդա
սարքեր, բացառությամբ պայթուցիկների. դրա
մարկղային
ապարատներ.
ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական
նպատակների համար. նույնականացման մագ
նիսական քարտեր. փակող շերտով լուսատար
րեր
(ֆոտոէլեմենտներ).
օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համա
կարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխե
մաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար բաճկոնակ
ներ. փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր և գոր
ծիքներ.
լուսակայված
կինոժապավեններ.
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար
(լարեր, մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպա
ոսպնյակների պատյաններ. մանրէական կուլ
տուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
մարտկոցներ. մեկուսացված պղնձալար. գազա
պարպիչ էլեկտրական խողովակներ, բացառու
թյամբ
լուսավորության
համար
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսան
կարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր.
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ.
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
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թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սար
քեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգ
րալ սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմա
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագ
րանցելի). համակարգչային գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրա
յին ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ.
կապի ձայնային սարքեր . կոմուտացման սար
քեր (տեղեկատվության մշակման սարքավո
րանք).
ճնշամեղմման
խցիկներ.
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման դիմա
պանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցա
սարքերի տարրեր). մագնիսական ծածկագրով
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. միկրոպրոցե
սորներ.
մոդեմն եր.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րումն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտի
կական
սկավառակներ.
համակարգչային
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր).
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և
սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար).
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտ
րոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
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էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ.
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկավա
ռակների նվագարկիչներ. ախտորոշման սար
քեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար նախատեսվածների. սկավառակակիր
ներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչ
ներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապի
տակներ.
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսանկարչու
թյուն). սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր համա
կարգիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո
նային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր.
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդե
հային ջրցաններ. գործարկման մետաղաճո
պաններ շարժիչների համար. արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ
ներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդ
ների և սուզորդների համար. պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտսմենների
համար.
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումն եր.
համակարգչային
ներբեռնվող
ծրագրեր.
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր
տարածաընդունիչներ. դաստակների հենա
րաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար. համառանցք մալուխներ. օպտիկաթել
քային մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ
խցակի վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված
ծրագրային
ապահովում
համակարգչային
խաղերի համար . ականջակալներ. լուսավոր
ման համակարգերի բալաստային դիմադրու
թյուններ.
փեյջերներ.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
սոլենոիդային
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող կարգավո
րիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ քամու
ուղղությունը ցույց տալու համար. լուսային էմի
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սիայի 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
հավաքակազմեր
հեռախոսների
համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատակա
նացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխա
նիչներ). ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շար
ժական հեռախոսների զանգերի համար.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկումն երի համար. լաբորատոր ցենտ
րիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային
հեռախոսների համար. լույս արձակող դիոդներ
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆորմա
տորներ. անձնական դյուրակիր համակարգիչ
ներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. պայուսակներ
դյուրակիր համակարգիչների համար. ծածկոց
ներ դյուրակիր համակարգիչների համար. թվա
յին ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ.
Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա
պարհային ազդանշանային կոներ. ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոն
ներ. դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասար
քեր երեխաներին հետևելու համար. տեսախ
ցիկներ
երեխային
հետևելու
համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվն երի լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացումաչափ
ներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտեր
ներ).
փրկարար
պարկուճներ
բնական
աղետների համար. համակարգչային սարքա
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վորումն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
յին ստո
րագ
րու
թյուն. մարմնի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային ապա
րանջաններ (չափիչ գործիքներ). սմարթֆոն
ների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). կալորի
աչափներ. ծախսաչափներ. լույս անդրադարձ
նող փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամն երը
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական կողմ
նացույցների համար. անվտանգության սարքեր
(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր դետեկ
տորներ. պատյաններ անձնական թվային
օգնականների (ԱԹՕ) համար. կշեռքներ ման
կիկների համար էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար. ջեր
մադիտման տեսախցիկներ. մարմն ի զանգվածի
վերլուծիչներով կշեռքներ. պլանշետային համա
կարգիչների պատյաններ. սև արկղեր (տվյալ
ների
գրանցիչներ).
թվային
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրա
կան և էլեկտրոնային սարքավորումն եր երաժշ
տական
գործիքների
համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ). ցածր հաճախականության
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոն
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության գլխա
դիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնա
յին
գրատախտակներ.
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
ձայնային խառնիչներ. Էլեկտրոնային սիգա
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րետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալիբրելոկներ
հեռակառավարման
համար.
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրա
կան T – աձև քա
նոն
ներ չափ
ման հա
մար.
անկյունաքանոններ չափման համար. քառա
կուսի քանոններ չափման համար. էլեկտրոնա
յին
թվային
ցուցասարքեր.
լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվ
տանգության ապահովման ռոբոտներ. անձնա
կան
թվային
օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. արբա
նյակային որոնիչներ. մատանու չափիչներ.
մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ համա
կարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ տրանսպոր
տային
միջոցների
համար.
գրպանի
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչա
յին էկրանները պաշտպանող ծրագրային
ապահովում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնան
կարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվն եր. բեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. հեռահաղորդակցային ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
ցուցասարքեր.
մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. փրկարարական
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և լուսա
պատճենահանող ապարատների համար. վահվահ
ոտնակներ.
հասակաչափներ.
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխ
ներ (ուսումն ական սարքեր). սարքեր վիրտուալ
ստեղնաշարերի նախագծման համար. փրկա
րարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. նանո
մասնիկների չափերի վերլուծիչներ. բարձիկներ
ականջակալների համար. վիրտուալ իրականու
թյան ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին
կից
սարքեր).
բջջային
հեռախոսների համար բեռնվող զգայապատ
կերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ. օդա
կարգավորման
թվային
թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային
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կետերով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ).
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ կենցաղային նպատակ
ներով օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական
վարդակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր
համակարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշան
ներ. դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծան
րագոտիներ
ջրասուզակների
համար.
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային միջոցների կայանման տվիչ
ներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնե
լիս օժանդակելու համար մարմն ի լծասարքեր.
անասուններին ուղղորդելու համար նախատես
ված ազդանշանային չխչխկաններ. տեսապրո
յեկտորներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ. կենսաչափական անձնագրեր. նույ
նականացման կենսաչափական քարտեր.
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացետիլե
նային
այրոցներ.
ացետիլենային
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. օդա
քաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր
թռչող ապարատների համար. խուղակային
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտազերծ
ման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. զտիչներ օդորակման համար. օդաջե
ռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդորակման
կայանքներ. օդի զտման տեղակայանքներ.
տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. սար
քավորանք տաք օդով բաղնիքների համար.
շփական բռնկորդներ գազային վառիչների
համար. գազային վառիչներ. վառիչներ. լամ
պանոթներ. էլեկտրական լամպերի անոթներ.
աղեղային լամպեր. էլեկտրական լամպեր. հիմ
նակմախքներ վառարանների համար. սառնա
պահարաններ. լապտերներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ցոլալապտերներ մեքենա
ների համար. սառեցնող բաքեր վառարանների
համար. վաննաներ. նստելու վաննաներ. շար
ժական խցիկներ թուրքական բաղնիքների
համար. սարքավորանք լոգարանների համար.
ջեռուցիչներ վաննաների համար. սանիտարա
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տեխնիկական տեղակայանքներ լոգարանների
համար. լուսատուներ. լուսավորման լապտեր
ներ. լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոց
ներ. այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ
հեծանիվն երի համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ,
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ ռադի
ատորների համար. գրպանի էլեկտրական լապ
տերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխա
դիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
շամփուրները շրջելու համար. շամփուրներ.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղա
կայանքներ նավթարդյունաբերության համար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար.
շարժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդո
րակում). սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջե
ռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակների և
խողովակաշարերի ծորակներ. ջերմության
վերականգնիչներ. հրահեստ աղ յուսապատ
վածքներ վառարանների համար. լամպեր
տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի ցու
ցիչների համար. ածխային էլեկտրոդներ աղե
ղային
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.
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
լիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ջեռուցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրո
նական ջեռուցման ռադիատորների համար.
ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցիչներ արդուկների
համար. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեր
մակներ ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտա
ներ ոտքերը տաքացնելու համար. կերակուրներ
տաքացնելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռու
ցիչներ. լամպի ապակիներ. լամպերի խողո
վակներ. ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի
սահափականներ. չորուցիչներ մազերի համար.
ջրի բաշխման տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը
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տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողո
վակներ (սանիտարատեխնիկական համակար
գերի մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ.
զուգարաններ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ
խողովակներ լուսավորման համար. հակասառ
ցապատիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. զուգարանների ախտահանման միջոց
ների բաշխիչներ. ապարատներ ախտահան
ման համար. ծովային ջրի աղազրկման
տեղակայանքներ. ապարատներ չորացման
համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնելու
ապարատներ. թորման ապարատներ. ցնցուղ
ներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սար
քեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման
տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ.
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի մասե
րից. լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ.
ջահեր. հոսաջրերի մաքրման տեղակայանք
ներ. առաստաղի լուսամփոփներ. էլեկտրական
ռադիատորներ. գազերի զտման սարքեր. սար
քեր կերերը չորացնելու համար. գոլորշիարար
ներ.
վառարաններ
(ջեռուցիչ
սարքեր).
էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու
ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբնոց
ներ. վառարաններ, բացառությամբ լաբորա
տոր
վառարանների.
ձևավոր
աղ յուսապատվածքներ վառարանների համար.
հրակալներ վառարանների համար. օջախներ.
մոխրատաշտեր վառարանների համար. սառ
նարանային ապարատներ և մեքենաներ. սառ
նարանի
խցիկներ.
սառնարանային
տարողություններ. լամպեր մազերը գանգրաց
նելու համար. մրգերը չորացնելու ապարատ
ներ. գազազտիչներ (գազային սարքավորանքի
մասեր). գազայրոցներ. գազի կաթսաներ.
գազալցված
լամպեր.
շոգեարտադրիչներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. մանրէ
ասպան լամպեր օդը մաքրելու համար. սարքեր
և մեքենաներ սառույց պատրաստելու համար.
էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև թասակ
ներ լամպերի համար. ջեռուցման սալեր. հաց

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022

բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանոցա
յին ապարատներ. աղբայրիչներ (վառարան
ներ). ապա
րատ
ներ օդի կամ ջրի իո
նաց
ման
համար. դեկորատիվ շատրվաններ. լաբորա
տոր լամպեր. կաթի սառեցման տեղակայանք
ներ.
պաստերիչներ.
յուղային
լամպեր.
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամ
պեր, բացառությամբ բժշկական նպատակնե
րով
օգտագործվողների.
պայթանվտանգ
լամպեր. անդրադարձիչներ լամպերի համար.
չինական լապտերներ. լվացարաններ (սանի
տարատեխնիկական սարքավորման մասեր).
հեղուկների սառեցման տեղակայանքներ. լյու
մինեսցենտային խողովակներ լուսավորման
համար. մագնեզիումային թելեր լուսավորման
սարքերի համար. չորուցիչներ ածիկի համար.
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ միջու
կային վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների
դանդաղարարների
համար.
կափույրներ
պահեստարաններում մակարդակի կարգավոր
ման համար. էլեկտրական լամպեր տոնածա
ռերի համար. լուսավորվող համարներ շենքերի
համար.
թթվածնա-ջրածնային
այրոցներ.
ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային այրոցներ.
ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակներ.
պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհանոցա
յին վառարաններ (ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ
կափույրներ շոգեջեռուցման տեղակայանքների
համար. ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաք
րելու համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենա
ներ. թորման աշտարակներ թորման համար.
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր.
անդրադարձիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. սառնարանային սարքավորում
ներ
և
տեղակայանքներ.
սարքեր
և
տեղակայանքներ սառեցման համար. քարշի
կարգավորման ձգափականներ. կարգավորիչ
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար.
պահպանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ
գազասարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղ
ների համար. ծորակներ. ջրատար ծորակների
միջադիրներ. շամփուր պարունակող հարմա
րանքներ միս տապակելու համար. սանիտարա
տեխնիկական սարքեր և տեղակայանքներ.
չորացման ապարատներ և տեղակայանքներ.
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ապարատներ լվացասենյակներում ձեռքերը
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդորակ
ման կայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ.
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր).
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. չորու
ցիչներ ծխախոտի համար. լուսավորման սար
քեր տրանսպորտային միջոցների համար.
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու ավտո
մատ սարքվածքներ. գոլորշու արտադրման
տեղակայանքներ. օդափոխության կայանքներ
և ապարատներ (օդորակում). օդափոխման
(օդորակում) տեղակայանքներ և ապարատներ
տրանսպորտային միջոցների համար. զուգա
րանակոնքեր.
նստոցներ
զուգարանների
համար. լուսամփոփներ. լուսամփոփների կալիչ
ներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ ջրատար
խողովակների համար. կարգավորիչ և պահ
պանիչ պարագաներ գազամուղների համար.
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ ջրմու
ղային սարքավորումն երի համար. շոգու կուտա
կիչներ. տեղակայանքներ և ապարատներ ջուրը
փափկացնելու համար. օդաքաշ լաբորատոր
թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչներ.
սպիրտայրոցներ. հակաշլացնող հարմարանք
ներ տրանսպորտային միջոցների համար (լամ
պերի
պարագաներ).
տրանսպորտային
միջոցների
ապակիների
տաքացուցիչներ.
գլխադիրներ գազայրոցների համար. ջրամա
տակարարման համակարգերի տեղակայանք
ներ. միջուկային ռեակտորներ. խոհանոցային
էլեկտրական ավտոկլավն եր, էլեկտրական շու
տեփուկներ. լապտերներ ավտոմեքենաների
համար. ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչ
ներ. էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. պահ
պանիչ
և
կարգավորիչ
պարագաներ
գազասարքերի համար. էլեկտրական լուծակոր
զիչներ սուրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ.
փողոցային լապտերներ. շոգեկաթսաների ջեր
մախողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ).
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային ջեր
մային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառա
րաններ. ապարատներ արևայրուքի համար
(սոլ յարիումն եր). ջրթողներ զուգարանների
համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթսաների
համար. սառնարաններ. հոտազերծման սար
քեր, բացառությամբ անձնական օգտագործ
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ման համար նախատեսվածների. ջրառու
սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. սարքեր ծխա
հարման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավո
րանք թրծող վառարանների համար (հենարան
ներ). գրպանի ջերմակներ. հիդրոմերսման
լոգարաններ (անոթներ). քրոմատագրիչներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. գազապա
ղիչներ (մեքենաների մասեր չհանդիսացող).
բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սարքավորանք
շոգեբաղնիքների
համար.
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր գոլոր
շիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար
(սաունաներ դեմքի համար). միզամաններ`
որպես սանիտարա-տեխնիկական սարքավո
րանք. ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ.
ջերմակներ անկողնու համար. էլեկտրաջեռուց
մամբ ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. անկողինը
տաքացնելու ջերմակներ. զտման սարքվածք
ներ ակվարիումն երի համար. տաքացիչներ
ակվարիումն երի համար. լուսատուներ ակվա
րիումն երի համար. էլեկտրաջեռուցմամբ գոր
գեր.
ատամն աբուժական
վառարաններ.
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.
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սար
քեր սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջ
րյա լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային
ցրիչներ (ոռոգման պարագաներ). մանրէա
զերծված սենյակներ (սանիտարական սարքա
վորանք). կրակարաններում (մանղալներում)
օգտագործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտե
սական մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար.
միկրոալիքային վառարաններ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. հաց թխելու մեքե
նաներ.
սառեցնող
ցուցափեղկեր
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլոր
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շիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սար
քեր.
լույս
արձակող
դիոդների
(ԼԱԴ)
լուսավորման սարքեր. հիդրոմերսման լոգա
րանների ապարատներ. տաքացվող ցուցա
փեղկեր (ցուցապահարաններ). բազմապրոֆիլ
կաթսաներ. սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ.
տորտիլա պատրաստելու էլեկտրական մամլիչ
ներ. գրքերի ախտահանման պահարաններ.
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային էլեկտրա
կան շատրվաններ. ախտահանող ապարատ
ներ
բժշկական
նպատակներով.
գինու
էլեկտրական մառաններ. լուսային շարաններ
տոնական զարդարանքի համար. էլեկտրատա
քացմամբ կարճագուլպաներ. ճակատի լապ
տերներ.
լամպեր
եղունգների
համար.
վակուումում սնունդը պատրաստելու էլեկտրա
կան կաթսաներ. միկրոպղպջակների գեներա
տորներ լոգանքի համար. ջեռուցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխելու համար. էլեկտրական ջեռուցմամբ
հագուստ. ծեծած բրնձից թխվածքաբլիթների
պատրաստման էլեկտրական կենցաղային
մեքենաներ. պատրույգներ հեղուկ վառելիքով
վառարանների համար. եփման էլեկտրական
սալեր. մոմի լապտերներ. տաք օդով տապակող
ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու
մեքենաներ. հեծանիվն երի ուղղորդիչ լուսար
ձակներ. սառնարաններ, սառեցման ապա
րատներ
և
սառցարաններ
բժշկական
նպատակներով պահեստավորման համար.
պնդացման լամպեր ոչ բժշկական նպատակ
ների համար. աճեցման հիդրոպոնիկ համա
կարգեր.
էլեկտրական
ջերմամեկուսիչ
անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկելու էլեկտրա
կան սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի տաքա
ցուցիչներ.
ՀՀԴ-սնուցումով
բաժակի
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու էլեկտրա
կան սալիկներ. հատակի լապտեր. էլեկտրա
կան թաժիններ. լուսային լուսարձակներ.
մառախուղային մեքենաներ. հատակի ջեռուց
ման սարքեր և հարմարանքներ. օդի խոնավա
ցուցիչներ. էլեկտրական մեքենաներ սոյայի
կաթ պատրաստելու համար. սուրճի դատարկ
պարկուճներ սուրճի էլեկտրական մեքենաների
համար. էլեկտրական ինքնաեռներ. խոնավակ
լանիչներ.
դաս 12. եղանավոր ամբարձիչներ. երկա
թուղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային
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տրանսպորտային միջոցների համար. օդային
փոխակրիչներ.
օդային
տրանսպորտային
միջոցներ.
օդապարիկներ.
օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և
պիտույքների հավաքակազմեր դողերի օդախ
ցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ).
կախոցների
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. «երկկեն
ցաղ» ինքնաթիռ. սահելուց պաշտպանող հար
մարանքներ
տրանսպորտային
միջոցների
դողերի համար. հակասահքային շղթաներ.
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների
գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. կցանքների
կցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ավտոբուսներ.
հեռընթաց
ավտոբուսներ.
կատերներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ.
ավտոմոբիլների հետգցովի թափքածածկեր.
շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շասսիներ
ավտոմոբիլների համար. հետընթացքի ազդա
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար.
ինքնաթիռներ (օդանավեր). լաստանավեր.
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների
համար. դիրիժաբլներ. դողեր տրանսպորտա
յին միջոցների անիվն երի համար. տրանսպոր
տային
միջոցների
դողերի
փականներ.
երկաթուղային շարժակազմերի անիվն երի
կալանդների
կատարներ.
ոլորալիսեռներ
տրանսպորտային միջոցների համար. նավի
րաններ. նավերի կեռեր. ղեկային սարքվածք
ներ
նավերը
կառավարելու
համար.
սարքվածքներ նավերը զատելու համար. թեք
նավարաններ նավերի համար. պտուտակային
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր.
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. հանքա
յին սայլակների անիվն եր. հեծանիվն եր. հենակ
ներ հեծանիվն երի համար. երկաթուղային
վագոնների սայլակներ. նավամակույկների
մակույկահեծաններ. ցեխից, կեղտից պաշտ
պանող վահանակներ. երկանիվ սայլակներ.
կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. կեսոններ
(տրանսպորտային
միջոցներ).
անիվն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս
պորտային միջոցների շարժիչների ծածկեր.
տրանսպորտային միջոցների հետգցովի թափ
քածածկեր.
ավտոկցանքներ.
քարշակներ
(տրանսպորտային միջոցներ). ցամաքային
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տրանսպորտային միջոցների մեխանիզմն երի
քարտեր, բացառությամբ շարժիչների. անվ
տանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների նստոցների համար. տրանսպորտա
յին միջոցների անվակունդեր. շղթաներ հեծա
նիվն երի համար. անվասայլակներ բեռնանավեր
(կցանավեր). մակույկներ. բեռնատար սայլակ
ներ. սայլակներ ճկափողերի համար. ձուլասայ
լակներ.
մեքենաներ
գոլֆի
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
թափարգելներ (բուֆերներ). հիդրավլիկական
համակարգեր տրանսպորտային միջոցների
համար. հեծանիվն երի ղեկեր. քնամահճակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ողնակո
ղեր (նավերի). հեծանիվն երի դողեր. հեծանիվ
ների
ատամն անիվն եր.
արգելակներ
հեծանիվն երի համար. ցեխից, կեղտից պաշտ
պանող վահանակներ հեծանիվն երի համար.
հեծանիվն երի անվահեցեր. ծնկավոր լծակներ
հեծանիվն երի համար. շարժիչներ հեծանիվ
ների համար. հեծանիվն երի անվակունդեր.
հեծանիվն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվն երի անիվն եր. թամբեր հեծանիվն երի
համար.
մոտոցիկլետների
կանգնակներ.
ատամն ավոր
փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. լողուն
դրագներ (նավեր). երկաթուղասայլակներ.
էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցներ. կցորդիչների
ագույցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. մանկական անվտանգ
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. պարաշյուտներ. դողածածկաններ
օդաճնշական դողերի համար. տրանսպորտա
յին միջոցների հակակշիռներ անիվն երի հավա
սարակշռման
համար.
տիեզերական
ապարատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային
նավատորմիղ). սռնիներ տրանսպորտային
միջոցների համար. սռնիների վզիկներ. հողմա
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պակիների ապակեմաքրիչներ. պահպանական
ցանցեր հեծանիվն երի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի (անիվն երի) թասակներ. ֆուրգոններ
(տրանսպորտային միջոցներ). արգելակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի ամրակապեր. ավտոմոբիլ-սառնա
րաններ. վագոն-սառնարաններ (երկաթուղային
տրանսպորտ). շարժիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. նավախելի
թիեր. պատյաններ տրանսպորտային միջոց
ների նստոցների համար. լուսանցույցներ. հիդ
րոինքնաթիռներ. սահանավ. ննջավագոններ.
շոգեշարժներ. լոկոմոտիվն եր. քարշուժային
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. երկաթուղային վագոններ.
ոտնատեղեր տրանսպորտային միջոցների
համար.
փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. ուժային
մեխանիզմն եր ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ռազմական տրանսպորտ.
ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. մոտոցիկլետներ.
վազանցի կցորդիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. ջրային տրանսպոր
տային
միջոցներ.
նավեր.
նավերի
թիապտուտակներ. օմն իբուսներ. թիեր կանոեի
համար. հողմապակիներ. անվադողերի բու
թակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր.
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր.
կամրջանավեր.
դռներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնախ
ցիկներ դահուկների համար. եռանիվ տրանս
պորտային միջոցներ բեռների փոխադրման
համար. մանկասայլակներ. պատյաններ ման
կասայլակների համար. մանկական սայլակ
ների հետգցովի թափքածածկեր. պտուտակային
շարժասարքեր. տրանսպորտային միջոցների
անվաճաղեր. պրկման սարքվածքներ անվա
ճաղերի համար. վերելակներ լեռնագնացների
համար. կախոցների զսպաններ տրանսպոր
տային միջոցների համար. վագոն – ռեստորան
ներ. հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային
միջոցների անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետ
ների համար. մոտոցիկլետների սայլակներ.
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմե
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քենաներ). կառանասյուներ (ծովային). թիկնա
թոռով վերելակներ. թիակալներ. կործվող
(շրջվող) սայլակներ. թռչող ապարատներ.
տրանսպորտային
միջոցների
ընթացային
մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային միջոց
ներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և հարմա
րանքներ
ճոպանուղիների
համար.
ֆունիկուլ յորներ. կախովի ճոպանուղիներ. եռա
նիվ տրանսպորտային միջոցներ. տուրբիններ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. տրանսպորտային միջոցներ ցամաքով,
օդով, ջրով կամ երկաթուղով տեղաշարժման
համար. ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատան
ներ դողերի օդախցիկները նորոգելու համար.
տրանսպորտային միջոցների ներսի պաստառ
ներ. մոպեդներ. պատուհաններ տրանսպոր
տային
միջոցների
համար.
մարդատար
ավտոմոբիլներ. հակահափշտակիչ հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար.
շրջվող սարքեր (վագոնների, վագոնետների
մասեր). զբոսանավեր. օդագնացության մեջ
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և
հարմարանքներ. հակաշլացման հարմարանք
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլների թափ
քեր. ավտոմոբիլների թափարգելներ. մեղմիչ
ներ ավտոմոբիլների համար. հակահափշտակիչ
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլ – բետո
նախառնիչներ. հեծանիվն երի անվախուցեր.
արգելակային լրակազմեր տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների փոխան
ցատուփեր.
ձեռնասայլակներ.
սայլեր.
հեծանիվն երի շրջանակներ. թափքեր տրանս
պորտային միջոցների համար. ինքնանետվող
բազկաթոռներ թռչող ապարատների համար.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխհա
ղորդիչ շղթաներ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար. պտտման մոմենտի
կերպափոխիչներ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար. ազդանշանային ցուցիչ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ծխատար խողովակներ լոկոմոտիվն երի համար.

42
42

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022

ղեկանիվն եր տրանսպորտային միջոցների
համար. թամբերի պատյաններ հեծանիվն երի
համար. սանիտարական տրանսպորտային
միջոցներ. անխուց դողեր հեծանիվն երի համար.
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ
տրանսպորտային միջոցների համար. օդասահ
նակ. վառելիքի բաքերի կափարիչներ. շարժա
ձողեր
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար (բացառությամբ մոտորների
և շարժիչների մաս կազմողների). հետնամասի
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային միջոց
ների մասեր). անվտանգության կապովի գոտի
ներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստելատեղերի համար. արևապաշտպան հար
մարանքներ ավտոմոբիլների համար. շարժա
հաղորդման տուփի լիսեռներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. անվ
տանգության բարձիկներ (ավտոմոբիլների
անվտանգության միջոցներ). հեծանիվն երի
զամբյուղներ. ավտոտներ. սայլակների անվակ
ներ (տրանսպորտային միջոցների). սայլակներ
մաքրման համար. նավերի բախամեղմիչներ.
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ).
հեծանիվն երի կողովն եր. սայլակներ մթերք
ների համար. ձնագնաց մեքենաներ. հեռակա
ռավարվող
տրանսպորտային
միջոցներ,
բացառությամբ խաղալիքների. ինքնագլորներ
(տրանսպորտային միջոցներ). նավի կայմեր.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ցոլալապտերների մաքրիչ
ներ. արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների
համար. պահեստային անիվն երի պատյաններ.
շրջովի թափքով բեռնատար վագոնիկներ.
սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների վահա
նակների վրա. արգելակային սկավառակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվն երի խուրջիններ. հեծանիվն երի զանգեր.
մոտոցիկլետների զանգեր. զրահապատված
տրանսպորտային
միջոցներ.
շարժիչների
հենարաններ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ռազմական նշանակության
անօդաչու թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացի
ական նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր.
հետևի կողային դիտահայելիներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. մոծակապաշտպան
ցանցեր մանկական սայլակների համար.

02/2

ՄԱՍ
№ 1

տրանսպորտային միջոցների կառավարման
բռնակներ. անվարորդ ավտոմեքենաներ (ինք
նավար ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկու
տերներ սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխրաման
ներ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների
ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների կողովն եր. պինդ դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվն երի
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակ
ներ. հաշմանդամն երի սայլակներին հարմա
րեցված
ոտնամուշտակներ.
անվադողերի
ներդրվող օդախցիկներ. զբոսասայլակներին
հարմարեցված պայուսակներ. հեռակառավար
վող տրանսպորտային միջոցներ ստորջրյա
զննումն երի համար. ինքնավար ստորջրյա
տրանսպորտային միջոցներ ծովի հատակի
զննումն երի համար. սիլֆոններ միակցված
ավտոբուսների համար. էլեկտրական հեծանիվ
ներ. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների
համար. մրցարշավային ավտոմեքենաներ.
ռոբոտացված ավտոմեքենաներ. անօդաչու
թռչող խցիկներ (դրոն). ձկնորսական սայլակ
ներ. անիվն երով վանդակավոր սայլակներ.
տրանսպորտային միջոցների անիվն երի պնդօ
ղակներ. սեղմակներ նախատեսված ավտոմե
քենայի պահեստամասերը ավտոմեքենայի
թափքին ամրացնելու համար. փրկարարական
սահնակներ.
էվակուատորներ.
աղբատար
ավտոմեքենաներ. կցանքներ հեծանիվն եր
փոխադրելու համար. հեծանիվի կցանքներ.
սայլակներ ընտանի կենդանիների համար. բեռ
նատարներ ներկառուցված կռունկով. առաք
ման
դրոններ.
տեսախցիկներով
հեռակառավարվող ուղղաթիռներ. գիրոկոպ
տերներ. ուղղաթիռներ. ինքնահավասարակշռ
վող ինքնագլորներ. ինքնահավասարակշռվող
տախտակներ.
ինքնահավասարակշռվող
էլեկտրական ունիցիկլեր. տրանսպորտային
միջոցների ծածկերի ամրակներ. դողեր ձյունա
մաքրիչների համար. ջրասուզակի զանգեր.
բաժակակալներ տրանսպորտային միջոցների
համար. սայլակներ. ձիասայլեր. «երկկենցաղ»
տրանսպորտային
միջոցներ.
ամենագնաց
տրանսպորտային միջոցներ.
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դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). քարե
տախտակներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբա
թիթեղ. ծեփելու համար կավ. հաշվողական
աղ յուսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի
վիմագրական ստեղծագործություններ. նկար
ներ շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտ
ներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
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կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու
միջոցներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդան
շաններ (թղթե կնիքներ). ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
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կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
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րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
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հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագրա
կան անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագ
րական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսր
բիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ
ներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկ
րոալիքային
վառարանում
սնունդ
պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի
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համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթ
ներ դար
սակ
ման հա
մար. թղթե կամ ստվա
րաթղթե
ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
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հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր.
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
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.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
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ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
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, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
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ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
դաս 19.հայտարարությունների ոչ մետա
ղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալա
բաստր.
ասբեստացեմենտ.
ասբեստ
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
ձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթա
բեր ավազ. բրուտակավ. հրակայուն աղ յուսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատ
վածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ մետաղական ճաղաշարքեր. բիտում
ներ. խեժապատված շինարարական սղոցա
նյութեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկելու համար. փեղկա
վոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտումային շինա
նյութեր. մասնակի մշակված անտառանյութ.
շինարարական ոչ մետաղական տախտակա
մածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակ
ված անտառանյութ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյութ. ճանապարհային փայտե պատ
վածքներ. միաշերտ նրբատախտակ. նրբա
տախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ.
մածուցիկ շինանյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսա
կավ. կապակցող նյութեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ.
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխա
տանքների համար. կրաքար. ոչ մետաղական
ջրհորդաններ
(տանիքի).
շինարարական
ստվարաթուղթ. բիտումավորված ստվարա
թուղթ (շինարարական). հրահեստ նյութեր (շա
մոտ). բուխարու ոչ մետաղական ծածկեր. ոչ
մետաղական շինարարական հիմն ակմախք
ներ. նյութեր ճանապարհաշինության և ճանա
պարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
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աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ մետա
ղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութե
րից. սալեր ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստ
ված նյութերից. ցեմենտից պատրաստված
սյուներ. շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնա
պատեր. ոչ մետաղական կառուցվածքներ.
շինարարական թուղթ. շինարարական ապա
կի. ոչ մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղա
կան ձուլվածքներ. ոչ մետաղական կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական անկյունակներ. ոչ
մետաղական պատուհաններ. ոչ մետաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ մետաղական կափա
րիչներ. ոչ մետաղական տանիքապատվածք
ներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար).
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար խողո
վակների կափույրներ, բացառությամբ մետա
ղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ
մետաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ուղ
ղաձիգ ոչ մետաղական կառուցվածք էլեկտրա
հաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ մետաղական ճյուղավորումն եր. գերեզման
ների ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե
տանիքապատվածքներ.
ոչ
մետաղական
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ
մետաղական գոմեր. ոչ մետաղական հենա
րաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ մետաղական).
հուշատախտակներ (ոչ մետաղական). թաղիք
շինարարության համար. լցակաղապարներ (ոչ
մետաղական). ցեմենտ վառարանների համար.
ցեմենտ դոմն ային վառարանների համար. քար.
պատուհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարության համար. ավազա
քարային խողովակներ. գիպս (շինանյութ). ոչ
մետաղական շերտափեղկեր (շերտավարա
գույրներ). խարամ (շինանյութ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառությամբ մետաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկ
ման տեղակայանքների ոչ մետաղական հար
թակներ. կավարամածներ (ոչ մետաղական).
կապակցող նյութեր ճանապարհային պատ
վածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարության համար. մանրահատակ.
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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.
արհեստական նյութերից թերթեր և ժապավեն
ներ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական կայմասյուներ. կաղնե տակա
ռատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական
ծեփածո զարդեր շինարարության համար.ոչ
մետաղական բեկվածքներ շինարարության
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ
մետաղական երեսապատվածքներ շինարարու
թյան համար. ջրամեկուսացման ոչ մետաղա
կան մակադրակներ շինարարության համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ մետաղա
կան պարսպապատեր. ոչ մետաղական ցան
կապատեր. ազդանշանային ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ մետաղական շինարարական երես
վածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմա
քարեր. տուֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
մետաղական հատակներ. ոչ մետաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարության համար. ոչ մետաղական պատ
վածքներ շինարարության համար. տանիքների
ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրացատկի ոչ
մետաղական աշտարակներ, ցատկահարթակ
ներ. ոչ մետաղական դարպասներ. դռների ոչ
մետաղական լողաթներ, դռների ոչ մետաղա
կան փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյու
ներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
նյութեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացա
ռությամբ կաղապարախառնուրդի. շարժական
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ոչ մետաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ մետաղական սիլոսահորեր. արձան
ներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կուպր
(շինանյութ). թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետա
ղական տանիքածածկեր. ոչ մետաղական շիր
մաքարեր. կանաչապատ ոչ մետաղական
տաղավարներ (կառուցվածքներ). երկաթուղա
յին ոչ մետաղական փայտակոճեր. ոչ մետաղա
կան ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ մետաղական
կոշտ խողովակներ շինարարության համար.
պատուհանի փեղկավոր ոչ մետաղական ապա
կեկալներ. մեկուսիչ շինարարական ապակի.
պատուհանի ապակի, բացառությամբ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական մեծա
վանդակներ (կառուցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյութ).
կառանման ոչ մետաղական ճոպանասյուներ.
լողուն նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ մետաղական
պանելներ. ակվարիումն եր (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող
նյութեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվես
տական իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից.
ոչ մետաղական լոգնոցներ (կառուցվածքներ)
թռչունների համար. ոչ լուսատու ազդալողան
ներ. լողավազաններ (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ
մետաղական կաղապարամածներ բետոնի
համար. ոչ մետաղական տեղակայանքներ
հեծանիվն երի կայանման համար. ճանապար
հային քարե պատվածքներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութի զանգվածից շինարարության
համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ մետաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ.
ոչ մետաղական սյուներ. լուսամուտների ոչ
մետաղական շրջանակներ. դռան ոչ մետաղա
կան արմատուր. ոչ մետաղական հիմն ակմախք
ներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ.
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ
մետաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
մետաղական դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ
մետաղական երկարիչներ. ոչ մետաղական
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ծխնելույզներ. ոչ մետաղական սալեր ճանա
պարհային պատվածքների համար. ցամաքուր
դային
ոչ
մետաղական
խողովակներ.
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ,
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդուղքներ, ոչ մետա
ղական. շինարարական ոչ մետաղական
պանելներ. արձանիկներ, պատկերներ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ
մետաղական). գերեզմանի ոչ մետաղական
քարակոթողներ. ճանապարհային ոչ մետաղա
կան վթարային պաշտպանակներ. փոստարկ
ղեր քարից կամ աղ յուսից. եռակալված
եղեգասեղմիչներ (շինանյութ). ճնշումային ոչ
մետաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվա
րիումն երի համար. ավազ ակվարիումն երի
համար. ոչ մետաղական խողովակներ օդա
փոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռել
սեր (շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետա
ղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեմենտներով
ներկառուցված ոչ մետաղական ծածկեր տանի
քի համար. ոչ մետաղական երեսարկներ. հրա
հեստ ոչ մետաղական շինանյութեր. հավաքովի
ոչ մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ
մետաղական ջրհորդաններ. ոչ մետաղական
տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական
ցուցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ մետաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ մետաղական փորակա
վոր կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ
պատերը երեսապատելու համար. ոչ մետաղա
կան սալիկներ շինարարության համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ մետաղական սյուներ շինա
րարարության
համար.
կառուցվածքների
համար ոչ մետաղական բարձակներ, կառուց
վածքների համար ոչ մետաղական կալունակ
ներ.
կառուցվածքների
ոչ
մետաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտի
ներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցուկներ
շենքերի
սեյսմամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ.
ոչ մետաղական դրոշակաձողեր (կառուցվածք
ներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռներ. ոչ մետաղական ակորդեոն դռներ. ձայ
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նամեկուսիչ շարժական ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ մետաղական շրջանակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ
տից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղև
ից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա
նակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստ
ների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթուղիների համար.
ոչ մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագուստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
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համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. վաճա
ռասեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկու
տեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղջյուրից. իրեր բուսական փղոսկ
րից. անկողնային պարագաներ, բացառու
թյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ մետաղական
կեռիկներ հագուստի համար. ոչ մետաղական
մեծ անոթներ հեղուկների համար. սպասարկ
ման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրե
լու համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակա
ռատախտակներ. փայտե փորագրված գեղար
վեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ մետաղական
նեցուկներ բույսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդուղքներ. օդա
նավի կամ նավի շարժական ոչ մետաղական
սանդուղքներ ուղևորների համար. դպրոցական
կահույք. սեղաններ գրամեքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղա
կան մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողություններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարա
գույրների համար, բացառությամբ մանածա
գործականի. մահճակալներ. ոչ մեխանիկական,
ոչ մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ մեխա
նիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք
ճկուն փողրակների համար. ձողիկներ աստի
ճանների վրա գորգերն ամրացնելու համար.
դազգահներ. դարակներ (կահույք). բներ տնա
յին թռչունների համար. ոչ էլեկտրական հով
հարներ. ոչ մետաղական փականակներ
տարողությունների համար. ոչ մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար. ծաղ
կարկղեր (կահույք). պատվանդաններ ծաղկա
մանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացան
ների համար. ոչ մետաղական մեծ տակառա
տարաներ.
ոչ
մետաղական
հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
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վարագույրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ պատուհանների համար. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. ոչ մետաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխելու համար. համար
ների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
մետաղական կահույք. իրեր ռատանգյան
արմավենուց.
ցուցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագույրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հիվան
դանոցային մահճակալներ. ոչ մետաղական
անիվն եր մահճակալների համար. ոչ մետաղա
կան մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյուսած
զամբյուղներ (կողովն եր, տուփեր) մթերք տեղա
փոխելու
համար.
հագուստի
կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռ
ների փոխադրման համար. ոչ մետաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. կահույքի
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվ
ներ կահույքի համար. մեղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված սադափ. նույնականացման ոչ մետաղա
կան ցուցանակներ. շենքերի ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակ
ներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. ծղո
տից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հաց
թուխի զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար.
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետա
ղական ցցիկներ վրանների համար. սեղանե
րեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ
վարագույրների համար. դարակներ կահույքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի
համար. պահեստարաններ, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների. վարա
գույրների քիվեր. կեռիկներ վարագույրների
համար. կապեր վարագույրների համար. եղեգ
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(հյուսելու համար հումք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ մետաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մետաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճա
կալների հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղան
ներ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զար
դաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա
նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատ
վանդաններ (կահույք). բանալիներ կախելու
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինա
րարական շաղախի համար ոչ մետաղական
տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ մետա
ղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ մեքենա
ների համար. խցանման ոչ մետաղական միջոց
ներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական
պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակ
ման ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ
մետաղական հեղույսներ. խցափակման ոչ
մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա
ղական փականակներ շշերի համար. տարբե
րիչ
ոչ
մետաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա
նակաձողեր նկարների համար. մերսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ
ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե
րից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ, պատ
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կերներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստ
մասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա
կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ
մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ
մետաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաս
տիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք).
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ ման
կիկների համար. մանկական քայլավարժանքի
սայլակներ.
գովազդային
նպատակներով
օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնի
սականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելի
ներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո
խելու համար. անվավոր սեղանիկներ համա
կարգիչների
համար
(կահույք).
աճյունասափորներ. հողմազանգեր (զարդա
րանքներ). ներսի շերտավարագույրներ հյուսած
փայտից. դրոցներ գրքերի համար (կահույք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
ներսի պատուհանների շերտավարագույրներ
(կահույք). դռան ոչ մետաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ
մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու
համար. բարուրելիս երեխաների տակ գցելու
փռոցներ. դռների ոչ մետաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագույրներ. ներսի
մանածագործվածքից
շերտավարագույրներ.
դռների ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական զան
գեր.
առանձին
կանգնող
միջնապատեր
(կահույք). ոչ մետաղական պտուտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ մետա
ղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք).
փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ
մետաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անուրներ ոչ մետաղական խողովակ
ներն ամրակապելու համար. ցուցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկ
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ներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացովի
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
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ
ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
մետաղական
կախիչներ
պայուսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա
կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս
սայե պիտակներ. բարձակներ (կահույք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ անկողնա
յին
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա
կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով
ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղական
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ մետա
ղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպ
սից
կամ
պլաստիկից
խաչելություններ,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը
պահելու բարձիկներ մանուկների համար.
դիրքի կայունացման բարձիկներ մանուկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկ
ների համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակա
ձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ
ռետինե. դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական անվակ
ներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստա
տեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր գրասեղան
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ներ. ոչ մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները փակելու համար. բարձ
րացնովի
պատուհանի
ոչ
մետաղական
հոլովակներ, պատուհանի ոչ մետաղական
հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի կողպեք
ներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. լվա
ցարանային պահարաններ (կահույք). կահույքի
գզրոցներ. ուղեբեռների պահարաններ.
դաս 22. պարուսինից միջնապատեր (օդա
փոխվող). բրեզենտ. ժապավեններ խաղողի
վազերը կապելու համար. փայտատաշեղ. փայ
տաբուրդ. փայտաթեփ. կոպտաբուրդ (խծուծ
ման նյութ). չմշակված մետաքս. քողարկման
ցանցեր. թելքավոր մանածագործվածքային
հումք. ձկնորսական ցանցեր. ուղտի բուրդ.
կանեփի մանրաթելեր. վուշաքոլք. կանեփա
թելե փոկեր. մետաքսի թափոններ խծուծման
համար. կոկոսի թելք. բոժոժներ. ոչ մետա
ղական ճոպաններ. պարաններ. պարաններ
մտրակների համար. պարանասանդուղքներ.
չմշակված բամբակ. բամբակաքոլք. ձիու մազ.
բմբուլ (փետուր). այդերուկի աղվափետուր.
ոչ ռե
տի
նե, ոչ պլաստ
մաս
սա
յե և ոչ թղթե
կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր. ոչ
ռե
տի
նե, ոչ պլաստ
մաս
սա
յե և ոչ թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (խծուծման,
միջադրման) նյութեր. պարաններ, ճոպաններ,
առասաններ փաթեթվածքի համար. խծուծման
բուրդ. ճոպաններ, առասաններ, պարաններ.
թելքանյութերից միջադիրներ նավերի համար.
կվարցային թափանցիկ ապակեթելք մանա
ծագործվածքեղենի համար. թղթե պարան
ներ. թելեր ցանցերի համար. մետաքսաքոլք.
բրդի քոլքեր. կապկպելու ոչ մետաղական
միջոցներ խրձերի համար. ցանցաճոճ. խոտ
խծուծման համար. ժապավեններ շերտավարա
գույրների համար. ջուտ. կապոկ. օղապարան
ներ (թակարդներ). ցանցավոր գործվածքներ.
մշակ
ված կամ չմշակ
ված բուրդ. գզած բուրդ.
նուրբ բրդեղեն. քրծեն. մոմաթել (ձյութաթել).
չմշակված վուշ (տրորված). փետուր անկողնա
յին պարագաների լցման համար. հովանիներ
մանածագործական նյութերից. առագաստներ
(ճոպանասարք). զտելու համար օգտագործ
վող բամբակ. բամբակ կահույքի խծուծման
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և պաստառապատման համար. խծուծման
ծղոտ. փետուր խծուծման համար. կենդանի
ների մազածածկույթ. ռամիից (չինական եղինջ)
թելք. ռաֆիա (սաղարթավոր արմավենու նրբա
թել). պարկեր սորուն նյութեր տեղափոխելու
և պահելու համար. մանածագործական տոպ
րակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա
վորման համար. որոճի թելք. վրաններ. գեղմ.
ոչխարի բուրդ. ծովային ջրիմուռներ խծուծ
ման համար. տրանսպորտային միջոցների
անչափս պատյաններ. մանածագործական
թելք. սիզալ. ոչ մետաղական ժապավեններ
փաթաթելու կամ կապկպելու համար. կապկ
պելու ոչ մետաղական թելեր. ծղոտե հյուսա
պատվածքներ շշերի համար. ոչ մետաղական
կալորդներ բեռնման-բեռնաթափման աշխա
տանքների համար. ոչ մետաղական փոկեր
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. ոչ մետաղական քարշափոկեր բեռ
ների տեղափոխման և բեռնման-բեռնաթափ
ման աշխատանքների համար. ոչ մետաղական
ճոպաններ. քողարկման պատյաններ. կապկ
պելու ոչ մետաղական թելեր գյուղատնտեսա
կան նպատակների համար. ածխածնային թելք
մանածագործական նպատակների համար.
քուղեր բարձրացվող պատուհանների համար.
քուղեր նկարներ կախելու համար. բամբակի
թափոններ խծուծման համար. պարաններ
փաթեթավորման համար. պլաստմասսայե թելք
մանածագործության համար. մանածագործ
վածքային ապակեթելք. ցանցեր. բամբակի
աղվամազ. հովանիներ սինթետիկ նյութերից.
ավտոմեքենաների տեղապտույտի ժամանակ
օգտագործվող ճոպաններ. փոստային պար
կեր, պայուսակներ. առագաստներ առագաս
տադահուկների համար. ցանցավոր պարկեր
լվացքի համար. տոպրակներ դիակներ տեղա
փոխելու համար. ցանցային կապատեղեր
փակվող ելանցքով, տոպրակացանցեր. ցան
ցաթակարդներ ձկնաբուծարանների համար.
առագաստակտավ
առագաստանավերի
համար. արտաքին փակոցափեղկեր, գալա
րավարագույրներ մանածագործվածքից. ոչ
մետաղական կալորդներ. ցանցեր կենդանի
ներին կերակրելու համար. խոզաստև. փոշուց
պաշտպանող ծածկոցներ. խանձարուրների
պահպանման համար հատուկ հարմարեցված
կտորի պայուսակներ. բիվակ պարկեր` որպես
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ապաստարան օգտագործելու համար. կեղտոտ
լվացքի պարկեր.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. առևտրային տեղեկատ
վության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. խորհր
դատվություն
գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդատ
վություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային նյու
թերի առաքում. օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. նմուշների տարածում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գոր
ծարարության
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
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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
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 համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
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անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
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ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների
գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրող
ների և ֆինանսավորման կարիք ունեցող
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում միջ
նորդական բիզնես- ծառայություններ. հեռուս
տախանութների ծրագրերի արտադրություն.
հասարակության հետ հաղորդակցման ռազմա
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. գոր
ծարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա
ռումն երի հովանավորմամբ ապրանքների և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. թվային երաժշտության ներբեռն
ման
համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառա
յություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայություններ. դեղա
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների
մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանց
ման ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամանա
կավոր կառավարում. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների միջոցով արվեստի գոր
ծերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժան
դակություն մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
լրատվամիջոցների հետ կապերի ծառայություն
ներ. կորպորատիվ հաղորդակցության ծառա
յություններ. գրասենյակային սարքավորումն երի
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վարձույթ համատեղ աշխատանքային պայման
ներում. առևտրային լոբբիստական ծառայու
թյուններ.
օգտագործողների
կարծիքների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշ
ների տրամադրում առևտրային կամ գովազդա
յին
նպատակներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի ծառայություններ. հացամթեր
քին վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ.
սպառողի
պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակնե
րով. վարչական ծառայություններ բժշկական
ուղղորդման համար. բոլոր վերը նշված
ապրանքների մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ջրամատակարարում.
ավիափոխադրումն եր.
սանիտարական փոխադրումն եր. տրանսպոր
տային միջոցների քարշակում վնասվածքի
դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտո
մոբիլային փոխադրումն եր. ավտոբուսային
փոխադրումն եր. զբոսանավերի ծառայություն
ներ. ջրային տրանսպորտի վարձույթ. սառ
ցահատային ծառայություն. փոխադրումն եր
բեռնատար ավտոտրանսպորտով. նավերը
փրկելու ծառայություններ. փոխադրում լիխտեր
ներով. փոխադրումն եր սայլային տրանսպոր
տով. երկաթուղային փոխադրումն եր. ձիերի
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում.
բեռների տեղափոխում. ապրանքների կշռա
բաշխում. ծովային բեռնափոխադրումն երի
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում.
տրանսպորտային ծառայություններ տեսար
ժան վայրերի դիտման համար. բեռնաթափ
ման աշխատանքներ. ապրանքների առաքում.
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում.
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք
ների
պահպանություն
պահեստներում.
պահեստների վարձույթ. փոխադրում լաստա
նավերով. փոխադրումն եր գետային տրանսպոր
տով. նավավարձ (ապրանքների փոխադրում
նավերով). նավավարձակալում. ավտոտնակ
ների վարձույթ. փոխադրում խողովակաշա
րով. ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի
վարձույթ. սառնոցների վարձույթ. տրանս
պորտային միջոցների վարձույթ. երկաթուղա
յին գնացքակազմի (վագոնների) վարձույթ.
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վագոնների վարձույթ. կահույքի փոխադրում.
տրանսպորտային ծառայություններ. փոխադ
րումն եր ջրային տրանսպորտով. ճանա
պարհորդական շրջագայությունների համար
փոխադրումն երի կազմակերպում. ուղևորային
փոխադրումն եր. նավատարի ծառայություն
ներ. քարշակում. խորտակված նավերի վեր
հանում. ճանապարհորդությունների տոմսերի
ամրագրում. ունեցվածքի փրկության ծառայու
թյուններ. տաքսի ծառայություն. տրամվայով
փոխադրումն եր. բեռների առաքում. ծովային
փոխադրումն եր. զրահապատ տրանսպորտով
փոխադրումն եր. ճանապարհորդների փոխադ
րում. թափոնների փոխադրում և պահում.
փոխադրում
տեղից-տեղ
տեղափոխվելիս.
նավակների պահպանություն. միջնորդություն
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդու
թյուն փոխադրումն երի դեպքում. վարորդների
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա
յություններ (նամակների կամ ապրանքների
առաքում). ապրանքների պահեստավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
փոխադրումն երի հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում. ջրասուզակի զանգերի վարձույթ.
ջրասուզակի
սուզազգեստների
վարձույթ.
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի
վարձույթ.
տրանսպորտային
միջոցների
համար փակ կայանատեղերի վարձույթ.
փրկարարական գործողություններ (տրանս
պորտ). տրանսպորտային միջոցների ամրագ
րում. ճանապարհորդությունների ամրագրում.
ստորջրյա փրկարարական աշխատանքներ.
ապրանքների փաթեթավորում. փոստային
առաքում. թերթերի առաքում. փոստով պատ
վիրված ապրանքների առաքում. էներգիայի
բաշխում. մրցարշավի ավտոմոբիլների վար
ձույթ. անվասայլակների վարձույթ. նավա
հանգստային բեռնորդների աշխատանքներ.
տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպա
նում էլեկտրոնային սարքերի վրա. հրթիռների
արձակում երրորդ անձանց համար. ծաղիկների
առաքում. նամակագրության նախավճարում.
երթևեկության վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. սառցախցիկների վարձույթ.
շշալցման ծառայություններ. տրանսպորտի
լոգիստիկա. թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադ
րում բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ.
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. թան
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կարժեք իրերի փոխադրում հսկողության ներ
քո. նավագնացական համակարգերի վարձույթ.
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. նվերների
փաթեթավորում. տրակտորների վարձույթ.
երկրորդային հումքի հավաքում (տրանս
պորտ). գինու էլեկտրական պահարանների
վարձույթ. բանկոմատների համալրում կան
խիկ դրամով. քարշերինգի ծառայություններ.
առևտրի ավտոմատների համալրում. ուղեբեռի
պահեստավորման ծառայություններ. երրորդ
անձանց համար ուղևորափոխադրումն երի
կազմակերպում առցանց հավելվածների միջո
ցով. քաղաքացիական դրոնների ղեկավար
ման ծառայություններ. ճանապարհորդական
վիզաների և ճանապարհորդական փաստաթղ
թերի կազմում արտասահման մեկնող անձանց
համար. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայություններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
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քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ.
դաս 45. անձնական թիկնապահների
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական
վայրերում (ընկերակցում). խուզարկուական
գործակալությունների ծառայություններ. հան
դիպումն երի կամ ծանոթությունների կազ
մակերպման ակումբների ծառայություններ.
գիշերային պահակային գործակալություն
ների ծառայություններ. գաղտնափականք
ների բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ.
դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում. թաղ
ման ծառայություններ. թաղման բյուրոներ.
հագուստի վարձույթ. պահակային ծառայու
թյուններ. ամուսնության գործակալությունների
ծառայություններ. խորհրդատվություն ֆիզի
կական անվտանգության հարցերով. հորոս
կոպների կազմում. հրշեջ ծառայություն.
կրոնական հավաքների կազմակերպում. երե
խաների որդեգրման գործակալությունների
ծառայություններ. կոտրանքից պաշտպանող
անվտանգության համակարգերի հսկում. երե
խաների հրավիրովի դայակների ծառայու
թյուններ. ուղեբեռի ստուգում անվտանգության
նպատակով. տանտերերի բացակայության
ընթացքում բնակարանում բնակեցնելու ծառա
յություններ. ընտանի կենդանիների խնամք.
ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկատ
վության հավաքում. գտնված իրերի վերադարձ.
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. ձեռ
նարկությունների անվտանգության վիճակի
ստուգում. հրդեհի ազդանշանիչների վարձույթ.
կրակմարիչների վարձույթ. արբիտրաժի ծառա
յություններ. խորհրդատվություն մտավոր սեփա
կանության հարցերով. գործերի կառավարում
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. մտա
վոր սեփականության լիցենզավորում. հսկողու
թյուն մտավոր սեփականության բնագավառում
իրավաբանական անձանց համար. իրավաբա
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նական հետազոտություններ. դատարանում
իրավունքների ներկայացում. ծրագրային ապա
հովման լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճե
րի այլընտրանքային (արտադատարանային)
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող պահա
րանների վարձույթ. տոհմաբանական հետա
զոտություններ. հարսանեկան միջոցառումն երի
պլանավորում և կազմակերպում. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայություններ. հատուկ
իրադարձությունների ժամանակ աղավն իների
արձակում. զմռսման ծառայություններ. իրա
վաբանական փաստաթղթերի նախապատրաս
տում. գողացված ապրանքների տեղորոշման
ծառայություններ. լիցենզիաների իրավաբանա
կան կառավարում. աստղագուշակների խորհր
դատվություն. հոգևոր խորհրդատվություն.
խաղաթղթերով գուշակողների ծառայություն
ներ. ոճաբանի խորհրդատվություն անձնական
զգեստների վերաբերյալ. անձնական նամա
կագրության խմբագրում. թաղման արարողու
թյունների անցկացում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ված իրավաբանական ծառայություններ. կրո
նական ծիսակարգերի անցկացում. շներին
զբոսանքի տանելու ծառայություններ. համա
ցանցում դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրագ
րային ապահովման հրապարակման շրջա
նակներում. իրավաբանական հսկողության
ծառայություններ. քաղաքական ժողովն երի
կազմակերպում. իրավաբանական խորհրդատ
վություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. փաստաբանական ծառայություն
ներ. դռնապանների ծառայություններ. հոգե
բանական խորհրդատվություն ծանր կորստի
դեպքերում. փրկարարական ծառայություններ.
իրավաբանական ծառայություններ ներգաղթի
ոլորտում. տարո քարտերով գուշակությունների
ծառայություններ երրորդ անձանց համար.
կանոնադրական
համապատասխանության
աուդիտ. օրենսդրական համապատասխանու
թյան աուդիտ:
____________________
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(210) 20220089
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)

(511)
դասեր՝ 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35,
39, 43, 45 (տես N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(511)
դասեր՝ 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35,
39, 43, 45 (տես N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220093
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)

(210) 20220090
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)

(511)
դասեր՝ 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35,
39, 43, 45 (տես N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(511)
դասեր՝ 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35,
39, 43, 45 (տես N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220091
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)

(511)
դասեր՝ 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35,
39, 43, 45 (տես N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220092
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)
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(210) 20220094
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)

(511)
դասեր՝ 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35,
39, 43, 45 (տես N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220095
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM
(540)

(511)
դասեր՝ 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35,
39, 43, 45 (տես N 20220089 հայտի դասերը):
____________________
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(210) 20220126
(220) 24.01.2022
(730) Սամվել Աղաջանյան, Երևան, Սարի թաղ
1-ին, փող., տուն 55, AM
(540)

(511)
դաս 41. ներկայացումների տոմսերի
ամրագրում.
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում:
____________________

(210) 20220112
(220) 20.01.2022
(730) Վարդան Պետրոսյան, Տավուշի մարզ, ք.
Բերդ, Մաշտոցի 26, բն. 33, AM
(540)

(511)
դաս 29. չրերի ասորտի, մասնավորապես՝
մրգերից և հատապտուղներից ստացված չրեր,
մրգաչրային չիպսեր:
____________________

(210) 20220113
(220) 20.01.2022
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության
պող. 24/1, AM
(540)
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(511)
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակնե
րով 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) 20220114
(220) 20.01.2022
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության
պող. 24/1, AM
(540)

(511)
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակներով
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) 20220115
(220) 20.01.2022
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության
պող. 24/1, AM
(540)
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(511)
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակնե
րով 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:
____________________
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(210) 20220125
(220) 21.01.2022
(730) Մարիամ Ռուդիկի Գնելյան, ՀՀ, ք.
Մասիս,1-ին թաղ., 2-րդ փսղ., AM
(540)

(210) 20220117
(220) 21.01.2022
(730) «Վանսևան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Արաքս, Սողոմոն Թեհլերյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20220123
(220) 21.01.2022
(730) «Լավելինա» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
12, AM
(540)

(511)
դաս 30. բլղուր:
____________________

(511)
դաս
3.
մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական
կրեմներ.
կոսմետիկական
վազելին.
պատրաստուկներ մաքրելու համար. յուղեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում
են որպես մաքրող միջոցներ. հարդարանքի
յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար. կոսմետիկական ներ
կանյութեր. մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. հինա (կոսմետիկական
ներկանյութ).
բուսական
կոսմետիկական
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար.
դաս 35. բնական կոսմետիկայի և մաշկի
խնամքի միջոցների վաճառք:
____________________

(210) 20220130
(220) 24.01.2022
(730) «Ջեթմեն էլեկտրոնիքս» ՍՊԸ,
Երևան, Արշակունյանց 194/3, AM

0061
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(540)

(511)
դաս 7. էլեկտրական լվացքի մեքենաներ.
ամանեղեն լվացող մեքենաներ. էլեկտրա
կան փոշեկուլներ. էլեկտրական փոշեկուլների
ճկափողեր. էլեկտրական փոշեկուլների պար
կեր. ուղղահայաց փոշեկուլներ. ռոբոտներ.
ռոբոտներ արդյունաբերական նպատակների
համար. կենցաղային նպատակներով նախա
տեսված ռոբոտ-օգնականներ տնտեսության
մեջ օգտագործելու համար. ռոբոտներ մաքր
ման համար. ռոբոտ պալետայզերների տես
քով մոդուլային համակարգեր. ռոբոտացված
մեքենաների հսկման համակարգեր. ռոտա
ցիոն էլեկտրական օդափոխիչներ. օդային պոմ
պեր. ռոտացիոն ճնշակներ. սառնարանային
ճնշակներ. պտտվող չորանոցներ (չջեռուցվող).
կենցաղային նպատակներով նախատեսված
էլեկտրական հարիչներ. ռոբոտ փոշեկուլներ.
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ.
կենցաղային նպատակներով նախատեսված
շոգեզտման հարմարանքներ. ձեռքի փոշեկուլ
ներ. էլեկտրական փոշեկուլներ անկողնային
պարագաների համար.
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույ
սանդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջոցներ. դժբախտ պատահարներից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
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պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների
խտաչափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղ
ներ. տագնապի ազդասարքեր. ձայնային
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ.
ձայնագրման սկավառակներ. խոսափողեր.
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր.
գազախտաչափներ.
լուսախոշորացուցիչներ.
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառա
վարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրության անալիզի ապա
րատներ. վթարային ազդասարքեր. սպիրտա
չափներ. շարժաքանոններ. սննդամթերքի և
կերերի անալիզի սարքեր. էլեկտրական հեռա
վառոցքային ապարատներ. վառոցքի համա
կարգերի
մարտկոցներ.
բարձրաչափներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից
պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործվածքնե
րից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ.
Էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմա
չափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ.
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալեհավաք
ներ. հակաշլացման լուսապաշտպան ապակի
ներ.
սաղավարտների
հովարներ.
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրակա
նություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրակա
նություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեն
ներ. օբյեկտիվն եր աստղալուսանկարչության
համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուց
ման տեսալսողական միջոցներ. կանխավճա
րով աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմն եր. ժետոնով աշխատող ապարատ
ների մեխանիզմն եր. տրամաչափիչներ. համե
մատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ.
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնիսա
կան ժապավենների մագնիսաթափման սար
քեր.
մագնիսական
ժապավենների
վրա
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գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապավեն
ներ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
հարթակավոր
կշեռքներ.
հրդեհաշիջման
ժամանակ օգտագործվող հարվածող հարմա
րանքներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. բետատրոններ. տոմ
սերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրախոս
ների
պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ,
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչ
ներ (էլեկտրականություն). ճնշման ցուցիչխցաններ
փականների
համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվա
գարկիչների
տոնարմն եր.
սպիրտային
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավո
րանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվն երի (պատկեր
ների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, լոգա
րիթմական
շրջանաձև
քանոններ.
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր.
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չա
փիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապարատ
ներ. կինոնկարահանման խցիկներ. մազական
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմա
պանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակար
գավորման
սարքեր.
լուսանկարչական
լաբորատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր
շոգեկաթսաների համար. չորացուցիչներ (լու
սանկարչություն). կինոֆիլմերի (կինոժապա
վենների)
մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ. լուսաազդանշային (առկայծու
մային) ապարատներ. ազդանշանային զանգեր.
մանրադիտակների առարկայական ապակի
ների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտա
տորներ. ծովային կողմն ացույցներ. օկուլ յարներ
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորացույց
ներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմն եր.
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրահա
ղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. Էլեկտ
րական
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
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տուփեր(էլեկտրականություն). կոմուտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա
նիշներով վճարումն երի վերահսկողության
ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող սար
քեր. հսկողության էլեկտրական սարքավորում
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. տրանսպորտային միջոց
ների արագությունը վերահսկող սարքեր. էլեկտ
րական կերպափոխիչներ. լուսապատճենման
սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ,
ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթ
ներ. թորանոթները պահող հարմարանքներ.
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվն եր
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական
գործիքներ. կոստյումն եր ջրասուզակության
համար. կոմուտացման էլեկտրական ապա
րատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմա
նափակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի
էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի ուղղիչ
ներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակ
ների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր).
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. ցիկ
լոտրոններ. կեղծ դրամն երի դետեկտորներ.
փականակներն իջեցնող մեխանիզմն եր (լու
սանկարչություն). խտաչափներ. մուլտիպլիկա
ցիոն ֆիլմեր. Լաբորատոր տակդիրներ.
մետաղադետեկտորներ
արդյունաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնար
ներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական փական
ներ.
մեմբրաններ
(ակուստիկա).
դիապոզիտիվն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզի
տիվն եր (լուսանկարչություն). դիասկոպներ.
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոն
ներ. դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու
թյուն).
բարձրախոսներ.
Էլեկտրական
ապահովիչներ. նվագարկիչներ. մանրադի
տակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռա
չափներ
(սարքեր).
բաշխիչ
վահաններ
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավարակե
տեր (էլեկտրականություն). չափակարկիններ.
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր
(ուժաչափներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ.
հրշեջային փրկասանդուղքներ. բռնկումային
լամպեր (լուսանկարչություն). հեռախոսափո
ղեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լուսան
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կարչություն). լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական
չափիչ սրքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտ
րահաղորդագծեր. կառավարման վահաններ
(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր.
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական
միացքներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլի
տային վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշան
ների
հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ
(հեռակապ). ակուստիկ սկավառակները մաք
րելու հարմարանքներ. ձայնագրման ժապա
վեններ. տրանսպորտային միջոցների անցած
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ.
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը
փորձարկելու մեքենաներ եւ սարքեր. ձվադի
տակներ. ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցու
ցիչներ.
կայծմարիչներ.
լուսանկարչական
ապարատների և լուսանկարչական պարագա
ների հատուկ պատյաններ. ապարատուրա
անալիզների համար, բացառությամբ բժշկա
կանի. բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ
(լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվն երը
դուրս գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային տրանս
պորտում անվտանգություն ապահովող սար
քեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնիսական
լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղալարեր.
ցանցեր դժբախտ դեպքերից պաշտպանելու
համար. փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ
փրկարարական աշխատանքների համար.
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակ
ների զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտա
գործվող
զտիչներ.
լիցքավորող
սարքեր
կուտակիչների համար. բարձր հաճախականու
թյան ապարատուրա. հաճախաչափներ. հալուն
ապահովիչներ. ռադիոսարքեր. գալենիտային
բյուրեղներ (դետեկտորներ). գալվանական
տարրերի մարտկոցներ. դժբախտ պատահար
ներից պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակ
ների ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական
նպատակների համար. գազաանալիզարար
ներ. գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). երկրա
բաշխական սարքեր եւ գործիքներ. նշաձողեր
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(գեոդեզիական գործիքներ), մակարդակաչափ
ցցանիշներ. լուսանկարները չորացնող սարքեր.
լուսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ
(չափիչ
գործիքներ).
աստիճանավորված
ապակե անոթներ. ռաստրեր (պատկերացան
ցեր) լուսատպվածքների համար. էլեկտրական
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամն եր. խոնա
վաչափներ. էլեկտրական լարերի նույնակա
նացման
ջղեր.
էլեկտրական
լարերի
նույնականացման պարուտակներ. փրկարա
րական սարքավորումն եր. հրշեջ փողրակների
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ.
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչ
ներ. քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ.
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի
միջաձողեր (էլեկտրականություն). Խարիսխներ
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության մշակ
ման սարքեր. հայելիներ զննման աշխատանք
ների համար. խոսակցական ապարատներ.
լուսանկարչական թիթեղների տուփեր. կերպա
փոխիչներ (էլեկտրականություն). իոնարարներ,
բացառությամբ օդը մշակելու համար օգտա
գործվողների. դռան օպտիկական դիտանցքեր
(խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). հարմարանքներ
զգեստների ներքևի մասը շտկելու համար.
հատուկ կահույք լաբորատորիաների համար.
կաթնախտաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար.
օպտիկական համակարգով լապտերներ. մոգա
կան լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ.
լազերներ, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. օպտիկական
ոսպնյակներ.
գրասենյակային
կշեռքներ
նամակների համար. լագեր (չափիչ գործիքներ).
խորաչափների գծեր. խոշորացույցներ (օպտի
կա). լույս արձակող ցուցանակներ, լույս արձա
կող
նշաններ.
նեոնային
խողովակներ
ցուցանակների համար. ակնոցներ (օպտիկա).
օպտիկական օկուլ յարներով (ակնապակինե
րով) գործիքներ. օպտիկական մակարդակա
չափներ. ակնոցների ապակիներ. օպտիկական
իրեր. ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադի
տակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատի
կական գործիքներ. կանխավճարով աշխատող
մեխանիզմն եր հեռուստացույցների համար.
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության
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բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ (մետ
րեր). սնդիկային հարթաչափներ. արագություն
չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ
չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. օդերևու
թաբանական սարքեր. քանոններ, մետրեր (չա
փիչ գործիքներ). օպտիկական սարքերի և
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ.
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտի
կա). շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովա
յին ազդանշանային սարքեր. նավագնացական
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակ
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակաչափա
կան գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) շրջա
նակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր.
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ.
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և գոր
ծիքներ. օպտիկական ապակիներ. համակար
գիչներ. համակարգչային գրառված ծրագրեր.
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). թթվածնի
վերալցման (տարաթողման) սարքեր. օզոնա
րարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսա
տու կամ մեխանիկական ազդանշանային
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ.
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային լուծույթ
ների խտության որոշման խտաչափներ. լվաց
ման
ռեզերվուարներ
(լուսանկարչություն).
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ
ներ. լուսանկարչական ապարատների դիտան
ներ.
լուսաչափներ.
լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործ
վող ականջի ներդրակներ. զանգեր (տագնապի
ազդասարքեր). կշռաքարեր. բևեռաչափներ.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր.
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ատամն ապաշտպանիչներ.
հրաչափներ.
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ռենտգենյան ապա
րատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ).
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման
(գեներացման) ապարատներ եւ տեղակայանք
ներ, բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա
գործվողների.
ռենտգենյան
խողովակներ,
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող
ների. ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտ
պանող սարքեր, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. հեռախոսային ապա
րատներ.
բեկումային
աստղադիտակներ.
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմադրու
թյուններ.
ջերմաչափներ,
բացառությամբ
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի
զտման համար. շնչառական ապարատներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական
ազդասարքեր.
շաքարաչափներ.
զոնդեր
գիտական
հետազոտությունների
համար.
արբանյակներ գիտական հետազոտություն
ների համար. մեմբրաններ գիտական ապարա
տուրայի
համար.
ուսուցանող
սարքեր.
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ
մակներ (էլեկտրականություն). Էլեկտրական
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք
տրանսպորտային միջոցների համար. ազդան
շանների հեռակառավարման էլեկտրադինամի
կական
ապարատուրա.
տրանսպորտային
միջոցների կառավարման կամ ստուգման նմա
նակիչներ. շչակներ. ձայնի հաղորդման ապա
րատներ. ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի
վերարտադրման սարքեր. խորազննման սար
քեր և մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորա
չափների
ծանրոցներ.
սոնոմետրեր.
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. տարա
ծադիտակներ. տարածադիտական ապարատ
ներ.
նվագարկիչների
ասեղներ.
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա
չափներ
(դարձաչափներ).
պարուրակային
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր.
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հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսա
յին հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ.
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաս
տիճանային ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիք
ներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոցների
համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի
հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ).
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ,
վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար.
մածուցիկաչափներ.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխե
լու համար. լարման կարգավորիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմա
րանքներ նվագարկիչների ասեղները փոխարի
նելու համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ.
հալուն մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչ
ներ շներին հրահանգներ հաղորդելու համար.
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար.
պահպանական
ազդանշանային
սարքեր.
անկյունաչափական
գործիքներ.
լուսատու
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի հիմն ակ
մախքներ. լուսակայված ժապավեններ. լույս
արձակող կամ մեխանիկական ճանապարհա
յին նշաններ. փրկարար ազդալողաններ.
ազդանշանային ազդալողաններ. զումմերներ.
բուսոլներ
(կողմն ացույց-անկյունաչափներ),
կողմն ացույցներ. հակամառախուղային ազդա
սարքեր, բացառությամբ պայթուցիկների. դրա
մարկղային
ապարատներ.
ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական
նպատակների համար. նույնականացման մագ
նիսական քարտեր. փակող շերտով լուսատար
րեր
(ֆոտոէլեմենտներ).
օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համա
կարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխե
մաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար բաճկոնակ
ներ. փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր եւ
գործիքներ. լուսակայված կինոժապավեններ.
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար
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(լարեր, մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպա
ոսպնյակների պատյաններ. մանրէական կուլ
տուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
մարտկոցներ. մեկուսացված պղնձալար. գազա
պարպիչ էլեկտրական խողովակներ, բացառու
թյամբ
լուսավորության
համար
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսան
կարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր.
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ.
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սար
քեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգ
րալ սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմա
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագ
րանցելի). համակարգչային գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրա
յին ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ.
կապի ձայնային սարքեր . կոմուտացման սար
քեր (տեղեկատվության մշակման սարքավո
րանք).
ճնշամեղմման
խցիկներ.
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման դիմա
պանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցա
սարքերի տարրեր). մագնիսական ծածկագրով
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. միկրոպրոցե
սորներ.
մոդեմն եր.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րումն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
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սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտի
կական
սկավառակներ.
համակարգչային
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր).
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների նստոցների եւ
սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար).
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտ
րոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ.
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկավա
ռակների նվագարկիչներ. ախտորոշման սար
քեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար նախատեսվածների. սկավառակակիր
ներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչ
ներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապի
տակներ.
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսանկարչու
թյուն). սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր համա
կարգիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո
նային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր.
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից եւ
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդե
հային ջրցաններ. գործարկման մետաղաճո
պաններ շարժիչների համար. արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ
ներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդ
ների եւ սուզորդների համար. պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտսմենների
համար.
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումն եր.
համակարգչային
ներբեռնվող
ծրագրեր.
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր
տարածաընդունիչներ. դաստակների հենա
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րաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար. համառանցք մալուխներ. օպտիկաթել
քային մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ
խցակի վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված
ծրագրային
ապահովում
համակարգչային
խաղերի համար . ականջակալներ. լուսավոր
ման համակարգերի բալաստայի դիմադրու
թյուններ.
փեյջերներ.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
սոլենոիդային
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող կարգավո
րիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ քամու
ուղղությունը ցույց տալու համար. լուսային էմի
սիայի 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
հավաքակազմեր
հեռախոսների
համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատակա
նացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ պատասխա
նիչներ). ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շար
ժական հեռախոսների զանգերի համար.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկումն երի համար. լաբորատոր ցենտ
րիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային
հեռախոսների համար. լույս արձակող դիոդներ
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆորմա
տորներ. անձնական դյուրակիր համակարգիչ
ներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. պայուսակներ
դյուրակիր համակարգիչների համար. ծածկոց
ներ դյուրակիր համակարգիչների համար. թվա
յին ֆոտոշրջանակներ. պետրիի բաժակներ.
պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա
պարհային ազդանշանային կոներ. ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
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(ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոն
ներ. դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասար
քեր երեխաներին հետևելու համար. տեսախ
ցիկներ
երեխային
հետևելու
համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվն երի լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացումաչափ
ներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտեր
ներ).
փրկարար
պարկուճներ
բնական
աղետների համար. համակարգչային սարքա
վորումն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
յին ստո
րագ
րու
թյուն. մարմնի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային ապա
րանջաններ (չափիչ գործիքներ). սմարթֆոն
ների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). կալորի
աչափներ. ծախսաչափներ. լույս անդրադարձ
նող փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամն երը
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական կողմ
նացույցների համար. անվտանգության սարքեր
(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր դետեկ
տորներ. պատյաններ անձնական թվային
օգնականների (ԱԹՕ) համար. կշեռքներ ման
կիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար. ջեր
մադիտման տեսախցիկներ. մարմն ի զանգվածի
վերլուծիչներով կշեռքներ. պլանշետային համա
կարգիչների պատյաններ. սև արկղեր (տվյալ
ների
գրանցիչներ).
թվային
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա
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վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրա
կան և էլեկտրոնային սարքավորումն եր երաժշ
տական
գործիքների
համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ). ցածր հաճախականության
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. Սմարթֆոն
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության գլխա
դիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնա
յին
գրատախտակներ.
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային սիգա
րետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալիբրելոկներ
հեռակառավարման
համար.
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրա
կան T – աձեւ քա
նոն
ներ չափ
ման հա
մար.
անկյունաքանոններ չափման համար. քառա
կուսի քանոններ չափման համար. էլեկտրոնա
յին
թվային
ցուցասարքեր.
լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվ
տանգության ապահովման ռոբոտներ. անձնա
կան
թվային
օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. արբա
նյակային որոնիչներ. մատանու չափիչներ.
մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ համա
կարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ տրանսպոր
տային
միջոցների
համար.
գրպանի
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչա
յին էկրանները պաշտպանող ծրագրային
ապահովում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնան
կարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվն եր. բեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. հեռահաղորդակցային ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
ցուցասարքեր.
մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. փրկարարական
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ
թանաքային քարթրիջներ տպիչների եւ լուսա
պատճենահանող ապարատների համար. վահ-
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վահ
ոտնակներ.
հասակաչափներ.
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխ
ներ (ուսումն ական սարքեր). սարքեր վիրտուալ
ստեղնաշարերի նախագծման համար. փրկա
րարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. նանո
մասնիկների չափերի վերլուծիչներ. բարձիկներ
ականջակալների համար. վիրտուալ իրականու
թյան ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին
կից
սարքեր).
բջջային
հեռախոսների համար բեռնվող զգայապատ
կերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ. օդա
կարգավորման
թվային
թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային
կետերով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ).
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ կենցաղային նպատակ
ներով օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական
վարդակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր
համակարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշան
ներ. դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծան
րագոտիներ
ջրասուզակների
համար.
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային միջոցների կայանման տվիչ
ներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնե
լիս օժանդակելու համար մարմն ի լծասարքեր.
անասուններին ուղղորդելու համար նախատես
ված ազդանշանային չխչխկաններ. տեսապրո
յեկտորներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. Վարկային քարտերի տեր
մինալներ. կենսաչափական անձնագրեր. նույ
նականացման կենսաչափական քարտեր.
դաս 11. միկրոալիքային վառարաններ
(սնունդ պատրաստելու համար). օդորակիչներ.
տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. օդի
խոնավացուցիչներ. էլեկտրական խոնավակ
լանիչներ կենցաղային նպատակների համար.
էլեկտրական վառարաններ. ջրի մաքրման
ապարատներ
կենցաղային
նպատակների
համար. ջրի իոնացման ապարատներ կենցա
ղային նպատակների համար. մեմբրանային
ապարատներ ջրի մաքրման համար. արևային
ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). օդի մաքր
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ման ապարատներ. օդափոխության ապա
րատներ ջեռուցման համար. լույս արձակող
դիոդների (ԼԱԴ) լուսավորման սարքեր. գազօ
ջախներ. խոհանոցային էլեկտրական ջեռոց
ներ. սննդամթերքի ջերմամշակման համար
ապարատներ և տեղակայանքներ. Էլեկտրա
կան սառնարաններ. հագուստի էլեկտրական
չորուցիչներ.
կենցաղային
նպատակներով
նախատեսված հագուստը խնամելու էլեկտրա
կան սարքեր. հագուստի խնամքի էլեկտրական
կենցաղային մեքենաներ հագուստի հոտա
զերծման, մանրէազերծման և շոգեմշակման
հնարավորությամբ. հագուստի էլեկտրական
կենցաղային չորուցիչներ գործվածքի հոտա
զերծման, մանրէազերծման և շոգեմշակման
հնարավորությամբ ճմռթելիությունը բացառելու
համար. լվացարանակոնքե.
դաս 35. Էլեկտրոնիկայի, Էլեկտրական
սարքերի վաճառք. տվյալներ գործարարական
գործառնությունների մասին. հայտարարու
թյունների փակցնում. ներմուծման-արտահան
ման գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. ապրանքների ցուցադրում.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա
կան ձեռնարկությունների կառավարման հար
ցերում. նմուշների տարածում. աճուրդային
վաճառք, շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտ
րային գործունեության գնահատում. գովազդ.
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. ցուցա
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում:
____________________

(210) 20220136
(220) 25.01.2022
(730) Թերեզա Խաչատուրի Հակոբյան, ՀՀ,
Երևան, Ազատության պող., շ. 11Ա, բն. 50, AM
(540)

(511)
դաս 3. նշի օճառ. պատրաստուկներ սպիտա
կեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրե
տուր). օճառներ. գործվածքների երանգները
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վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու համար.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կավիճ սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. լոսյոններ մազերի համար.
կոշիկի քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու
համար. պատրաստուկներ մազերը գանգրաց
նելու համար.. կոշիկների խնամքի միջոցներ.
մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման
համար.). կոշիկի մոմեր. մոմ մանրահատակի
համար. ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր զու
գարանի ջրի համար. պահպանող բաղադրու
թյուններ կաշվի համար (փայլեցնող). բամբակ
կոսմետիկական նպատակների համար. մաք
րող կավիճ. բծերը հանելու միջոցներ.. լվացքի
սոդա մաքրելու համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրե
լու համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնե
լու համար. պատրաստուկներ գունազերծման
համար. ժավելաջուր. օճառածառի կեղև լվաց
քի հա
մար. զմռնիտ. խունկ. պատ
րաս
տուկ
ներ լվացքը թրջելու համար. պատրաստուկներ
մաքրելու համար. կոսմետիկական վազելին.
յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող
միջոցներ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. դիմապակիները մաքրելու
հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. չեզոքացնող միջոց
ներ մշտագանգրացման համար. շամպուններ.
օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հոտազերծող
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպի
տակեղենի բուրավետացման համար. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. օճառներ
քրտնելու դեմ. պատրաստուկներ ժանգը
հեռացնելու համար. կենցաղային քիմիական
գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի համար.
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվող
ների. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակե
ղենը փափկացնելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
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ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոն
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաս
տուկներ ատամն երի պրոթեզների ողորկման
համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի
համար. թարթիչների համար ներկ. հոտավետ
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. աերո
զոլներ բերանի խոռոչի թարմացման համար.
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրա
յից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոց
ներ). 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. խոնա
վակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքենաների
համար. օդի բուրավետիչներ. հոտազերծիչներ
ընտանի կենդանիների համար. մաքրող միջոց
ներ անձնական հիգիենայի համար, ախտա
հանիչներ կամ հոտազերծիչներ. բալզամն եր,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. գուտա
լին (կոշիկի քսուք). պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ)
կոսմետիկական նպատակների համար. սպի
տակեցնող շերտիկներ ատամն երի համար. ոչ
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական հիգի
ենայի համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). կեն
ցաղային քիմիական պատրաստուկներ մաքրե
լու համար. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ.
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցա
ղային նպատակների համար. մաքրող միջոցնե
րով տոգորված մանկական սրբիչներ. միցել յար
ջուր.
ատամն ամածուկ.
դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթա
փումը կանխելու համար. չորացնող հակաստա
տիկ անձեռոցիկներ.
դաս 5. հիգիենիկ տամպոններ կանանց
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ.
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ախտահանող օճառներ. մանկական խանձա
րուրներ. խանձարուրներ փոխելու միանգամյա
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար.
մանկական
կիսավարտիք-խանձարուրներ.
բամբակյա փայտիկներ բժշկական օգտագործ
ման համար. բամբակյա տամպոններ բժշկա
կան նպատակների համար. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ.
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. ալբոմ
ներ. նկարներ. արագակարներ, թղթապանակ
ներ (գրասենյակային). տպարանային կլիշեներ.
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության,
գծագրության համար. բլոկնոտներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). տետրեր. պատճենա
հան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի համար.
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). թերթերով թղթեր
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ.
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. զու
գարանի թուղթ. թղթե տոպրակներ. ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). փաթեթավոր
ման թուղթ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ).
բլանկներ (տպագրված). փոստային բացիկներ.
փոստային թուղթ. սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
փայլուն թուղթ. թղթե թաշկինակներ. սեղանի
թղթե սփռոցներ. թղթագրենական ապրանք
ներ. մագաղաթաթուղթ. ծանուցատետրեր.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ գալանտե
րեայի կամ մազերի զարդերի. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ )
փաթեթավորելու համար. էջանիշներ գրքերի
համար. շնորհավորական բացիկներ. օրացույց
ներ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակա
յին պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար.
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր
(գրասենյակային). թղթե դրոշներ. թղթե կամ
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռո
ցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.
շշերի փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղ
թից. ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվա
րաթղթից հայտարարությունների համար. թղթե
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սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչ
ներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. թղթե զտիչներ սուրճի համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինք
նասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
գրասենյակային թուղթ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
թուղթ նկարչության և գեղագրության համար.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերիթղթե կամ
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը կար
գավորող թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. թղթե
բաններներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար.
դաս 21. թղթե ափսեներ, խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր.
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար.
լաթեր հատակ լվանալու համար. սպասք լվա
նալու խոզանակներ. ձողիկներ կոկտեյլների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
տուփեր թխվածքների համար. հղկանյութով
սպունգներ կաշին մաքրելու համար. միանգա
մյա օգտագործման ափսեներ. ձողիկներ (ծղոտ
ներ) ըմպելիքներ խմելու (համտեսելու) համար.
խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ.լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար.ամանեղեն լվանալու
լաթեր:
____________________

(210) 20220137
(220) 25.01.2022
(730) Թերեզա Խաչատուրի Հակոբյան, ՀՀ,
Երևան, Ազատության պող., շ. 11Ա, բն. 50, AM
(540)
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(511)
դաս 3. նշի օճառ. պատրաստուկներ սպիտա
կեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրե
տուր). օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու համար.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կավիճ սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. լոսյոններ մազերի համար.
կոշիկի քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու
համար. պատրաստուկներ մազերը գանգրաց
նելու համար.. կոշիկների խնամքի միջոցներ.
մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման
համար.). կոշիկի մոմեր. մոմ մանրահատակի
համար. ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր զու
գարանի ջրի համար. պահպանող բաղադրու
թյուններ կաշվի համար (փայլեցնող). բամբակ
կոսմետիկական նպատակների համար. մաք
րող կավիճ. բծերը հանելու միջոցներ.. լվացքի
սոդա մաքրելու համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրե
լու համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնե
լու համար. պատրաստուկներ գունազերծման
համար. ժավելաջուր. օճառածառի կեղև լվաց
քի հա
մար. զմռնիտ. խունկ. պատ
րաս
տուկ
ներ լվացքը թրջելու համար. պատրաստուկներ
մաքրելու համար. կոսմետիկական վազելին.
յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող
միջոցներ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. դիմապակիները մաքրելու
հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. չեզոքացնող միջոց
ներ մշտագանգրացման համար. շամպուններ.
օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հոտազերծող
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպի
տակեղենի բուրավետացման համար. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. օճառներ
քրտնելու դեմ. պատրաստուկներ ժանգը
հեռացնելու համար. կենցաղային քիմիական
գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի համար.
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ
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բժշկական նպատակներով օգտագործվող
ների. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակե
ղենը փափկացնելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոն
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաս
տուկներ ատամն երի պրոթեզների ողորկման
համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի
համար. թարթիչների համար ներկ. հոտավետ
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. աերո
զոլներ բերանի խոռոչի թարմացման համար.
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրա
յից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոց
ներ). 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. խոնա
վակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքենաների
համար. օդի բուրավետիչներ. հոտազերծիչներ
ընտանի կենդանիների համար. մաքրող միջոց
ներ անձնական հիգիենայի համար, ախտա
հանիչներ կամ հոտազերծիչներ. բալզամն եր,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. գուտա
լին (կոշիկի քսուք). պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ)
կոսմետիկական նպատակների համար. սպի
տակեցնող շերտիկներ ատամն երի համար. ոչ
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական հիգի
ենայի համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). կեն
ցաղային քիմիական պատրաստուկներ մաքրե
լու համար. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ.
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցա
ղային նպատակների համար. մաքրող միջոցնե
րով տոգորված մանկական սրբիչներ. միցել յար
ջուր.
ատամն ամածուկ.
դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթա
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փումը կանխելու համար. չորացնող հակաստա
տիկ անձեռոցիկներ.
դաս 5. հիգիենիկ տամպոններ կանանց
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ.
ախտահանող օճառներ. մանկական խանձա
րուրներ. խանձարուրներ փոխելու միանգամյա
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար.
մանկական
կիսավարտիք-խանձարուրներ.
բամբակյա փայտիկներ բժշկական օգտագործ
ման համար. բամբակյա տամպոններ բժշկա
կան նպատակների համար. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ.
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. ալբոմ
ներ. նկարներ. արագակարներ, թղթապանակ
ներ (գրասենյակային). տպարանային կլիշեներ.
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության,
գծագրության համար. բլոկնոտներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). տետրեր. պատճենա
հան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի համար.
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). թերթերով թղթեր
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ.
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. զու
գարանի թուղթ. թղթե տոպրակներ. ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). փաթեթավոր
ման թուղթ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ).
բլանկներ (տպագրված). փոստային բացիկներ.
փոստային թուղթ. սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
փայլուն թուղթ. թղթե թաշկինակներ. սեղանի
թղթե սփռոցներ. թղթագրենական ապրանք
ներ. մագաղաթաթուղթ. ծանուցատետրեր.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ գալանտե
րեայի կամ մազերի զարդերի. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. էջանիշներ գրքերի
համար. շնորհավորական բացիկներ. օրացույց
ներ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակա
յին պի
տույք
ներ). թուղթ փայտազանգվածից.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար.
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր
(գրասենյակային). թղթե դրոշներ. թղթե կամ
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
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թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռո
ցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.
շշերի փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղ
թից. ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվա
րաթղթից հայտարարությունների համար. թղթե
սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչ
ներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. թղթե զտիչներ սուրճի համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինք
նասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
գրասենյակային թուղթ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
թուղթ նկարչության և գեղագրության համար.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերիթղթե կամ
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը կար
գավորող թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. թղթե
բաններներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար.
դաս 21. թղթե ափսեներ, խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր.
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար.
լաթեր հատակ լվանալու համար. սպասք լվա
նալու խոզանակներ. ձողիկներ կոկտեյլների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
տուփեր թխվածքների համար. հղկանյութով
սպունգներ կաշին մաքրելու համար. միանգա
մյա օգտագործման ափսեներ. ձողիկներ (ծղոտ
ներ) ըմպելիքներ խմելու (համտեսելու) համար.
խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ.լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար.ամանեղեն լվանալու
լաթեր:
____________________

(210) 20220138
(220) 25.01.2022
(730) «Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամ,
ՀՀ, Երևան, Տերյան 1/1, բն. 5, AM
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(540)

(511)
դաս 36. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների
հիմնադրում:
____________________

(210) 20220139
(220) 25.01.2022
(730) «Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամ,
ՀՀ, Երևան, Տերյան 1/1, բն. 5, AM
(540)

(511)
դաս 36. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների
հիմնադրում:
____________________

(210) 20220140
(220) 25.01.2022
(730) Արման Արթուրի Տեփանյան, ՀՀ, ք.
Գյումրի, Վարդբաղ թաղ., մկրշ. 1, շ. 1, բն. 12, AM
(540)

(511)
դաս 18. քսակներ. այցեքարտերի թղթա
պանակներ. մշակված կաշիներ. կաշեփոկիկ
ներ. արհեստական կաշի. դրամապանակներ.
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ուղեպայուսակներ. թղթապայուսակներ (կաշե
գալանտերեա). բանալիների պատյաններ.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ.
դաս
35.
քսակների,
այցեքարտերի
թղթապանակների,
մշակված
կաշիների,
կաշեփոկիկների, արհեստական կաշվի, դրա
մապանակների, ուղեպայուսակների, թղթապա
յուսակների (կաշեգալանտերեա), բանալիների
պատյանների, պայուսակների, վարկային քար
տերի պատյանների (դրամապանակներ), այցե
քարտերի պատյանների վաճառք:
____________________

(210) 20220146
(220) 25.01.2022
(730) «Ֆրուտի գարդեն» ՍՊԸ,
Ազատության պող. 12/2, բն. 49, AM
(540)

Երևան,

(511)
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.
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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.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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(730) Վիկտոր Սերգոյի Մարկոսյան, ք.
Հրազդան, 2301, Կենտրոն թաղ. 2, 63, բն. 3,
AM
(540)

(511)
դաս 1. մածիկներ կաշվի համար. գլիցերին
արդյունաբերական նպատակների համար.
դաս 2. ներկանյութեր. կոշիկի քսուքներ.
կոշիկների խնամքի միջոցներ.
դաս 21. կոշիկ փայլեցնելու ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ. սպունգներ տնտեսական
նպատակների համար. հղկանյութով սպունգներ
կաշին մաքրելու համար.
դաս 35. վերը նշված ապրանքների
մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20220148
(220) 25.01.2022
(730) Արթուր Արսենի Ամիրջանյան, ՀՀ, Երևան,
Նոր Նորքի զանգվ. 7, շ. 44, բն. 31, AM
(540)

(210) 20220147
(220) 25.01.2022
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(511)
դաս 35. սուպերմարկետների կողմից
մատուցվող առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220151
(220) 26.01.2022
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ,
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM
(540)
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արծաթյա զարդերի վաճառք. ժամացույցների
վաճառք, հագուստի վաճառք. դեղատների
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ.
տնտեսական
ապրանք
ների
վաճառք.
շինանյութի
վաճառք.
սուպերմարկետների ծառայություններ։
____________________

(210) 20220154
(220) 26.01.2022
(730) Մանե Արտաշեսի Հարությունյան, ՀՀ,
Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Արտաշեսյանների
61Ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. հացահատիկային օղի:
____________________

(210) 20220152
(220) 26.01.2022
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ
ստվեն
նոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե
դելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU
(540)

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր.
սննդային
բուսական
յուղ.
արևածաղկի
սննդային ձեթ։
____________________

(210) 20220153
(220) 26.01.2022
(730) «Կառուս-լյուքս»
Աբովյան 11-54, AM
(540)

(511)
դաս

35.

ոսկյա

ՍՊԸ,

ՀՀ,

զարդերի

Երևան,

վաճառք.

(511)
դաս 21. կենցաղային խեցեգործական իրեր.
արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղենից,
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց.
գեղարվեստական
իրեր
ճենապակուց,
խեցեղենից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ ապակուց. կիսանդրիներ ճենապակուց,
խեցեղենից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ ապակուց. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց.
դաս 35. կենցաղային խեցեգործական
կահկարասիի,
ճենապակուց,
կավից,
խեցեղենից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ ապակուց արձանների, ճենապակուց,
խեցեղենից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ ապակուց. գեղարվեստական իրերի,
կիսանդրիների, սպասքի վաճառք:
____________________
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(210) 20220155
(220) 26.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նվեր Ղազարյան
Սամվելի, ՀՀ, Վայոց Ձոր, 3604 Արենի, փ. 10,
նրբ. 1/տ/, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային
ըմպելիքներ. օղի. բրենդի. գինի խաղողի
չանչերից. սպիրտային բնահյութեր. սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. ապերիտիֆներ. դառը թրմօղիներ.
կոկտեյլներ. դիժեստիվներ. լիկյորներ.
դաս
43.
բարերի
ծառայություններ.
գինետների ծառայություններ. ալկոհոլային
խմիչքների մատուցում:
____________________

(210) 20220156
(220) 26.01.2022
(730) «Վագոռ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0803 Արարատ,
Այնթափ, փ. 7, տուն 43, AM
(540)
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(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
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ.
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղե
նից. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
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շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան 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
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
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համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացր
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 խմոր. 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
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 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րո
նե
ղեն. նշով խմոր. անի
սո
նի սերմ. աստ
ղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
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տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. անու
շաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամ
թերքը պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուր
ճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
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. եգիպտացո
րենի փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ
հարած սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբ
լիթներ. սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացա
ռությամբ եթերային էսենցիաների և եթերային
յուղերի. կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամ
թերքի համար. քրքում. բնական քաղցրացնող
նյութեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրա
վետ պղպեղ. սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր.
եգիպտացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր.
ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրու
շակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով եւ կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով եւ կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
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տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա – բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. 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
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ.
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համե
մունքներ աղցանների համար. թավալելու պաք
սիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր
ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացո
րենի շիլա.եգիպտացորենի ձավար. հացաթխ
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ման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ).
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերա
յին մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդ
վիչներ). պեստո. բաղադրություններ խոզա
պուխտը ջնարակելու համար. կտավատի սերմ
խոհարարական նպատակների համար. ցորե
նի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքարաթթու խոհարա
րական նպատակների համար. գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. 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
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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 բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ . կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք)։
____________________

(210) 20220157
(220) 26.01.2022
(730) Հասմիկ Ավետիսյան, ՀՀ,
Դավթաշեն թաղ. 2, շ. 12, բն. 29, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 29. արգանակներ. բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
կարտոֆիլի չիպսեր. մուրաբաներ. սառեցրած
մրգեր. ապուրներ. չորացրած բանջարեղեն.
պտղամիս. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուր
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ներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաս
տելու համար. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու
համար.
բանջարեղենային
աղցաններ. մրգային չիպսեր. մրգային պահա
ծոներ. բանջարեղենի պահածոներ. թահինի.
հումուս. թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմ
քով. արևածաղկի մշակված սերմեր. բան
ջարեղենի մուսեր. մշակված սերմեր. ցածր
կալորիականությամբ
կարտոֆիլի
չիպսեր.
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով
չորացրած բանջարեղեն. կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. թաժին մսով, ձկով կամ բանջա
րեղենով պատրաստված կերակուր. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. օմլետ. բանջա
րեղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով.
դաս 30. նշով խմոր. հրու
շա
կե
ղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.
անթթխմոր հաց. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակե
ղեն քաղցր խմորից առավելապես խորիզով.
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկա
յին արտադրանք. շաքարով հրուշակեղեն.
նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. հաց. կու
տապներ. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշա
կեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պիցաներ. պուդինգ
(քաղցրակուտապ). տարտեր (մրգա - բանջա
րեղենային կարկանդակներ). մթերք վարսակի
հիմքով. աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մյուսլի. տոր
տիլաներ. տակոս. գարնանային ռուլետ. հալվա.
մսային թանձրամոքանք (սոուսներ). հացահա
տիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքե
ղենի համար. աղանդերային մուսեր (հրուշակե
ղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). չիզբուրգեր
(սենդվիչներ). հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. սոուս
ներ մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. պատրաստի խմոր. խմոր հրուշա
կեղենի համար. պելմեններ. բարկահամ բլիթ
ներ. խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բու
րի
տո. ուտե
լի թուղթ. հա
ցին քսվող սնունդ
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ
պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմ
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քով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ սենդվիչներ.
մշակված սերմն ահատիկներ որպես համեմունք
օգտագործելու համար. քնջութի սերմն ահա
տիկներ (համեմունք). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
կիմչի յուղաբլիթներ. հաց առանց սնձանի. պրո
ֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ. հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (կացարանի տրամադ
րում). շարժական շինությունների վարձույթ.
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. վրան
ների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վար
ձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. մթերքից
խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղե
կություն և խորհրդատվություն սննդի պատ
րաստման հարցերով. անձնական խոհարարի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220158
(220) 26.01.2022
(730) Հասմիկ Ավետիսյան, ՀՀ,
Դավթաշեն թաղ. 2, շ. 12, բն. 29, AM
(540)

Երևան,
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(511)
դաս 29. արգանակներ. բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
կարտոֆիլի չիպսեր. մուրաբաներ. սառեցրած
մրգեր. ապուրներ. չորացրած բանջարեղեն.
պտղամիս. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուր
ներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաս
տելու համար. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու
համար.
բանջարեղենային
աղցաններ. մրգային չիպսեր. մրգային պահա
ծոներ. բանջարեղենի պահածոներ. թահինի.
հումուս. թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմ
քով. արևածաղկի մշակված սերմեր. բան
ջարեղենի մուսեր. մշակված սերմեր. ցածր
կալորիականությամբ
կարտոֆիլի
չիպսեր.
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով
չորացրած բանջարեղեն. կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. թաժին մսով, ձկով կամ բանջա
րեղենով պատրաստված կերակուր. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. օմլետ. բանջա
րեղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով.
դաս 30. նշով խմոր. հրու
շա
կե
ղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.
անթթխմոր հաց. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակե
ղեն քաղցր խմորից առավելապես խորիզով.
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկա
յին արտադրանք. շաքարով հրուշակեղեն.
նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. հաց. կու
տապներ. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշա
կեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պիցաներ. պուդինգ
(քաղցրակուտապ). տարտեր (մրգա - բանջա
րեղենային կարկանդակներ). մթերք վարսակի
հիմքով. աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մյուսլի. տոր
տիլաներ. տակոս. գարնանային ռուլետ. հալվա.
մսային թանձրամոքանք (սոուսներ). հացահա
տիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքե
ղենի համար. աղանդերային մուսեր (հրուշակե
ղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). չիզբուրգեր
(սենդվիչներ). հացահատիկային սալիկներ
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պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. սոուս
ներ մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. պատրաստի խմոր. խմոր հրուշա
կեղենի համար. պելմեններ. բարկահամ բլիթ
ներ. խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բու
րի
տո. ուտե
լի թուղթ. հա
ցին քսվող սնունդ
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ
պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմ
քով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ սենդվիչներ.
մշակված սերմն ահատիկներ որպես համեմունք
օգտագործելու համար. քնջութի սերմն ահա
տիկներ (համեմունք). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
կիմչի յուղաբլիթներ. հաց առանց սնձանի. պրո
ֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ. հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (կացարանի տրամադ
րում). շարժական շինությունների վարձույթ.
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. վրան
ների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վար
ձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. մթերքից
խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղե
կություն և խորհրդատվություն սննդի պատ
րաստման հարցերով. անձնական խոհարարի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220159
(220) 26.01.2022
(730) «Լոքս բիլդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նոր
Նորք, Մառի 18/1, բն. 46, AM
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(540)

(511)
դաս 37. ծառայություններ շինարարության
ոլորտում (շինարարություն):
____________________

(210) 20220160
(220) 26.01.2022
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 21. տարա.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ.
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդրեր.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
սպիրտային
բնա
հյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող ալկո
հոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ:
(554) Ծավալային նշան
____________________
(210) 20220161
(220) 26.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարզպետունի
Քամալյան Արշակի, ՀՀ, 0054 Երևան,
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Դավթաշեն թաղ. 3, տուն 65, AM
(540)

(511)
դաս 42. տեխնիկական նախագծերի
ուսումնասիրում. քաղաքային հատակագծերի
կազմում.
խորհուրդներ
էներգիայի
խնայողության հարցերով. հետազոտություններ
շրջակա
միջավայրի
պաշտպանության
բնագավառում.
ջերմոցային
գազերի
արտանետումների
կրճատման
հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի
որակի
գնահատում.
տեխնոլոգիական
հարցերով խորհրդատվություն. տեխնիկական
փաստաթղթերի կազմում.
դաս 45. խորհրդատվություն շրջակա
միջավայրի
պահպանության
և
բնական
ռեսուրսների
բանական
օգտագործման
հարցերով.
բնական
ռեսուրսների
օգտագործման
լիցենզիաների
և
թույլտվությունների
համար
նախագծային
փաստաթղթերի
ուսումնասիրություն,
նախագծերի և տեխնիկական փաստաթղթերի
նախապատրաստում:
____________________

(210) 20220162
(220) 26.01.2022
(730) Սիրանուշ Առաքելյան, ք. Չարենցավան,
թաղ. 5, շ. 11, բն. 30, AM
(540)

(511)
դաս 28. սեղանի խաղեր:
____________________
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(210) 20220163
(220) 26.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա,
AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20220164
(220) 26.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա,
AM
(540)

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

(210) 20220165
(220) 27.01.2022
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(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ և
սիգարներ.
ծխելու
պիտույքներ.
լուցկի.
մանրացրած ծխախոտ, քթախոտ, բոլոր
տեսակների մշակված ծխախոտ, ծխամորճեր,
ծխամորճերի
կալիչներ,
բացառությամբ
թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածների,
լուցկու տուփեր բացառությամբ թանկարժեք
մետաղներից պատրաստվածների։
____________________

(210) 20220166
(220) 27.01.2022
(730) Սիրուն Իսոկեն Մինաս,
Մամիկոնյանց փ., շ. 51, բն. 17, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա
յություններ. բժշկական կլինիկաների ծառայու
թյուններ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա).
վարսավիրանոցների ծառայություններ. հիվան

84
84

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022

դանոցների ծառայություններ. հիվանդանոց
ների ծառայություններ. մերսում. բժշկական
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություններ.
ֆիզիոթերապիա. ատամն աբուժական օգնու
թյուն ստոմատոլոգիա. առողջատների ծառա
յություններ. բուժքույրական խնամքով տների
ծառայություններ. մատնահարդարում. մանկա
բարձական օգնություն. հիվանդների խնամք.
խորհրդատվություն դեղագործության հարցե
րով. պլաստիկ վիրաբուժություն. մազերի պատ
վաստում. հոգեբանների ծառայություններ.
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով ծառայու
թյուններ արոմաթերապիայի ոլորտում. դաջում.
հեռաբուժման ծառայություններ. շոգեբաղնիք
ների ծառայություններ. արևաբուժարանների
ծառայություններ. հանքաջրաբուժական կենտ
րոնների ծառայություններ. գեղագետ դիմա
հարդարների ծառայություններ. դեղագործների
կողմից դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով.
թերապևտիկ ծառայություններ. բուժսարքավո
րումն երի վարձույթ. դիսպանսերներ բուժկենտ
րոններ. ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում
ծառայություններ.
լոգոպեդիա.
խորհուրդ
ներ առողջության հարցերով. մազահեռացում
մոմով (էպիլ յացիա). օրթոդոնտական ծառայու
թյուններ (օրթոդոնտիա). սահմանափակ հնա
րավորություններով անձանց համար բժշկական
խորհրդատվություն. պիրսինգ. հանգստյան
տների ծառայություններ. բժշկական լաբորա
տորիաների կողմից տրամադրվող բժշկական
վերլուծության. ծառայություններ ախտորոշման
և բուժման նպատակով. բժշկական զննում.
տներ այցելող բուժքույրական խնամքի ծառա
յություններ:
____________________
(210) 20220167
(220) 27.01.2022
(730) «Ռէդ ինվեստ գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Թամանյան փ. 1 ա, բն. 3, AM
(540)
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(511)
դաս 35.
գովազդ, գործարարության
կառավարում, կազմակերպում, օգնություն
գործարարության կառավարման հարցերում,
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար, վարչարարություն.
գրասենյակային ծառայություններ, տվյալների
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան
ցում գրանցման, մատենագրման, կազմման,
հավաքման կամ համակարգման ծառայություն
ներ, մաթեմատիկական կամ վիճակագրա
կան տվյալների հավաքման ծառայություններ.
գրասենյակային գործառույթներ, հանդիպում
ների պլանավորման և հանդիպումն երի մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակա
յին գործառույթներ), հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ)
տեղեկատվության որոնում համակարգչային
ֆայլերում երրորդ անձանց համար, տվյալների
ավտոմատացված հիմն ապաշարների վարում,
հեռախոսային կոմուտատորի ծառայություններ,
գովազդի, շուկայավարման և խթանման ծառա
յություններ, տարբեր ապրանքների հավա
քում երրորդ անձանց համար, բացառությամբ
դրանց փոխադրման, առևտրական տոնավա
ճառների և ցուցահանդեսների կազմակերպում`
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
առևտրային գործարքների և ֆինանսական
գրառումն երի հետ կապված վարչարարական
ծառայություններ, հաշվապահական հաշվա
ռում, հաշվետվությունների կազմում հաշիվն երի
վերաբերյալ, գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում, ապրանքների
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա
յին (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար, արտաքին վարչական կառավարում
ընկերությունների համար, գործարարության
ժամանակավոր կառավարում, գովազդային
նյութերի վարձույթ, գովազդային տեքստերի
հրատարակում, հեռուստագովազդ, ռադիոգո
վազդ, տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար, ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում, գովազդային տեքս
տերի խմբագրում, տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով, արտաքին գովազդ, մարքեթինգ
(շուկայավարում), գործարար տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով,
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ապրանքներ և ծառայություններ գնողների
և վաճառողների համար առցանց վաճառա
տեղի տրամադրում, ապրանքների ցուցադրում,
նմուշների տարածում, առևտրային գործունեու
թյան գնահատում, ծառայություններ հասարա
կական հարաբերությունների բնագավառում,
, ցուցափեղկերի ձևավորում, գործնական
տեղեկատվության տրամադրում հասարակու
թյան հետ հաղորդակցման ռազմավարության
վերաբերյալ խորհրդատվություն, խորհրդատ
վություն
գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության վերաբերյալ, հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում, մատակարար
ման ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում), սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում, վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ,
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալու
թյունների ծառայություններ, գրասենյակների
վարձակալություն (անշարժ գույք), տարբեր
մասնագետների
համատեղ
աշխատանքի
համար գրասենյակների վարձույթ, անշարժ
գույքի կառավարում, բնակելի ֆոնդի կառա
վարում, անշարժ գույքի վարձակալություն,
վարձակալական վճարների գանձում, միջ
նորդություն անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններում, միջնորդային ծառա
յություններ, անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ, անշարժ գույքի գնահա
տում, կապիտալ ներդրումն եր, խորհրդատ
վություն պարտքի հետ կապված հարցերով
, ապահովագրման միջնորդություն, մաքսա
յին միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական
ծառայություններ, հարկային փորձաքննություն,
ֆինանսական կառավարում, ֆինանսական
հետազոտություններ , ֆինանսական գնահա
տումն եր, ֆինանսական գնահատում մրցույթի
հայտերի վերաբերյալ, ֆինանսական վերլուծու
թյուն , մտավոր սեփականության ակտիվն երի
ֆինանսական գնահատում, բորսայական միջ
նորդություն, խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով, խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով, ֆինանսական տեղեկատ

02/2

ՄԱՍ
№ 1

վության տրամադրում, ապահովագրության
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում,
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով, միջնորդական գործարք
ներ կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ, քրաուդֆանդինգ:
____________________

(210) 20220168
(220) 27.01.2022
(730) Ժորա Սամվելի Գևորգյան, ՀՀ, Երևան, Զ.
Քանաքեռցու 126/2, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս
28.
խաղալիքներ.
խաղային
կոնստրուկտորներ.
էքսպանդերներ
(վարժասարքեր). անակնկալներով խաղեր
խաղարկումների համար. տնային խաղեր.
խաղեր.
տիկնիկներ.
սարքեր
խաղերի
համար.
գլուխկոտրուկներ՝
կազմված
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից
(փազլներ). գեղադիտակներ. խաղաթղթեր.
փոքրամասշտաբ
հավաքովի
մոդելներ
(խաղալիքներ).
մոդելներ
(խաղալիքներ).
մանրակերտներ (խաղալիքներ). խաղալիք
պատկերաքանդակներ. շարժական խաղեր
և
խաղալիքներ,
որոնք
ներառում
են
հեռահաղորդակցության
գործառույթներ.
հակասթրես
խաղալիքներ.
մանկական
զարգացնող խաղեր, ինտերակտիվ, դիդակտիկ
խաղեր.
դաս
35.
խաղալիքների,
խաղային
կոնստրուկտորների, երեկույթների համար
մանր
գեղեղիկ
իրերի,
էքսպանդերների
(վարժասարքեր), խաղարկումների համար
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անակնկալներով խաղեր, տնային խաղերի,
խաղերի,
տիկնիկների,
տոնածառերի
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի,
մոմերի և հրուշակեղենի,
Նոր տարվա
եղևնիների համար տակդիրների, խաղերի
համար
սարքերի,
գլուխկոտրուկների՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ), գեղադիտակների,
խաղաթղթերի, փոքրամասշտաբ հավաքովի
մոդելների (խաղալիքներ), տոնական թղթե
գլխարկների,
մոդելների
(խաղալիքներ),
մանրակերտների (խաղալիքներ), խաղալիք
պատկերաքանդակների,
դիմակների
(խաղալիքներ),
շարժական
խաղերի
և խաղալիքների, որոնք ներառում են
հեռահաղորդակցության
գործառույթներ,
հակասթրես
խաղալիքների,
մանկական
զարգացնող
խաղերի,
ինտերակտիվ,
դիդակտիկ խաղերի վաճառք:
____________________

(210) 20220169
(220) 27.01.2022
(730) Կրիսպ Թեքնոլոջիս, Ինկ., US
(540)

(511)
դաս 9. խոսակցական ապարատներ.
միկրոֆոններ.
համակարգիչներ.
համա
կարգչային
գրառված
ծրագրեր.
ձայնի
հաղորդման ապարատներ. ձայնի վերար
տադրման սարքեր.
դաս
42.
համակարգիչների
համար
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման
մշակում.
ծրագրային
ապահովման
արդիականացում. ծրագրային ապահովման
սպասարկում. ամպերի ցրում. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ:
____________________
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(210) 20220170
(220) 27.01.2022
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ծ.Իսակովի
պող. 15/6, AM
(540)

(511)
դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ.
վիճակախաղերի
կազմակեր
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների
տրա
մադրում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. խաղալիքների վարձույթ:
____________________

(210) 20220171
(220) 27.01.2022
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ծ.Իսակովի
պող. 15/6, AM
(540)

(511)
դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ.
վիճակախաղերի
կազմակեր
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:
____________________

(210) 20220172
(220) 27.01.2022
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ծ.Իսակովի
պող. 15/6, AM
(540)
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(540)

դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր).

մոլեխաղերի

յություններ.

ոլորտում

վիճակախաղերի

ծառա
կազմա

կերպում. խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում.

համակարգչային

ցանցերի

կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. խաղալիքների վարձույթ:
____________________

(210) 20220173
(220) 27.01.2022
(730) Արսեն Քոթանջյան, Երևան, Մ.Ավետիսյան
փ. 2, բն. 46/3, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում.

սրճարանների

ծառայություններ.

նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների
կամ

ծառայություններ

ուսումնական

հիմնարկ
ներում

հաստատություններում.

խորտկարանների ծառայություններ.
ծառայություններ.
____________________

(210) 20220174
(220) 27.01.2022
(730) ՆԼՄՔ Ինթըրնեշնլ Բ.Վ., NL

բարերի

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարա
րական մետաղ յա նյութեր. մետաղական շար
ժական կառուցվածքներ. ոչ էլեկտրական
ճոպաններ և լարեր սովորական մետաղից.
երկաթ ուղղակի վերականգնման համար և ուղ
ղակիորեն վերականգնված երկաթ. մետաղա
կան հան
քա
քար, այդ թվում՝ չմշակ
ված կամ
մշակված հանքաքար. մետաղ յա շինանյութեր.
երեսպատման մետաղական սալեր կառուցա
տարրերի համար. մետաղ յա հատակներ.
հատակի մետաղական սալեր. մետաղական
միջնապատեր.
մետաղական
բազմաշերտ
պանելներ. մետաղական սայդինգներ (պրոֆի
լային պանելներ). երեսպատման մետաղական
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
հավելույթ
համահալվածքներ
պողպատի
արտադրման համար. լեգիրացված պողպատի
ջարդոն (մետաղամն ացուկ). լեգիրացված պող
պատե լար (ոչ էլեկտրական). լեգիրացված պող
պատ. պողպատե գնդիկներ, պողպատե
գնդակներ. շերտապողպատ. մետաղական
ճյուղավորություններ խողովակաշարի համար,
այդ թվում՝ լեգիրացված պողպատից և տիտա
նից պատրաստվածները. փայլող պողպատ.
փայլող պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա
խողովակներ. ածխածնային պողպատ. ածխած
նային պողպատներ. պողպատե ձուլվածք. ցան
ցարկղեր պողպատե լարից. սովորական
մետաղներ և դրանց համահալվածքներ, այդ
թվում՝ չժանգոտվող պողպատ. խողովակների
մետաղական արմունկներ, ճյուղավորումն եր,
այդ թվում՝ լեգիրացված պողպատից և տիտա
նից պատրաստվածները. սառնամշակած պող
պատյա ձողեր. պատվածքով պողպատ.
սառնագլոցված պողպատաշերտ. մետաղա
պատված պողպատաշերտեր և վահաններ.
շերտեր ցինկապատ պողպատից. վահաններ
ցինկապատ պողպատից. ծանր մետաղներ.
սնամեջ պողպատե գլոցվածք. պողպատա
շերտ. շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. մետա
ղական ցանկապատեր. տեքստուրավորված
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պողպատ. չտեքստուրավորված պողպատ.
երկաթյա կամ պողպատյա մետաղամն ացուկ
ներ. շիկագլոցված պողպատյա խողովակներ.
մետաղ յա կամ պողպատյա լայնանիստ հեծան
ներ. մետաղական միացքներ խողովակների
համար, այդ թվում՝ լեգիրացված պողպատից և
տիտանից պատրաստվածները. մոդուլային
հավաքովի պողպատյա կառուցատարրեր.
մետաղական խողովակներ, այդ թվում՝ լեգի
րացված պողպատից և տիտանից պատրաստ
վածները. մետաղական խողովակաշարեր, այդ
թվում՝ լեգիրացված պողպատից և տիտանից
պատրաստվածները. գալվանապատված պող
պատ. պրոֆիլավոր պողպատ. կրկնակի գլոց
վածքով պողպատ. կարծր եռակցման և զոդման
մետաղական ձողեր, այդ թվում՝ լեգիրացված
պողպատից և տիտանից պատրաստվածները.
գլոցած պողպատ. պողպատե գալարավարա
գույրներ. պողպատե թերթեր. մետաղ յա թեր
թեր, այդ թվում՝ լեգիրացված պողպատից և
տիտանից պատրաստվածները. պողպատյա
կռվածքներ. պողպատյա թելք. զոդանյութ
(մետաղ յա) չժանգոտվող պողպատի համար.
չժանգոտվող պողպատ. չժանգոտվող պողպատ
թերթավոր տեսքով. չժանգոտվող պողպատ
շերտերի տեսքով. խողովակներ չժանգոտվող
պողպատից. չժանգոտվող պողպատներ. լեգի
րացված պողպատ. չմշակված կամ մասամբ
մշակված լեգիրացված պողպատ. պողպատ.
պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակներ.
պողպատյա հեծաններ. պողպատյա շինանյու
թեր. պողպատե ձուլվածք (կիսամշակ). պող
պատյա բալոններ սեղմված գազերի համար.
պողպատյա բալոններ հեղուկ օդի համար. պող
պատյա թմբուկներ (դատարկ վաճառվող). պող
պատյա կառուցատարրեր. պողպատ պահածոյի
տուփերի համար. պողպատյա թելք. պողպատ
պահածոյի տուփեր արտադրելու համար. շինա
րարական պողպատյա շրջանակներ. պողպա
տյա ցանցեր. պողպատյա մանրատման գնդեր,
գնդիկներ. պողպատյա մանրատման ձողեր.
պողպատ ձողի տեսքով. պողպատ ձողիկների
տեսքով. պողպատ գլանափաթթոցի տեսքով.
պողպատյա թերթեր, ձողիկներ, ձողեր և չորս
վակներ. պողպատ շերտերի տեսքով. պողպատ
թմբկագլանների տեսքով. պողպատ նրբաթի
թեղի տեսքով. պողպատ թիթեղների տեսքով.
պողպատ թերթերի տեսքով. պողպատյա կայ
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մասյուներ. պողպատյա խողովակներ. պողպա
տյա
հենարաններ.
պողպատյա
ռելսեր.
պողպատյա ամրան բետոնե հատակների շինա
րարության մեջ օգտագործման համար. պող
պատյա
ամրան
երկաթբետոնի
համար.
թերթավոր պողպատ ավտոմոբիլային թափ
քերի համար. թերթավոր պողպատ շինարարու
թյան մեջ օգտագործման համար. պողպատյա
շերտեր. շերտավոր պողպատ. պողպատյա
պահոցներ. նրբաթերթ պողպատ. չմշակված
կամ մասամբ մշակված պողպատ. պողպատյա
խողովակներ. պողպատե լար. պողպատյա
ճոպան. պողպատ թմբուկների տեսքով. սառ
նագլոցված շերտեր. կառուցվածքային պող
պատ. տանող պողպատյա կառուցատարր.
խողովակներ չժանգոտվող պողպատից. պող
պատյա խողովակներ, այդ թվում՝ գլոցած, մաք
րամշակած կամ հղկած. չմշակված պողպատ.
մետաղական կափույրներ, բացառությամբ
մեքենաների մասերի, այդ թվում՝ լեգիրացված
պողպատից և տիտանից պատրաստվածները.
պողպատյա թիթեղներ վինիլային պատված
քով. պողպատյա թերթեր վինիլային պատված
քով. եռակցման պողպատ. պողպատյա թերթեր
ցինկի պատվածքով. երկաթ. ֆեռովոլֆրամ.
երկաթեղեն փոքր իրեր. ֆեռոմոլիբդեն. երկա
թի հրաքար. ֆեռոքրոմ. քրոմային մետաղ.
ֆեռոտիտան. ֆեռոսիլիցիում. սիլիցիումային
երկաթ. երկաթի համահալվածքներ. լեգիրաց
ված երկաթ. սպունգաերկաթ. մոլիբդենային
երկաթ. թուջ. թուջի ձուլակներ. հատիկավոր
ված երկաթ. երկաթի հանքաքար. երկաթալար.
օղակապի երկաթ. երկաթաշերտ. ցինկապատ
երկաթ. ձուլակաղապարման թուջ երկաթուղու
համար. թուջե խողովակներ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված թուջ. ֆեռոքրոմի հանքա
քար. կռե
լի (փա
փուկ) եր
կա
թից ցցեր. պող
պատե ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միացուցիչ). կարբիդով երկաթի հիմքով
համահալվածքներ. թուջե ձուլվածքներ (կիսամ
շակ). չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
երկաթեղեն փոքր իրեր շինարարության
համար. պատուհանների մետաղապատվածք
ներ. երկաթակուռ ֆուրնիտուր (օժանդակ
պարագաներ). մետաղներ թուջի եռակցման
համար. երկաթե ոչ էլեկտրական ճոպաններ. ոչ
էլեկտրական մետաղալար. մաքուր երկաթի
ձուլուկներ. երկաթե ժապավենները ձգելու հար
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մարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղների
համահալվածքներ. մետաղներ. լարեր սովորա
կան մետաղներից. մետաղ յա կիսապատրաստ
վածքներ. մետաղ յա հատակներ. մետաղական
տանիքածածկեր. մետաղական նրբաթիթեղ.
մետաղական ցանկապատեր. մետաղական ռել
սեր. մետաղական տակդիրներ. մետաղական
կռվածքներ. թերթավոր մետաղ. մետաղական
ցանցեր.
մետաղական
խողովակաշարեր.
մետաղական
խողովակներ.
մետաղական
շրջանակներ. մետաղական հիմն ակմախքներ.
մետաղական
հանքաքար.
երեսպատման
մետաղներ. եռակցման մետաղներ. հիմն ամե
տաղներ. երկմետաղ. սև մետաղներ. անոդա
վորված մետաղներ. սովորական մետաղներ.
բլյումն եր (պողպատի գլոցուկ) (մետաղագործու
թյուն). ցամաքուրդային մետաղական խողո
վակներ.
մետաղական
տուփեր
նվիրատվությունների համար. մետաղների
համահալվածքներ. մետաղական կառուցվածք
ներ. մետաղական խողովակաշարեր. սովորա
կան մետաղների համահալվածքներ. մշակված
մետաղական հանքաքար. մետաղական արմա
տուր սեղմված օդի խողովակների (օդատար)
համար. շինարարական մետաղական ամրան.
մետաղական հեծաններ. մետաղական բաքեր.
պահածոյի մետաղական տուփեր. մետաղական
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղա
կան հոլովակներ, բացառությամբ մեքենաների
մասերի. կոճղեր սովորական մետաղներից.
մետաղական հեղույսներ. ունկով հեղույսներ.
մետաղական տակառներ. մետաղական տակա
ռիկներ. զանգուլակներ, զանգեր, զանգակներ.
մետաղական
բունկերներ.
մետաղական
կիսանդրիներ. մետաղական պտուտակներ,
մետաղական պտուտամեխեր. բեռնման մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների
համար. մետաղական պնդօղակներ. մեխեր.
մետաղական տապանաքարեր. մետաղական
դռներ. ծխնելույզների մետաղական գլխանոց
ներ. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
մետաղական ծխանցքեր. փաթեթավորման
մետաղական տարողություններ. մետաղական
շերտավարագույրներ. լիմոնիտներ (միներալ).
մետաղական ջրհորդաններ. տափակ սողնակ
ներ. մետաղական սեղմակներ (պահանգներ).
մետաղական գամեր. մետաղական կոլեկտոր
ներ (հավաքիչներ) խողովակաշարերի համար.
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մետաղական սյուներ կառուցվածքների համար.
պողպատյա կառուցվածքներ. շինարարական
մետաղական հիմն ակմախքներ. դռան մետա
ղական շրջանակներ. մետաղ յա ժապավեններ
կապկպելու կամ փաթեթավորման համար.
մետաղ յա սանդուղքներ. մետաղական ամրա
նանյութեր բետոնի համար. մետաղ յա շինա
նյութեր. թերթավոր և թիթեղ յա մետաղ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
մետաղ յա վրաքաշներ. մետաղական ցանկա
պատեր. պաշտպանիչ մետաղական ցանկա
պատեր
ծառերի
համար.
մետաղական
պատուհաններ. մետաղական կաղապարա
մածներ բետոնի համար. հավաքովի մետաղա
կան
հենահարթակներ.
պողպատասալեր.
մետաղական տակդիրներ բեռների տեղափոխ
ման համար. պատուհանների մետաղական
շրջանակներ. մետաղական ռելսեր. մետաղա
կան ցանցեր. երկաթուղային ուղեփոխ սլաք
ներ.
ֆեռոտիտան.
ցինկ.
մետաղական
սալիկներ. թուջ, պողպատե գնդիկներ, պող
պատե գնդակներ. երկաթգծային մետաղական
կոճեր.
դաս 16. թուղթ. տպա
գիր ար
տադ
րանք.
ստվարաթուղթ.
բլանկներ
(տպագրված).
ալբոմն եր. ալմանախներ. թղթե կամ ստվա
րաթղթե ցուցանակներ. փորագրանկարներ.
էջանիշներ գրքերի համար. գրաֆիկական
(գծանկարչական)
պատկերներ.
օրացույց
ներ. գծանկարչական տպագիր նյութեր. ինք
նասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). ծանու
ցատետրեր. թափանցիկ թաղանթներ (գրա
սենյակային
ապրանքներ).
էստամպներ
(փորագրանկարներ). թղթից կամ ստվարաթղ
թից պիտակներ. տպագրական հրատարակու
թյուններ. լրագրեր. ամսագրեր (պարբերական).
լուսանկարներ (տպագրված). թղթագրենական
ապրանքներ. ուսուցողական նյութեր և դիտո
ղական ձեռնարկներ. դասագրքեր (ձեռնարկ).
ատլասներ (քարտեզագրքեր). ազդագրեր. բրո
շյուրներ. բուկլետներ. տեղեկատվական տեղե
կագրեր. թղթե ցուցանակներ. տեղեկագրեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
շուկայի ուսումն ասիրություն. տեղեկատվության
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հավաքում տվյալների համակարգչային հիմ
նապաշարներում. մատակարարման ծառայու
թյուններ երրորդ անձանց համար (ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում). գործնական տեղեկատվության
տրամադրում. գովազդային նյութերի նորացում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. տվյալ
ներ գործարարական գործառնությունների
մասին. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում:
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 նախագծում
և մշակում. ամակարգչային ծրագրային ապա
հովման կատարելագործում և ամակարգչային
ծրագրային ապահովման մշակում. համակարգ
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). վեբկայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների ոլորտում):
____________________

(210) 20220175
(220) 27.01.2022
(730) Մարտիրոս Վարդանյան, Արագածոտնի
մարզ, գ. Իրինդ փող. 17, տուն 13, AM
(540)
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(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ.հայկական
կոնյակ.
բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
____________________

(210) 20220177
(220) 31.01.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի
կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 5. կարիեսի դեմ ֆտորիդով բժշկական
միջոցներ բերանի խոռոչի խնամքի համար։
____________________

(210) 20220178
(220) 31.01.2022
(730) «Կապիտան Վ.Լ.Շ.» ՍՊԸ, Երևան, 0010,
Խանջյան 13Ա, AM
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(540)

(511)
դաս 29. չորացրած սալոր,թուզ, խուրմա,
տանձ, սեխ, դեղճ, լոլիկ, սմբուկ, ծիրան,
բանան, խմձոր:
____________________

(210) 20220179
(220) 31.01.2022
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով
18/8, AM
(540)

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

(210) 20220180
(220) 31.01.2022
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով
18/8, AM
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(540)

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

(210) 20220195
(220) 31.01.2022
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
(540)

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

(210) 20220196
(220) 31.01.2022
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան,
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM
(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
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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
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.
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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
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
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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
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:
____________________

(210) 20220197
(220) 31.01.2022
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան,
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ.
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքա
րապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան
խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային
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մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող.
պտղամիս.
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող.
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ.
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի
ապուրներ.
բանջարեղենի
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ.
մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ.
անկենդան
խեցեմորթներ.
անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդային
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի.
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված
ձիթապտուղ.
զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն.
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու
համար.
արևածաղկի
սննդային
յուղ.
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր.
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև.
ալգինատներ խոհարարական նպատակների
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ.
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի
հեղուկ
սննդային
յուղ.
պահածոյացված
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք.
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ.
սպիրտի
մեջ
պահածոյացված
մրգեր.
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի.
անկենդան
սղոցաձև
ծովամորեխներ.
պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
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միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ.
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ.
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ.
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր.
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ.
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
նշի կաթ խոհարարական նպատակների
համար.
բրնձի
կաթ.
պահածոյացված
արտիճուկ.
կաթի
փոշի.
յակիտորի.
բուլգոգի.
շաքարապատված
ընկույզներ.
բուրավետացված
ընկույզներ.
մշակված
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի
հյութ խոհարարական նպատակների համար.
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ.
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ,
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթդոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
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փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր].
տեմպե.
սատե.
մշակված
բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ.
սպիտակ
պուդինգ.
կասուլե.
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ.
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա.
բանջարեղենային
խտածոներ
սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
հացին
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագարագար
խոհարարական
նպատակների
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ.
կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ.
թթու դրած կոճապղպեղ:
____________________
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(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 41. կրթական և զարգացման կենտրոն:
____________________

(210) 20220199
(220) 31.01.2022
(730) «Փեթհոմ»
ՍՊԸ, Երևան 0001,
Հանրապետության փ., շ. 76/2, բն. 30, AM
(540)

(511)
դաս 35. կենդանիների և նրանց համար
նախատեսված պարագաների, հագուստի,
կերերի վաճառք.
դաս
44.
ընտանի
կենդանիների
խնամք.
ընտանի կենդանիների հիգիենիկ
և կոսմետիկական ծառայություններ. գեղեց
կության սրահների ծառայություններ ընտանի
կենդանիների համար։
____________________

(210) 20220198
(220) 31.01.2022
(730) Գարիկ Ռաֆիկի Դավթյան, Աբովյան,
Հանրապետության փ., շ. 8, բն. 59, AM
(540)

(210) 20220200
(220) 31.01.2022
(730) Դավիթ Վլադիմիրի Մինասյան, ՀՀ,
Երևան, Ազատամարտիկների փ., 4-րդ նրբ.,
տուն 28, AM
(540)
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(511)
դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի
խտածոներ. մուրաբաներ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
պանիրներ.
կաթ.
ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
միս.
խոզապուխտ.
բանջարեղենի
ապուրներ.
կաթնամթերք.
բեկոն. նրբերշիկ. բանջարեղենային աղցաններ.
մրգային
աղցաններ.
պահածոյացված
սնկեր. մրգային չիպսեր. պահածոյացված
միս. խոզի միս. մրգային պահածոներ. մսի
պահածոներ.
բանջարեղենի
պահածոներ.
կոմպոտներ.
թթվասեր.
բադրիջանի
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
դաս 43.
սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րան
ների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուններ. բարերի ծառայություններ։
____________________

(210) 20220201
(220) 31.01.2022
(730) Իրինա Ռաֆիկի Վարդանյան, Երևան,
Դավթաշեն 1թաղ., շ. 32, բն. 26, AM
(540)

(511)
դաս 40. գործվածքների եզրերի մշակում,
հագուստի կարում, գործվածքների փայլարդում,
մորթիների մշակում, գործվածքների ձևում,
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մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի,
բրդի մշակում, մորթու մշակում, դերձակների
ծառայություններ,
գործվածքների,
մանա
ծագործական իրերի մշակում, գործվածքների
ներկում, ասեղնագործում, կաշվի մշակում,
մորթիների ներկում, գործվածքի մգդակում,
հագուստի ձևափոխում:
____________________

(210) 20220202
(220) 31.01.2022
(730) Արսեն Վահրամի Մկրտչյան, Աբովյան,
4-րդ մ/շ, շ. 65, բն.18, AM
(540)

(511)
դաս 35.
խաղալիքների խանութների
կողմից մատուցվող առևտրի ծառայություններ.
դաս 39.
տուրիզմի և ճանապարհոր
դությունների կազմակերպում.
դաս
41.
զվարճությունների
ծառա
յություններ.
մրցույթների
կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). սպորտային
մրցումների կազմակերպում. ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
սպորտային հրապարակների վարձույթ.
դաս 43.
սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. սրճարանների ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ճաշարան
ների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220204
(220) 31.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աղավնի Քան
քանյան Օհանջանի, Երևան, Դավթաշեն 1-ին
թաղ., շ. 10, բն. 35, AM
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(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական մատիտներ.
մաքրող միջոցներով տոգորված խոնավ
անձեռոցիկներ.
դաս 18. դատարկ վաճառվող կոսմետիկ
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ.
դաս 21. դիմահարդարման վրճիններ.
դաս 41. դիմահարդարման դասընթացների
կազմակերպում և անցկացում.
դաս
44.
գեղեցկության
սրահների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220205
(220) 31.01.2022
(730) Դավիթ Իշխանյան, Երևան, Վաղարշյան
13/5, բն. 4, AM
(540)
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(210) 20220206
(220) 31.01.2022
(730) Լիլիթ Դավիթի Ղազանջյան, Երևան,
Դավթաշեն թղմ. 1, շ. 39, բն. 43, AMԷլինա
Արամի Ամիրյան, Երևան, Դավիթաշեն թաղ.
2 շ. 1, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 44. մատնահարդարում. ոտնա
հար
դարում. լազերային էպիլացիայի ծառա
յություններ. մարմնի կազմվածքի շտկման
ծառայություններ. մերսում. կոսմետոլոգիական
ծառայություններ. դաջվածքների հեռացման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220207
(220) 31.01.2022
(730) «Կորիզ-Մ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար
փող. 7, շ. 48, AM
(540)
(511)
դաս 18. կանացի պայուսակներ. ճամ
պրուկներ. հովանոցներ.
դաս
24.
անկողնու
սպիտակեղեն.
անկողնու ծածկոցներ. վերմակներ. ծածկոցներ.
բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. սփռոցներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
սրբիչներ.
դաս 25. ներքնազգեստ. լողազգեստներ.
կարճագուլպաներ.
գուլպաներ
(երկար).
շարֆ. կաշնե. վզնոց. ձեռնոցներ (հագուստ).
գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ). գոգնոցներ
(հագուստ). փողկապներ. կոշկեղեն. հագուստ.
դաս 28. խաղալիքներ:
____________________

(511)
դաս 35. խորհրդատվություն գործա
րարության կազմակերպման և կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարա
րության
կառավարման
հարցերով.
շուկայա
գիտական (մարքեթինգային) հետա
զոտություններ.
գովազդային
տեքստերի
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խմբագրում.
գովազդի
մանրակերտում.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի
միջոցով.
մարքեթինգ
(շուկայավարում). գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. հասարակության հետ
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազ
դային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության վերաբերյալ. թիրախային մար
քեթինգ
(շուկայավարում).
մարքեթինգ
(շուկայա
վարում) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներում.
դաս 42. դիզայներների ծառայություններ
փաթեթավորման
բնագավառում.
գեղար
վեստական
դիզայն.
գեղարվեստական
ձևավորում (արդյունաբերական դիզայն):
____________________

(210) 20220208
(220) 01.02.2022
(730) «Քյուփրոջեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին
Անտառային շ. 136/3, տարածք 14, AM
(540)

(511)
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
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
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
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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.
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
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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.
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
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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) 20220209
(220) 01.02.2022
(730) «Բի Էս Էմ Այ» ՍՊԸ, Երևան 0002, Սարյան
31, բն. 31, AM
(540)
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության կառա
վարում, կազմակերպում, վարչարարություն.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________
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(730) «Անվտանգության հատուկ ծառայություն»
ՓԲԸ, Երևան, Դրոյի 2, AM
(540)

(210) 20220210
(220) 01.02.2022
(730) «Բի Էս Էմ Այ» ՍՊԸ, Երևան 0002, Սարյան
31, բն. 31, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում,
կազմակերպում,
վարչարա
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն ուսումնական գործ
ընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում:
____________________

(210) 20220211
(220) 01.02.2022
(730) «Ավենյու դե Փարիզ» ՍՊԸ, Երևան,
Աբովյան 23/1, AM
(540)

(511)
դաս 45. անձնական թիկնապահների
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական
վայրերում (ընկերակցում). գիշերային պահա
կային գործակալությունների ծառայություններ.
պահակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20220213
(220) 01.02.2022
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8,
AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220212
(220) 01.02.2022
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(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). քարե
տախտակներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբա
թիթեղ. ծեփելու համար կավ. հաշվողական
աղ յուսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի
վիմագրական ստեղծագործություններ. նկար
ներ շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտ
ներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
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համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. պլաստմասայե տոպրակներ.
թղթե պայուսակներ. պլաստմասայե պայուսակ
ներ.
հեղուկ
ճշտիչներ
(գրասենյակային
ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարելու
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու
միջոցներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդան
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շաններ (թղթե կնիքներ). ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
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կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ )
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
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գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագրա
կան անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագ
րական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսր
բիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ
ներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
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ների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկ
րոալիքային
վառարանում
սնունդ
պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի
համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթ
ներ դար
սակ
ման հա
մար. թղթե կամ ստվա
րաթղթե
ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
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զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր.
____________________

(210) 20220214
(220) 01.02.2022
(730) «Նարէներգո» ՍՊԸ, Կոտայք 2201,
Աբովյան , Գ. Գառնի «Գառնի» ՀԷԿ/ Աբովյան,
AM
(540)

(511)
դաս 29. որացրած բանջարեղեն, մշակված
բանջարեղեն, բանջարեղենի պահածոներ,
մշակված մրգեր, մուրաբաներ, սառեցրած
մրգեր,
շաքարապատ
մրգեր,
մշակված
ընկույզներ, մրգակեղեւ, մրգային չիպսեր,
մրգային պահածոներ, ջերմային մշակման
ենթարկված
մրգեր,
չրեր,
արեւածաղկի
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մշակված
սերմեր,
մշակված
սերմեր,
կոմպոտներ, շաքարապատված ընկույզներ,
ըմպելիքներ կաթի հիմքով.
դաս 30. համեմանք, թխվածքաբլիթ,
կոնֆետներ, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն),
հաց, թեյ, սուրճ, շոկոլադ, հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով, հրուշակեղեն,
քաղցրավենիք, մեղր, հալվա, ադիբուդի,
պաղպաղակ,
ամոքանք,
համեմունքներ,
սոուսներ (համեմունքներ), սոուսներ (համե
մունքներ).
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ), գարեջուր,
ածիկի գարեջուր, ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար,
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու համար, մրգահյութեր, ջրեր
(ըմպելիքներ), հանքային ջրեր (ըմպելիքներ),
սեղանի ջրեր, լիմոնադներ, օշարակներ
լիմոնադների համար, խաղողի չխմորված
քաղցու,
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
գազավորված ջուր, մրգային նեկտարներ (ոչ
ալկոհոլային), կվաս, զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
չրերից
պատրաստված
ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից, օղի, բրենդի, վիսկի, մրգօղիներ,
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ,
թրմօղիներ,
սպիրտային
ըմպելիքներ,
սպիրտային
լուծամզուքներ,
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում,
գովազդ, մանրածախ-մեծածախ վաճառքի
ծառայություններ, այդ թվում նաեւ առցանց,
ներմուծման-արտահանման ծառայություններ.
դաս 43. ննդամթերքի պատրաստում եւ
առաքում, սրճարանների ծառայություններ,
ռեստորանների
ծառայություններ,
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ,
բարերի
ծառայություններ,
հյուրանոցների
ծառայություններ,
զբոսա
շրջիկների համար տների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20220217
(220) 01.02.2022
(730) «Թի Էմ պրոդակշն» ՍՊԸ, Երևան,
Կորյունի 25, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). քարե
տախտակներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբա
թիթեղ. ծեփելու համար կավ. հաշվողական
աղ յուսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի
վիմագրական ստեղծագործություններ. նկար
ներ շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտ
ներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
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թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
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մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու
միջոցներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդան
շաններ (թղթե կնիքներ). ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
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թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ )
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
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ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագրա
կան անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագ
րական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
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(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսր
բիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ
ներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկ
րոալիքային
վառարանում
սնունդ
պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի
համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթ
ներ դար
սակ
ման հա
մար. թղթե կամ ստվա
րաթղթե
ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
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փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. առևտրային տեղեկատ
վության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. խորհր
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դատվություն
գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդատ
վություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային նյու
թերի առաքում. օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. նմուշների տարածում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գոր
ծարարության
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
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
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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 համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
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նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների
գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրող
ների և ֆինանսավորման կարիք ունեցող
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում միջ
նորդական բիզնես-ծառայություններ. հեռուս
տախանութների ծրագրերի արտադրություն.
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հասարակության հետ հաղորդակցման ռազմա
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. գոր
ծարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա
ռումն երի հովանավորմամբ ապրանքների և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. թվային երաժշտության ներբեռն
ման
համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառա
յություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայություններ. դեղա
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների
մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանց
ման ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամանա
կավոր կառավարում. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների միջոցով արվեստի գոր
ծերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժան
դակություն մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
լրատվամիջոցների հետ կապերի ծառայություն
ներ. կորպորատիվ հաղորդակցության ծառա
յություններ. գրասենյակային սարքավորումն երի
վարձույթ համատեղ աշխատանքային պայման
ներում. առևտրային լոբբիստական ծառայու
թյուններ.
օգտագործողների
կարծիքների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշ
ների տրամադրում առևտրային կամ գովազդա
յին
նպատակներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի ծառայություններ. հացամթեր
քին վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ.
սպառողի
պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակնե
րով. վարչական ծառայություններ բժշկական
ուղղորդման համար. 16-րդ դասում նշված
ապրանքատեսակների վաճառք.
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինո
ժապավենների
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական
իրերի
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վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. արծա
թապատում. գործվածքների սպիտակեցում.
փայտանյութի մշակում. գործվածքների եզրերի
մշակում. զոդում. հագուստի կարում. կադմիու
մապատում. գործվածքների փայլարդում. բրու
տագործական աշխատանքներ. կոշիկի ներկում.
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ մետաղ
ներով. կաշվի ներկում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. նկարների տպագրում.
լուսանկարչական ժապավենների հայտածում.
ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալվանապատում.
անագապատում. մորթիների ձևակերտում ըստ
պատվերի. դարբնոցային աշխատանքներ. մոր
թիների մշակում հակացեցային միջոցներով.
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. սննդամ
թերքի ապխտում. գալվանացում. փորագ
րում. գործվածքների մշակում ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու
համար. բրդի մշակում. մակաշերտում (լամինա
ցում). աղացում. մետաղների մշակում. մետաղ
ների մխում. ալ յուրի աղացում. նիկելապատում.
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում.
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. թամ
բագործական աշխատանքներ. դերձակների
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում. ներկման ծառայություններ. մանա
ծագործական իրերի ներկում. գործվածքների,
մանածագործական իրերի մշակում. մանա
ծագործական իրերի մշակում հակացեցային
միջոցներով. գործվածքների ներկում. թղթի
մշակում. ապակեգործական աշխատանքներ.
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. ապակիների
երանգավորում մակերևութային ծածկապատ
մամբ. սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածո
յացում. անտառանյութի հատում և մասնատում.
աղբի և թափոնների կրկնական մշակում. գործ
վածքների նստեցում. մորթիների փայլեցում.
մորթիների կոկում. մորթիների ներկում. օդի
հոտազերծում. օդի թարմացում. մոնտաժմանհավաքման աշխատանքներ ըստ պատվերի
երրորդ անձանց համար. գեղարվեստական
աշխատանքների շրջանակում. գալվանական
ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. նյութերի
մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում. օպտիկական ապակու հղկում. լու
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սանկարների տպագրում. լուսափորագրում.
նավթի վերամշակում. գործվածքի մգդակում.
զտարկում. անասունների սպանդ. մաքրամ
շակում. թափոնների մշակում(վերամշակում).
հագուստի
ձևափոխում.
պղնձապատում.
ռետինացում (նյութերի մշակում). ատամն ա
տեխնիկների
ծառայություններ.
էներգիա
արտադրելու ծառայություններ. գեներատոր
ների վարձույթ. աղբի և թափոնների ոչնչացում.
աղբի և թափոնների այրում. գունաբաժանում.
բանալիներ
պատրաստելու
ծառայություն
ներ. վնասակար նյութերի ակտիվազերծում.
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. պոլիգրա
ֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. օֆսեթ
տպագրություն. լուսանկարչական հորինվածքի
կազմում. մետաքսատպություն. թափոնների և
վերամշակված նյութի տեսակավորում (վերամ
շակում). սննդամթերքի սառեցում. օդորակիչ
ների վարձույթ. ջեռուցման լրացուցիչ սարքերի
վարձույթ. մահուդալմում. սառնապահպանման
ծառայություններ. ավազաշիթային մշակման
ծառայություններ. շոգեկաթսաների վարձույթ.
թափոնների վերականգնում. եռակցման աշխա
տանքներ. ավտոմեքենաների ապակիների
երանգավորում. երրորդ անձանց համար 3D
տպագրություն ըստ պատվերի. գարեջրի եփում
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրու
թյուն ըստ պատվերի. սննդամթերքի և խմիչք
ների պաստերիզացում. գինու արտադրություն
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվություն
գինեգործության ոլորտում:
____________________

(210) 20220218
(220) 01.02.2022
(730) "Բարի" ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի փ. 73,
բն. 61, AM
(540)
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(511)
դաս 29. դոնդող. գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. սերուցքային
կրեմ. պահածոյացված մրգեր. թթու կաղամբ.
մուրաբաներ.
սառեցրած
մրգեր.
չամիչ.
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարապատ մրգեր. խուրմա.
կաթ. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
մրգային դոնդող. պտղամիս. սննդային դոնդող.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. եգիպտացորենի
սննդային յուղ. քնջութի սննդային յուղ. յոգուրտ.
բանջարեղենի
ապուրներ.
բանջարեղենի
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. կեֆիր.
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. ցիտրու
սային ջեմ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. պահածոյացված սոխ. պահածոյացված
ձիթապտուղ.
զեյթունի
սննդային
յուղ.
մանրաթթու.
պահածոյացված
սիսեռ.
տոմատի խյուս. բանջարեղենային աղցաններ.
մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ սնունդ
պատրաստելու համար. արևածաղկի սննդային
յուղ.
ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
մրգակեղև.
ծեծած
նուշ.
մշակված
գետնընկույզ.
պահածոյացված
սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. մրգային
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր.
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի.
հարած
սերուցք.
մրգային
պահածոներ.
բանջարեղենի պահածոներ. խնձորի խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի. հումուս. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված կաթ.
կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված պղպեղ.
արևածաղկի մշակված սերմեր. բանջարեղենի
մուսեր. պահածոյացված սխտոր. կտավատի
սննդային
յուղ.
կոմպոտներ.
խտացրած
կաթ. թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի
մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար.
կաթի փոշի. շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացված ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված
հատապտուղներ.
սոխի
օղակներ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն.
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առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կաթի փոխարինիչներ. կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային
մածուկ. մշակված բանջարեղեն. մշակված
մրգեր. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
չորացրած
ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ.
պահածոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած
կոճապղպեղ.
____________________
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(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) 20220220
(220) 02.02.2022
(730) ԱյԹիՎի Սթյուդիոս Նեդրլենդզ Քնթենթ
Բ.Վ., NL
(540)

(210) 20220219
(220) 02.02.2022
(730) «Բլյու դայմոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 6,
74/1, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր

(511)
դաս 9. ձայնագրություններ և տեսագ
րություններ, ինչպես նաև ներբեռնվող ֆայ
լեր. գրառված հեռուստատեսային ծրագրեր.
գրառված ծրագրեր հեռարձակման կամ
հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, էլեկտրո
նային շարժական սարքերով և համակարգչով
հաղորդման համար. ներբեռնվող մեդիաբո
վանդակություն, ներառյալ համացանցի, հեռա
խոսագծի, անլար մալուխային հաղորդման,
արբանյակային կամ վերգետնյա հեռարձակ
ման միջոցով տրամադրվող տեսանյութեր ու
ֆիլմեր, հեռուստատեսային ծրագրեր, համա
կարգչային խաղեր, երաժշտություն, պատկեր
ներ ու հեռախոսազանգերի հնչյունային ֆայլեր.
փոդքաստներ (ներբեռնվող). ձայնագրություն
ներ, տեսագրություններ, գրառված մուլտիմե
դիա տվյալներ, պատկերներ, գրաֆիկաներ,
տեքստեր, ծրագրեր կամ տեղեկատվություն
կրող ձայնագրման սկավառակներ, սկավա
ռակներ, ժապավեններ, երիզներ, քարթրիջ
ներ, քար
տեր և այլ կրիչ
ներ. ին
տե
րակ
տիվ
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կոմպակտ սկավառակներ, CD-ROM-ներ և
DVD-ներ. նախապես գրառված սկավառակներ,
CD-ROM-ներ և DVD-ներ. ներբեռնվող առցանց
ազդագրեր, լուսանկարներ, նկարներ, հոդված
ներ, երաշխավորագրեր և տոմսեր. ներբեռնվող
համակարգչային ծրագրային հավելվածներ.
ներբեռնվող շարժական հավելվածներ. համա
կարգչային և շարժական կիրառական ծրագ
րեր, որոնք նախատեսված են համացանցի
կամ համակարգչային ու կապի այլ ցանցերի
միջոցով էլեկտրոնային մեդիայի, մուլտիմե
դիա բովանդակության, տեսանյութերի, ֆիլ
մերի, նկարների, պատկերների, տեքստերի,
լուսանկարների, խաղերի, օգտատիրոջ կող
մից ստեղծված բովանդակության, ձայնային
բովանդակության և տեղեկատվության հեռար
ձակման, հաղորդման, հոսքային փոխանցման,
դիտման, վերբեռնման, ներբեռնման, խմբագր
ման, ցուցադրման, նշման, համօգտագործման,
ձեռքով կառավարման, բաշխման, հրատա
րակման, վերարտադրման, կոդավորման և
ապակոդավորման համար. համակարգչային
ծրագրեր և շարժական կիրառական ծրագրեր
ինտերակտիվ հեռուստատեսության և ինտե
րակտիվ խաղերի ու վիկտորինաների համար.
տեսախաղերի ծրագրային ապահովում. համա
կարգչային խաղերի ծրագրային ապահովում.
ինտերակտիվ տեսախաղերի ծրագրեր. համա
կարգչային խաղերի սկավառակներ. էլեկտ
րոնային խաղերի ծրագրեր և ծրագրային
ապահովում. վիրտուալ իրականության խաղե
րի ապարատային ու ծրագրային ապահովում.
համակարգչային և շարժական կիրառական
ծրագրեր վիկտորինաների համար. ծրագրա
յին ապահովում արկադային տեսախաղային
սարքերի համար. մոլեխաղերի համար ծրագ
րային ապահովում. կիրառական ծրագրեր
մոլեխաղերի համար. ներբեռնվող կիրառական
ծրագրեր մոլեխաղերի համար. ակնթարթային
շահումով ինտերակտիվ և առցանց խաղեր ու
սքրեթչ քարտերով (պաշտպանիչ/ջնջվող շեր
տով քարտերով) խաղեր. էլեկտրոնային հրա
պարակումն եր. ներբեռնվող էլեկտրոնային
գրքեր. աուդիոգրքեր. էլեկտրոնային գրքեր.
ականջակալներ. շարժական հեռախոսների
պատյաններ. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր ու կցամասեր.
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դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ երգի մրցույթների ու երաժշտական ներ
կայացումն երի տեսքով. ձայնագրությունների,
տեսագրությունների և DVD-ների արտադրու
թյուն, ներկայացում, տարածում և վարձույթ.
երաժշտական
շոուների
կազմակերպում,
արտադրություն, ներկայացում, տրամադրում և
անցկացում։
____________________

(210) 20220221
(220) 02.02.2022
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ 2213, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(540)

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

(210) 20220222
(220) 02.02.2022
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Շուշան
Գաբրիելյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր,
Հանրապետության 21Ա, 21, AM
(540)

(511)
դաս 45. դերձակների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220223
(220) 02.01.2022
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
(540)
(511)
դաս 3. ոչ բուժական ատամնամածուկ:
____________________
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(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
____________________

(210) 20220225
(220) 02.02.2022
(730) «Սոցիալական ձեռներեցների դպրոց»
ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի, Էրեբունի թաղամաս,
Սարի թաղ 3-րդ., փող.,16, AM
(540)

(210) 20220224
(220) 02.02.2022
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ 2213, Կարմիր
Բանակայինների 6-րդ փող, 10/1, AM
(540)

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում),
հեռակա ուսուցում կրթադաստիարակչական
ծառայություններ, կոնֆերանսների կազմա
կերպում
և
անցկացում
վեհաժողովների
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(կոնգրեսների)
կազմակերպում
և
անց
կացում
կրթության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն)
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում
գիտաժողովների
(սիմպոզիումների)
կազ
մակերպում և անցկացում վարպետաց դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում)
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ
կրթության
կամ
ուսուցման
հարցերով)
մասնագիտական վերապատրաստում կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում
և
անցկացում
հատուկ
պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220226
(220) 02.02.2022
(730) «Լավանդա - նորֆարմ» ՍՊԸ, Երևան
0010, Տիգրան Մեծի 17/1, AM
(540)

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

(210) 20220227
(220) 02.02.2022
(730) «Լավանդա - նորֆարմ» ՍՊԸ, Երևան
0010, Տիգրան Մեծի 17/1, AM
(540)
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(511)
դաս
44.
բժշկական
կլինիկաների
ծառա
յություններ. ակնաբույժերի ծառայու
թյուններ. օպտոմետրիա ծառայություններ.
խորհրդատվություն դեղագործության հար
ցերով. վիրաբուժություն. պլաստիկ վիրա
բուժություն. թերապևտիկ ծառայություններ.
բժշկական ծառայություններ ախտորոշման և
բուժման նպատակով. բժշկական զննում:
____________________

(210) 20220228
(220) 02.02.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս
12.
շարժիչային
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցներ, այն է՝ մարդատար
ավտոմոբիլներ, սպորտային տրանսպորտային
միջոցներ,
բեռնատար
ավտոմեքենաներ,
ֆուրգոններ, դրանց շարժիչներ և կառուց
վածքային մասեր.
դաս 35. շարժիչային տրանսպորտային
միջոցների շուկայավարման և
շարժիչային
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման
ծառայությունների
խթանում.
շարժիչային
տրանսպորտային միջոցների և շարժիչային
տրանսպորտային
միջոցների
մասերի
և
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
սպառողներին ավտոմեքենաների վաճառքի
կամ վարձակալության մասին տեղեկատվության
տրամադրում տպագիր նյութերի, ձայնա- և
տեսագրությունների,
հեռուստատեսային
և ռադիո գովազդի, առցանց գովազդի,
համացանցային վեբ կայքերի և գովազդային
մրցույթների միջոցով։
____________________

(210) 20220229
(220) 03.02.2022
(730) «Ֆրունզե էսթեյթ վայնրի» ՍՊԸ, Վայոց
Ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր, AM
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բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

(210) 20220231
(220) 03.02.2022
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. գինիներ. ջին.
լիկյորներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

(210) 20220230
(220) 03.02.2022
(730) «Ֆրունզե էսթեյթ վայնրի» ՍՊԸ, Վայոց
Ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղագործական ապրանքներ. ցավազրկող
ներ.
հակաբիոտիկներ.
դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ մարդու համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատալների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար. սննդային հավելումներ. սննդային
հանքային հավելումներ. վիտամինային պատ
րաստուկներ:
____________________

(210) 20220232
(220) 03.02.2022
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
____________________

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. գինիներ. ջին.
լիկյորներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.

(210) 20220233
(220) 03.02.2022
(730) «Ռիտ-ալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական գոտի 20-րդ
շինություններ, AM
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(511)
դաս 5. հիգիենիկ տամպոններ կանանց
համար. միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ
(հիգիենիկ):
____________________

(210) 20220235
(220) 03.02.2022
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սոնյա
Բարսեղյան, Երևան, Մ. Բաղրամյան 54/1, AM
(540)
(511)
դաս 6. ալյումինե դռներ. ալյումինե
պատու
հաններ.
մետաղապլաստե
դռներ.
մետաղապլաստե պատուհաններ.
դաս 11. լողախցիկներ.
դաս 19. ոչ մետաղական (ՄԴՖ) դռներ.
վիտրաժներ.
դաս
35.
դռների,
պատուհանների,
ժալյուզային դարպասների, լոգախցիկնների,
վիտրաժային
ապակիների
խանութների
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ.
դաս 37. դռների և պատուհանների տեղա
դրում:
____________________

(210) 20220234
(220) 03.02.2022
(730) «Բամելեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն.
39, AM
(540)

(511)
դաս 41. հրուշակագործության, տորթերի
պատրաստման և ձևաորման դասընթացներ։
____________________

(210) 20220236
(220) 03.02.2022
(730) «Իքսսթոր» ՍՊԸ, Երևան, Եղբայրության
13, բն. 30, AM
(540)

(511)
դաս 35. արտաքին գովազդ. գովազդային
նյութերի նորացում. գովազդ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
դաս 42. գովազդային նյութերի գրա
ֆիկական ձևավորում:
____________________

(210) 20220238
(220) 03.02.2022
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(730) «Իքսպրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ
Էմին 6. բն. 54, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդային նյութերի նորացում.
գովազդ. արտաքին գովազդ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
դաս 42. գովազդային նյութերի գրա
ֆիկական ձևավորում:
____________________

(210) 20220240
(220) 04.02.2022
(730) Բաքսթեր Ինթրնեշնլ Ինք., US
(540)

(511)
դաս
5.
սննդային
ու
սննդարար
պատրաստուկներ և նյութեր պարէնտերալ
(ներերակային
կամ
ներորովայնային)
և
էնտերալ
կիրառման,
ներմուծման
համար. խաղողաշաքարի (գլյուկոզայի) և
ամինաթթուների կոմպոզիտային և բաղադրիչ
լուծույթներ.
դաս 10. դեղագործական պատրաստուկներ
և
նյութեր
պարունակող
ներերակային
ներմուծման
բազմախցիկ
տոպրակներ,
պարկեր և տարողություններ։
____________________

(210) 20220241
(220) 04.02.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատ, 0607 Արարատ Թևոսյան փ./տ./
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43, AM
(540)

(511)
- դաս 33. անա
նու
խի թրմօ
ղի. սպիր
տա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման միջո
ցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլ
ներ .կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյոր
ներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղ
րագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր.
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսեն
ցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկո
հոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիք
ներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլա
յին ըմպելիք). բայցզ յու (չինական ալկոհոլային
ըմպելիք).
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. սրճարանների ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ճամբարային հարմարությունների տրամադ
րում. ճաշարանների ծառայություններ. ժամա
նակավոր
բնակատեղերի
վարձակալում.
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկ
ների համար տների ծառայություններ. հյու
րանոցների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում պան
սիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրանոց
ներում. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուններ. պանսիոններ կենդանիների համար.
բարերի ծառայություններ. հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (կացարանի տրամադ
րում). շարժական շինությունների վարձույթ.
տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակու
թյան համար. մոթելների ծառայություններ.
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամա
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նեղենի վարձույթ. սենյակների, դահլիճների
վարձակալում հավաքների համար, վրանների
վարձույթ ժամանակավոր բնակեցման համար,
ընդունարանների ծառայություններ (ժաման
ման և մեկնման կառավարում). վաշոկու ռես
տորանների ծառայություններ. արիշտա ուդոնի
և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայու
թյուններ. սննդի ձևավորում, տորթերի ձևա
վորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի բարե
րի ծառայություններ։
____________________

(210) 20220243
(220) 04.02.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատ, 0607 Արարատ Թևոսյան փ./տ./
43, AM
(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. մանր վարունգ
(թթու դրած). պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարե
ղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ.
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
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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. օմարներ (անկենդան).
Եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային յուղ
արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային յուղ.
անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային սոսինձ.
խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. բանջարե
ղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ
(էքստրակտներ). կեֆիր (կաթնային ըմպելիք).
կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշ
ռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային
շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ (անկեն
դան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. մարգարին.
մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). սննդային
ոսկրածուծ. միդիաներ (խեցեմորթներ) անկեն
դան. կակղամորթներ անկենդան. արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). կենդանա
կան սննդային ճարպեր. թյուննոս (անկենդան).
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերք
ներ. պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդա
յին յուղ . պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր.
խխունջներ (անկենդան). սպիրտի մեջ պահա
ծոյացված մրգեր. սննդի համար պատրաստ
ված ծաղկափոշի. սղոցաձև ծովամորեխներ
(անկենդան). պահածոյացված ձուկ. պահածո
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յացված միս. մանր ծովախեցգետիններ (անկեն
դան). խխուն
ջի ձվեր. սո
յա
յի շոռ. հա
րած
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. ձկան
պահածոներ. ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. մրգային պահածոներ. մսի
պահածոներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը
դրած ձուկ. անկենդան տրեպանգներ (ծովային
վարունգ). անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կար
տոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի
մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի հատիկնե
րից). հումուս (խյուս սիսեռից). պահածոյացված
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամ
թերք ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմ
քով). սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ.
այվար (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
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ծածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ (աղանդեր եփած
մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեց
րած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմո
րումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ).
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրի
ջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ խոհա
րարական նպատակների համար. նշի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. բրնձի
կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի փոշի.
յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային ճաշա
տեսակ). շաքարապատված ընկույզներ . բու
րավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար. սառեցումով չորացրած միս. վարսակի
կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցու
մով չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի
սննդային յուղ. գալբի (կորեական ճաշատե
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սակ- խորոված, տապակած միս ). էակամո
լես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). ուտելի
անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր եգիպ
տացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). աոյայի 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 խմոր. յուբա (սոյայի
ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք
ներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ.
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաս
տելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ պատ
րաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակներ
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ գազավորված ջուր պատ
րաստելու համար. լիթիումաջուր. հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր պատ
րաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար.
բաղադրություններ
լիկյոր
պատրաստելու
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպե
լիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. փոշիներ գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. գազա
վորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլա
յին ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի
հիմքով. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղեն
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ների խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալ
վե-վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով հարստացված սպորտային ըմպե
լիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլա
յին ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպե
լիքներ. գարու գինի (գարեջուր). էներգետիկ
ըմպելիքներ.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման միջո
ցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլ
ներ .կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյոր
ներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղ
րագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր.
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսեն
ցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկո
հոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիք
ներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլա
յին ըմպելիք). բայցզ յու (չինական ալկոհոլային
ըմպելիք):
____________________

(210) 20220246
(220) 04.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

(210) 20220245
(220) 04.02.2022
(730) «Գինու արվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշին
փ. 1, տուն 70/1, AM
(540)

(210) 20220247
(220) 04.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերատիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
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:
____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերատիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
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սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
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) 20220248
(220) 04.02.2022
(730) «Գինու արվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշին
փ. 1, տուն 70/1, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20220249
(220) 04.02.2022
(730) «Գինու արվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշին
փ. 1, տուն 70/1, AM
(540)
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(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20220250
(220) 04.02.2022
(730) «Ռատկո» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան փ.
շ. 43, բն. 170, AM
(540)

(511)
դաս 35. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի
կառավարում. գրասենյակների կառավարման
ծառայություններ. գործնական տեղեկատվու
թյան և խորհրդատվության տրամադրում. օժան
դակության տրամադրում գործարարության
ասպարեզում. գործարարության և հավանական
բիզնես գործընկերների հետ համագործակցու
թյան հնարավորությունների կառավարման,
կազմակերպման և ապահովման ծառայու
թյուններ. ապրանքների ու ծառայությունների
գնման և վաճառքի հետ կապված գործարար
հանդիպումն երի կառավարում, կազմակեր
պում և ապահովում. գործարարության վերլու
ծության ծառայություններ. գործարարության
նպատակներով տնտեսական կանխատեսում
ների վերլուծություն. գործերի կառավարման
ծառայություններ գործարարության կազմա
կերպման, կառավարման և զարգացման ոլոր
տում. տեղեկատվության, խորհրդատվության
և առաջարկությունների տրամադրում բիզ
նեսի կազմակերպման, կառավարման և զար
գացման ոլորտում. երրորդ անձանց համար
հավանական գործարար հաճախորդների և
հնարավորությունների հայտնաբերում, որո
նում և ստեղծում. գործարար խորհրդատվա
կան ծառայություններ՝ առևտրային կապերին
և առևտրային ներդրումն երին աջակցելու և
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օժանդակելու նպատակով. գործարարության
կառավարում, կազմակերպում, վարչարարու
թյուն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. շինարարական նախագծերի
ֆինանսավորման կազմակերպում:
____________________

(210) 20220251
(220) 04.02.2022
(730) «Տեսք» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի փող., շ.
70/3, տարածք 23, AM
(540)

(511)
դաս 42. ճարտարապետական ծառա
յություններ.
խորհրդատվություն
ճարտա
րապետության հարցերով. հատակագծերի
մշակում շինարարության բնագավառում. տեխ
նոլոգիական հետազոտություններ. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում. տեխնիկական նախագծերի
ուսումն ասիրում. երկրաբանական հետազն
նություն. ճարտարագիտություն. հողաչափում.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. 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
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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.
քաղաքների հատակագծերի կազմում. ճարտա
րագիտական փորձաքննություն. համակարգ
չային համակարգերի նախագծում. տվյալների
կամ փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. համակարգ
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի).
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. ինտերնետի
համար որոնման միջոցների տրամադրում.
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում).
ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագրաբանություն).
վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատ
վություն. տվյալների էլեկտրոնային պահպա
նում. աշխարհագրական քարտեզներ կազմելու
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների ծառայություններ, որոնք տրամադր
վում են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ)
հիման վրա. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվություն. համակարգչային անվ
տանգության ոլորտում խորհրդատվություն.
տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում. ինտե
րիերի դիզայն. վեբ-կայքերի տեղեկատվական
կատալոգների ստեղծում և մշակում երրորդ
անձանց համար (ծառայություններ տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ոլորտում). համա
կարգչային հարթակների կատարելագործում.
այցեքարտերի ձևավորում. գիտական և տեխ
նոլոգիական հետազոտություններ բնական
աղետների ոլորտում. գիտական և տեխնոլոգի
ական հետազոտություն արտոնագրային քար
տեզագրման ոլորտում. հետազոտություններ
շինարարական աշխատանքների ոլորտում.
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գովազդային նյու
թերի գրաֆիկական ձևավորում:
____________________

(210) 20220252
(220) 04.02.2022

124
124

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022

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

(511)
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գործա
կալությունների ծառայություններ. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային նյու
թերի նորացում. նմուշների տարածում. աճուր
դային վաճառք. շուկայի ուսումն ասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
գովազդ. շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ. տվյալների ավտոմա
տացված հիմն ապաշարների վարում. ցուցա
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. վճարման փաս
տաթղթերի նախապատրաստում. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
առևտրական տոնավաճառների կազմակեր
պում. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). առևտրի ավտոմատների վարձույթ.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների
ընտրության
հարցում.
գնման պատվերների մշակման գործընթաց
ների կառավարում. հաշիվն երի ապրանքագ
րերի
տրամադրում.
մարքեթինգ
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(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. արդյունաբերության, գիտու
թյան և լուսանկարչության, ինչպես նաև գյու
ղատնտեսության,
այգեգործության
և
անտառաբուծության մեջ օգտագործելու համար
քիմիական նյութեր մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. չմշակված սինթետիկ խեժերի, չմշակ
ված պլաստմասսաների, հրդեհը մարող և կան
խարգելող բաղադրությունների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. մետաղների զոդման և
մխման համար պատրաստուկների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. կենդանիների կաշվի և
մորթու դաբաղման համար նյութերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. արդյունաբերության
մեջ օգտագործելու համար սոսինձների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. արդյունաբերության
մեջ օգտագործելու համար սոսնձող նյութերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ծեփամա
ծիկների և այլ մածկանման լցանյութերի ման
րածախ
և
մեծածախ
վաճառք.
պարարտանյութերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. արդյունաբերության և գիտության մեջ
օգտագործելու համար կենսաբանական պատ
րաստուկների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք. զգայուն թուղթի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք.
սննդի արդյունաբերության
համար հավելումն երի, օրինակ՝ պեկտինների,
լեցիտինների, ֆերմենտների և քիմիական կոն
սերվանտների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք. ներկերի, արծնուկների, լաքերի,
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութերի, ներկանյութերի,
ներկող նյութերի, տպագրման, գծանշման և
փորագրման համար թանաքների, չմշակված
բնական խեժերի, գեղանկարչության, գեղա
զարդման նպատակների և գեղարվեստական
տպագրության համար թերթավոր և փոշենման
մետաղների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցների և
արդուզարդի պատրաստուկների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք.
ոչ բուժական ատամի
փոշիների և մածուկների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. Օծանելիքի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. եթերային յուղերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. լվացքի համար սպիտա
կեցնող պատրաստուկների և այլ նյութերի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. մաքրման,
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման
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համար.պատրաստուկների
մանրածախ
և
մեծածախ վաճառք. տեխնիկական յուղերի և
քսուքների մանրածախ և մեծածախ վաճառք,
մոմերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. Քսա
նյութերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
փոշու կլանման, թրջման և կապակցման
բաղադրությունների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. վառելիքի և լուսավորման նպատակ
ների համար նյութերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. մոմերի, լուսավորման համար պատ
րույգների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
դեղագործական արտադրանքների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք, բժշկական և անաս
նաբուժական պատրաստուկներ մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. բուժական նպատակների
համար հիգիենիկ պատրաստուկների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. դիետիկ սնունդի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք, բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար
նյութերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք,
մանկական սնունդի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. մարդու կամ կենդանիների համար
կենսաակտիվ սննդային հավելումն երի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. սպեղանալաթերի,
վիրակապման նյութերի մանրածախ և մեծա
ծախ վա
ճառք. ատամնալց
ման և ատամնե
րի
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ախտահա
նիչ միջոցների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. ֆունգիցիդների, հերբիցիդների ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. անձնական
հիգիենայի համար հիգիենիկ պատրաստուկ
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. երե
խաների և անմիզապահությամբ տառապողների
համար խանձարուրների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. հոտազերծիչների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. շամպունների, օճառների,
լոսյոնների, ատամի մածուկների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. սննդային հավելումն երը,
ներառյալ՝ դիետիկ, որպես հավելումն եր առո
րյա օրաբաժնին կամ առողջարար նպատակով
օգտագործման համար. չմշակված և մասնակի
մշակված սովորական մետաղների և հանքա
քարերի, ինչպես նաև մշակված սովորական
մետաղներից պատրաստված ապրանքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. մեքենա
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ների, հաստոցների, էլեկտրական գործիքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. շարժիչների,
մեքենաների կցորդիչների և փոխանցման
տարրերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
գյուղատնտեսական գործիքների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. հավկիթների համար ինկու
բատորների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
առևտրի ավտոմատներ մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. ձեռքի գործիքների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. դանակավոր իրերի,
պատառաքաղների և գդալների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք.. սառը զենքի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. Հրազենի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ածելիների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. գիտական, հետազոտա
կան, նավագնացական, եկրաբաշխական, լու
սանկարչական,
կինոնկարահանման,
տեսալսողական, օպտիկական, կշռման, չափ
ման, ազդանշանման, հայտնաբերման, փոր
ձարկման,
զննման,
փրկարարական
և
ուսուցման սարքերի և գործիքների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքերի և գործիքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ձայնի, պատ
կերի կամ տեղեկատվության գրառման,
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման
սարքերի և գործիքների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. գրառված և ներբեռնվող տեղե
կակիրների,
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում, թվային կամ անալոգային տեղե
կատվության գրառման և պահպանման
դատարկ տեղեկակիրների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. կանխավճարով աշխատող
ապարատների մեխանիզմն երի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. դրամարկղային ապարատ
ների, հաշվիչ սարքերի մանրածախ և մեծա
ծախ
վաճառք.
համակարգիչների
և
համակարգիչներին կից սարքերի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. սուզազգեստների, ջրա
սուզակների դիմապանակների, ականջի ներդ
րակների՝
ջրասուզակների
համար,
քթասեղմիչների՝ ջրասուզակների և լողորդների
համար մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ջրա
սուզակների ձեռնոցների, շնչառական ապա
րատների՝ ստորջրյա լողի համար, մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. կրակմարիչների մանրա
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ծախ և մեծածախ վաճառք. վիրաբուժական,
բժշկական, ատամն աբուժական և անասնաբու
ժական սարքերի և գործիքների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք, վերջություների պրոթեզ
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք, աչքերի
և ատամն երի պրոթեզների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. ոսկրաբուժական իրերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. կարեր դնելու
համար նյութերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար նախատեսված թերապևտիկ և օժան
դակ սարքերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. մերսման ապարատների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. նորածինների համար
ապարատներիի, սարքավորումն եր և իրերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. լուսավոր
ման, ջեռուցման, հովացման, շոգու արտադր
ման,
սննդամթերքի
ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար
քերի և տեղակայանքների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. տրանսպորտային միջոց
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ցամա
քով,
օդով
կամ
ջրով
տե
ղա
շարժ
վող
ապարատների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. հրավառելիքի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. ազնիվ մետաղների և դրանց
համահալվածքների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. ոսկերչական իրերի, զարդերի, թան
կարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. ժամացույցներ,
սմարթ ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ
սարքերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ) ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. թևքաճարմանդ
ների,
փողկապների
գնդասեղների,
փողկապների սեղմիչների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք, բանալիների օղակների և դրանց
հուռութների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ոսկերչական իրերի համար կախազարդերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. զարդատու
փերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ժամա
ցույցների և ոսկերչական իրերի մասերի,
օրինակ՝ թանկարժեք իրերի համար օղլակների
և ուլունքների, ժամացույցների ընթացային
մեխանիզմն երի, ժամացույցների սլաքների,
ձեռքի ժամացույցների զսպանակների, ձեռքի
ժամացույցների ապակիների մանրածախ և
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մեծածախ վաճառք. երաժշտական գործիք
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. նոտա
կալների և երաժշտական գործիքների դրոցների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. չափ տալու
ձողիկների (խմբավարի) մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. թուղթի և ստվարաթուղթի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. տպագրական
արտադրանքի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. կազմարարական աշխատանքների
համար նյութերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. լուսանկարների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. թղթագրենական և գրասենյա
կային պիտույքների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար կպչուն նյութերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք.
նկարչության
համար նյութերի և նկարիչների համար
պիտույքների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
վրձինների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ուսուցողական նյութերի և դիտողական ձեռ
նարկների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
փաթեթավորման և կապոցավորման համար
պլաստմասսայե թերթերի, ժապավենների և
տոպրակների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք. տառաշարերի և տպագրական կլիշե
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. թուղթ
կտրելու դանակների և գործիքների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. թղթյա իրերը ամրացնե
լու և պահելու համար պատյանների և հարմա
րանքների,
օրինակ՝
արագակարների,
թղթապանակների, թղթադրամն երի սեղմիչ
ների, վճարագրերի գրքույկների բռնիչների,
թղթի ամրակների, անձնագրերի կազմերի,
կազմերի, ալբոմն երի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք.գրասենյակային մեքենաների, ինչպի
սիք են՝ գրամեքենաների, կրկնակիչների, գրա
սենյակային մակնշման մեքենաների, մատիտ
սրելու հարմարանքների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. նկարիչների և դիզայներների
համար նկարելու համար իրերի, ինչպիսիք են՝
նկարիչների համար ջրաներկ բացելու բաժա
կապնակների, նկարակալների, ներկապնակ
ների, ներկարարական գլանիկների, ներկերի
արկղերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
թղթե որոշ միանգամյա իրերի, օրինակ՝ ման
կական թղթե կրծկալների, թղթե թաշկինակ
ների,
սեղանի
թղթե
սպիտակեղենի.
անձեռոցիկների, զուգարանթղթի, կոսմետի
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կան մաքրելուհամար անձեռոցիկների, թաց
անձեռոցիկների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. թղթից և ստվարաթղթից որոշ իրերի,
որոնք դասակարգված չեն իրենց գործառույթ
ներին կամ նպատակներին համապատասխան,
օրինակ՝ թղթե տոպրակների, ծրարների, թղթե
և ստվարաթղթե տարողությունների, պատկեր
ների, արվեստի գործերի փաթեթավորման
համար թղթերի և ստավարաթղթերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. չմշակված կամ մաս
նակի
մշակված
կաուչուկի,
ռետինի,
գուտապերչի, ասբեստի, փայլար և այդ նյու
թերի փոխարինիչների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. արտամղված ձևով պլաստմասսա
ների և արտադրության մեջ օգտագործելու
համար ռետինների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. խծուծման, խցանման կամ մեկուսաց
ման նյութերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ոչ մետաղ յա ճկուն խողովակների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. կաշի և կաշվի նմանա
կումն երի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
կենդանիների մորթիների. սնդուկների և ճամ
փորդական ճամպրուկների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. անձրևի և արևի հովանոց
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ձեռնա
փայտերի.
մտրակների,
լծասարքերի
և
թամբագործական իրերի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. պարանոցակապերի, սանձափո
կերի և կենդանիների համար հագուստի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ուղեբեռների
և ճամփորդական ճամպրուկների, օրինակ՝
ճամպրուկների, ճամփորդական սնդուկների,
ուղեպայուսակների, երեխաներ կրելու համար
ուսափոկերով համակների, դպրոցական պայու
սակների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ուղեբեռների հաշվեպիտակների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. այցեքարտերի պատյան
ների և դրամապանակների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. կաշվից կամ կաշեստվա
րաթղթից արկղերի և տուփերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ոչ մետաղ յա շինանյութերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք . ոչ մետաղ յա
կոշտ խողովակներ մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. ասֆալտի, խեժերի, կուպրի և բիտումի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ոչ մետաղ յա
շարժական կառուցվածքների և շինությունների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ոչ մետաղ յա
հուշարձանների մանրածախ և մեծածախ
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վաճառք. կահույքի, հայելիների, նկարների
շրջանակների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք. պահեստավորման և տեղափոխման
համար բեռնարկղերի ոչ մետաղական բեռ
նարկղերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկորի,
եղջյուրի, կետոսկրի կամ սադափի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. խեցիների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք.ծովի փրփուրի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. սաթի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. կահույքի և դրանց մասե
րի, ինչպես նաև փայտից, խցանափայտից,
եղեգից, եղեգնափայտից, հյուսելու շիվերից,
եղջյուրից, ոսկորից, փղոսկրից, կետոսկրից,
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից և
այդ բոլորի փոխարինիչներից կամ պլաստմաս
սայից պատրաստված իրերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. մետաղական կահույքի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. , ճամբարա
յին կահույքի, հրացանների համար կանգնակ
ների, լրագրերի համար ցուցասեղանների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. փայտից
հյուսած ներսի շերտավարագույրների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք.
անկողնային
պարագաների, օրինակ՝ ներքնակների, մահ
ճակալների հիմքերի, բարձերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. • հայելիների, կահույքի և
հարդարվելու հայելիների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. համարների գրանցման ոչ
մետաղական թիթեղների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. մանր ոչ մետաղական իրերի,
օրինակ՝ հեղույսների, սեղմիչների, կահույքի
անիվն երի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
խողովակներն ամրակապելու համար անուր
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ոչ
մետաղական և ոչ քարից փոստարկղերի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. տնային կամ
խոհանոցային կահկարասիի և սպասքի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. եփելու և սեղանի
սպասքի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սանրերի և սպունգների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. խոզանակների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. խոզանակներ պատրաս
տելու նյութերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. մաքրման նպատակների համար
իրերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. չմշակ
ված կամ մասնակի մշակված ապակիի և շինա
րարական ապակու մանրածախ և մեծածախ
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վաճառք. ապակյա, հախճապակյա և ճենապա
կյա իրերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
մանր, ձեռքով կառավարվող պարագաների և
կենցաղային և խոհանոցային սպասքի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. կոսմետիկայի և
հարդարանքի համար տնային պարագաների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ճենապա
կուց պատրաստված ապակյա իրերի և որոշակի
իրերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
կավից, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակա
վից կամ ապակուց պատրաստված իրերի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. կենցաղային և
խոհանոցային սպասքի, օրինակ՝ ճանճասպան
ների, լվացքասեղմակների, խառնելու համար
գդալների, շերեփների, խցանահաններօ, ինչ
պես նաև սպասքավորման իրերի, օրինակ՝
շաքարի ունելիների, սառույցի ունելիների,
տորթի համար թիակների և սպասքի շերեփ
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. կենցա
ղային,
խոհանոցային
և
կերակրի
տարողությունների, օրինակ՝ սկահակների, շշե
րի, խոզուկ-գանձատուփերի, դույլերի, կոկտեյլի
ձեռքով թափահարելու խառնիչների, սնունդը
ջերմամշակելու համար ամանեղենի և թավա
ների, ոչ էլեկտրական թեյամանների և շուտե
փուկների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
աղալու, կտրատելու, ճզմելու և մանրեցնելու
համար փոքր, ձեռքով կառավարվող սարքերի,
օրինակ՝ սխտորքամիչների, ընկույզի կոտրիչ
ների, վարսանգների, հավանգների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք.
ափսեների և
սկուտեղի տակդիրների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. կոսմետիկայի և հարդարանքի
համար տնային պարագաների, օրինակ՝ էլեկտ
րական և ոչ էլեկտրական սանրերի և ատամի
խոզանակների, ատամի թելերի, ոտքերի մատ
ների ոտնահարդարման բաժանիչների, դիմա
փոշի քսելու աղվափնջիկների, հարդարանքի
պարագաների համար պիտոյատուփերի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք.այգեգործականբանջարաբուծական աշխատանքների համար
պարագաների, օրինակ՝ այգեգործական-բան
ջարաբուծական աշխատանքների համար ձեռ
նոցների,
բույսերի
համար
արկղերի,
այգեգործական
ցնցուղների,
ցնցուղների
համար գլխադիրների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. սենյակային ակվարիումն երի, տերա
րիումն երի և վիվարիումն երի մանրածախ և
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մեծածախ վաճառք. ճոպանների, պարանների
և առասանների, ցանցերի, վրանների, բրե
զենտի. Տենտերի, առագաստների, պարկերի,
խծուծման նյութերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. բնական կամ արհեստական մանա
ծագործական թելքից, թղթից կամ պլաստմաս
սայից պատրաստված քուղերի և պարանների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ձկնորսա
կան ցանցերի, ցանցաճոճերի և պարանասան
դուղքների,
տրանսպորտային
միջոցների
անչափս պատյանների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք.
պարկերի և տոպրակների,
որոնք դասակարգված չեն ըստ իրենց գործա
ռույթների կամ նպատակների, օրինակ՝ լվացքի
համար ցանցավոր պարկերի, փոստային
պայուսակների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. փաթեթավորման մանածագործական
տոպրակների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք. կենդանական և մանածագործական
մանրաթելերի, ինչպիսիք են՝ կենդանիների
մազերի, բոժոժների, ջուտը (թելատու բույս),
մշակված կամ չմշակված բուրդի, չմշակված
մետաքսի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
մանածագործության համար մանվածքի և թելե
րի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գործ
վածքների և նրա փոխարինիչների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. տնային տնտեսության
համար սպիտակեղենի, մանածագործվածքից
կամ պլաստմասսայից վարագույրների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. կենցաղային օգտա
գործման համար սպիտակեղենի, օրինակ՝
անկողնու ծածկոցների, բարձերի համար
պատյանների, մանածագործվածքից սրբիչների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. անկողնու
թղթե սպիտակեղենի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. քնապարկերի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. քնապարկերի համար ներդրակ
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
հակամոծակային ցանցերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. հագուստի, կոշկեղենի,
գլխարկների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
մասնավորապես բազկապատների, գրպան
ների, պատրաստի աստառների, կրունկների և
կրկնակրունկների, գլխարկների համար հովար
ների, սպորտային հագուստի և կոշկեղենի, օրի
նակ՝ դահուկորդների ձեռնոցների, սպորտային
մայկաների,
հեծանվորդների
համար
հագուստի, ձյուդոյի և կարատեի համազգեստ,
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բուտսերի (ֆուտբոլային), մարմն ամարզական
կոշիկների,
դահուկների
կիսակոշիկների,
դիմակահանդեսի
կոստյումն երի,
թղթե
հագուստի, թղթե գդակների, մանկական
կրծկալների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
կրծքի գրպանի թաշկինակների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ժանյակների, զարդաքուղի
և ասեղնագործված իրերի, շքերիզային ժապա
վենների և ժապավենակապերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. կոճակների, սեղմակոճակ
ների, կեռիկների և ամրօղակների, գնդասեղ
ների և ասեղների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. արհեստական ծաղիկների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. մազերի զարդերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք . դնովի
մազերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. կեղ
ծամն երի, արհեստական մազափնջերի, դնովի
մորուքների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
հերակալներ ի, մազակապերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ժապավենների և ժապա
վենակապերի՝ որպես արդուզարդի պարագա
ներ կամ որպես մազերի զարդեր օգտագործվող՝
պատրաստված ցանկացած նյութից մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. նվերները փաթե
թավորելու համար ոչ թղթյա ժապավենների և
ժապավենակապերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. մազերի համար ցանցերի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. ճարմանդների, կայծակ
– ճարմանդների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. Սուրբ ծննդյան արհեստական դրա
սանգների և պսակների լույսերով մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. մազերը գանգրացնելու
համար հատուկ իրերի, օրինակ՝ մազերը գանգ
րացնելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հար
մարանքների,
ծամկալներ
մազերը
գանգրացնելու համար, խոպոպաթղթերի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. գորգերի, հատա
կի ծածկոցների, խսիրների, լինօլեումի և այլ
հատակածածկույթների. պատի պաստառների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ավտոմեքե
նաների համար գորգերի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. հատակի համար նախատեսված
կարպետներ, օրինակ՝ լոգարանի գորգիկների,
ոտքերը մաքրելու խսիրների, մարմն ամարզա
կան փռոցների, յոգայով զբաղվելու համար
գորգերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սինթետիկ ճիմահողի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. պաստառների, ներառյալ՝ մանածա
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գործական պաստառների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. խաղերի և խաղալիքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. տեսախա
ղերի համար ապարատների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. մարմն ամարզական և
սպորտային իրերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. տոնածառի զարդերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. խաղալիքների, խաղային
ապարատների, սպորտային սարքավորում
ների, զվարճանքի և կատակների համար
նախատեսված առարկաների, ինչպես նաև Նոր
տարվա տոնածառերի համար իրերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. զվարճանքի և
խաղերի ապարատների, ներառյալ՝ դրանց
կարգավորրող սարքերի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. երեկույթների համար մանր
գեղեցիկ իրերի (ուշադրության նշանների) և
անակնկալներով խաղերի խաղարկումն երի
համար մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
դիմակահանդեսային դիմակների, տոնական
թղթե գլխարկների, կոնֆետիների, երեկույթ
նե
րի հա
մար շրխկան
նե
րի և Սուրբ ծննդյան
հրթիռների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
որսորդական և ձկնորսական սարքերի, օրի
նակ՝ ձկնորսական կարթերի, ձկնորսական
կոթավոր ուռկանների, խայծերի, որսի համար
հրապուրաշվիկների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. տարբեր տեսակի սպորտի և խաղերի
համար սարքավորումն երի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք.մսի, ձկների, ձկնամթերքի,
թռչնամսի և որսամսի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. մսի էքստրակտների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. դոնդողի, մուրաբայի, կոմպոտի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ձվի, կաթի,
պանրի, կարագի, յոգուրտի և այլ կաթնամ
թերքի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սննդային յուղերի և ճարպերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. կենդանական ծագման
սննդամթերքների, ինչպես նաև բանջարեղենի
և այգեգործական այլ ապրանքների, որոնք
պատրաստված կամ պահածոյացված են սպառ
ման համար մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
մսի, ձկան, մրգերի և բանջարեղենի հիմքով
սննդամթերքի
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք. ուտելի միջատների մանրածախ և
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մեծածախ վաճառք. կաթի գերակշռությամբ
կաթնային ըմպելիքների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. կաթի փոխարինիչների, օրինակ՝
նուշի կաթի, կոկոսի կաթի, գետնընկույզի
կաթի, բրնձի կաթի, սոյայի կաթի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. պահածոյացված սնկերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. մարդու
սպառման համար պատրաստված մշակված
ընկույզների և ընդեղենի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. մարդու սպառման համար պատ
րաստված մշակված սերմերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. սուրճի, թեյի, կակաոյի և
սուրճի փոխարինիչների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. բրինձի, մակարոնեղենի և լապ
շայի (արիշտայի) մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. տապիոկայի և սագոյի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ալ յուրի և հացահատիկա
յին մթերքների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. հացի, հրուշակեղենի և քաղցրավե
նիքի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. շոկո
լադի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
պաղպաղակի, շարբաթի և այլ սննդային
սառույցների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
շաքարի, մեղրի, մաթի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. խմորիչների, հացաթխման փոշիների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. աղի, համե
մանքի, ամոքանքի, պահածոյացված խոտա
բույսերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
քացախի, սոուսների և այլ համեմունքների ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. սառույցի (սառեց
ված ջուր) մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
բուսական ծագման սննդամթերքի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. օժանդակ հավելումն երի,
որոնք նախատեսված են սննդի համը բարելա
վելու համար մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սուրճի, կակաոյի, շոկալադի կամ թեյի հիմքով
ըմպելիքների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
մարդու սպառման համար պատրաստված
հացահատիկի, օրինակ՝ վարսակի փաթիլների,
եգիպտացորենի չիպսերի, մաքրած գարիի,
բլղուրի, մյուսլիի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. պիցայի, կուտապների, սենդվիչների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. շոկոլադա
պատ ընկույզների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. ըմպելիքների համար բուրավետա
րարների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
չմշակված կամ չվերամշակված գյուղատնտե
սական, ակվակուլտուրական, այգեգործական
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և անտառային մթերքների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. չմշակված կամ չվերամշակված
ացահատիկի և սերմերի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. թարմ մրգերի, բանջարեղենի և
թարմ խոտաբույսերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. բնական բույսերի և ծաղիկների ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. սոխուկների,
տնկիների և սերմերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. կենդանի կենդանիների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. կերերի և ըմպելիքների
կենդանիների համար մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. ածիկի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. սպառման համար որևէ մշակման չեն
թարկված գյուղատնտեսական և ծովային
արտադրանքների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. չմշակված հացաբույսեր մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. լվացված և փայլեցված
թարմ մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. բույսի քուսպի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք.չմշակված ջրիմուռների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. անմշակ
բնափայտի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ճտեր աճեցնելու համար ձվերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. թարմ սնկերի և գետնասն
կերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. կենդա
նիների
համար
փռոցների,
օրինակ՝
ավազապատ թուղթի սենյակային կենդանի
ների համար մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
գարեջուրի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների / խմիչքներ / ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. հանքային և
գազավորված ջրերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. մրգային ըմպելիքների և մրգահյու
թերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. օշա
րակների և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ ման
րածախ և մեծածախ վաճառք.
կաթի փոխարինիչներից,
բրնձի և սոյայի
հիմքով ըմպելիքների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք.
էներգետիկ ըմպելիքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. իզոտո
նիկ ըմպելիքների, պրոտեինով հարստաց
ված սպորտային ըմպելիքների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ըմպելիքներ պատրաստե
լու համար ոչ ալկոհոլային բնահյութեր և մրգա
յին լուծամզուքների մանրածախ և մեծածախ
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վաճառք. ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. ըմպելիքներ պատրաս
տելու համար ալկոհոլային բաղադրությունների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ալկոհոլային
խմիչքներով բնահյութերի և լուծամզուքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գինիների,
լիկյորային գինիների, ալկոհոլային սիդրերի,
տանձօղիի, լիկյորների, սպիրտային ըմպելիք
ների, սպիրտային բնահյութերի (էսենցիաներ),
ալկոհոլային մրգային լուծամզուքների (էքստ
րակտներ), դառը թրմօղիների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. Չմշակված և մշակված
ծխախոտի մանրածախ և մեծածախ վաճառք .
լուցկիների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սիգարների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. ծխախոտի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. ծխախոտի քսակների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. սիգարետների ծայրապա
նակների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սիգարետների համար ֆիլտրերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ծխողների համար վառիչ
ների մանրածախ և մեծածախ վաճառք. վառիչ
ների համար գազի բալոնների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք . ծխամորճերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք. ծխախոտաթղթերի
գրքույկների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ծխամորճերի համար կլանող թղթի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք . ծամելու ծխախոտի ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. սիգարների ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. սիգարակտրիչ
մեքենաների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սիգարների համար արկղերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. սիգարետների, ծխագ
լանակների համար արկղերի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք . սիգարների համար մուշ
տուկների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ոչ բուժական նպատակների համար ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. սիգա
րետների մանրածախ և մեծածախ վաճառք,
ծխագլանակների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. սիգարետները, ծխախոտերը փաթա
թելու համար գրպանի հարմարանքների ման
րածախ և մեծածախ վաճառք. սիգարետների
համար մուշտուկների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. սիգարետի մուշտուկների ծայրապա
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նակների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ծխախոտաթղթի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. սիգարիլների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք. ծխամորճերը մաքրելու հարմա
րանքների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
կայծքարերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ծխելու խոտաբույսերի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք .ծխամորճերի համար դրոցների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. լուցկիների
բռնիչների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ծխախոտի համար անոթների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. քթախոտի մանրածախ
և մեծածախ վաճառք . ծխախոտատուփերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. լուցկու տու
փերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. մոխ
րամանների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
ծխախոտի համար թքամանների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. սիգարների համար խոնա
վարարներով տուփերի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք . էլեկտրոնային սիգարետների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք .էլեկտրոնա
յին սիգարետների համար հեղուկ լուծույթների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. ծխողների
համար բերանի ցողացիրների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք. ծխախոտի բուրավետա
րարների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետա
րարների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
սիգարետների վառիչների համար հարմարեց
ված պատրույգների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. նարգիլեների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. նարգիլեի գավաթների և գլխիկների,
նարգիլեի ճկափողերի, նարգիլեի ծխափողերի
և զտիչների, նարգիլեի հորանների, նարգիլեի
ծխափողերով ճկափողերի, նարգիլեի կաղա
պարաձողերի, նարգիլեի համար պայուսակ
ների և պատյանների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք. նարգիլեի անոթների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք.
նարգիլեի համար պիտույքների մանրածախ
և մեծածախ վաճառք. ծխախոտային արտադ
րության մեջ օգտագործման համար մելա
սի մանրածախ և մեծածախ վաճառք . ծխելու
նյութերի /պարագաների/ մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք .նարգիլեի մեջ օգտագործման
համար ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառ
նուրդների մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
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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 ծառայու
թյուններ. առևտրային գործարքների համա
ձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց համար.
տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապաշարներում
տվյալների նորացում և պահում. շինարարա
կան նախագծերի համար առևտրային (կոմեր
ցիոն) նախագծերի կառավարում. գործարար
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում. առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. հեռուստախանութների ծրագրերի
արտադրություն. մրցակցային հետախուզական
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ. նախապես գրառված երաժշտության
և ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկ
ների և բժշկական պարագաների մեծածախ
վաճառք. թիրախային մարքեթինգ (շուկայավա
րում). մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ. սպառողի պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակնե
րով. բոլոր վերը նշված ապրանքների մանրա
մեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20220253
(220) 04.02.2022
(730) Արտակ Մուրադի Մանուկյան, Երևան,
Շոպրոնի 2-րդ նրբ., 3-րդ շ., բն. 8, AM
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(540)

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. ճամբարային հար
մարությունների տրամադրում. ճաշարանների
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների ծառա
յություններ. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ. տեղերի
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի ամրագ
րում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա
րանների ծառայություններ. պանսիոններ կեն
դանիների համար. բարերի ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի տրամադրում). շարժական շինու
թյունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար. մոթելների
ծառայություններ. կահույքի, սեղանի սպիտա
կեղենի և ամանեղենի վարձույթ. սենյակների,
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար.
վրանների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վար
ձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. մթեր
քից խոհարարական արձանիկների ստեղծում.
ժամանակավոր բնակեցման համար ընդունա
րանների ծառայություններ (ժամանման և մեկն
ման կառավարում). վաշոկու ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշ
տա սոբայի ռեստորանների ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղե
կություն և խորհրդատվություն սննդի պատ
րաստման հարցերով. անձնական խոհարարի
ծառայություններ. նարգիլեի բարերի ծառայու
թյուններ։
____________________
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(210) 20220254
(220) 04.02.2022
(730) Արա Դերենիկի Հայրապետյան, Երևան,
Մ. Բաղրամյան շ. 75, բն. 22, AM
(540)

(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ.
դաս
44.
բժշկական
կլինիկաների
ծառայություններ. առողջապահական ծառայություններ.
պլաստիկ
վիրաբուժություն.
բժշկական
զննում.
ատամնաբուժական
օգնություն ստոմատոլոգիա. գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. հիգիենայի և կոս
մետոլոգիայի բնագավառում ծառայություններ:
____________________

(210) 20220258
(220) 04.02.2022
(730) ՍուիԿո ԵՕՕԴ, BG
(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.
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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
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
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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
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
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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
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 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի

135
135

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022

ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. 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. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
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(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչ
ներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ. տնային պայման
ներում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդա
յին սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառությամբ 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
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալ
վա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո.
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ
սննդի համար). պահածոյացված բանջարա
նոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
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չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
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 բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող

02/2

ՄԱՍ
№ 1

անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղ
ներ. սննդա
յին և կե
րա
յին չմշակ
ված ջրի
մուռներ. չմշակված ընկույզներ (պտուղներ).
գազանանոցում պահվող կենդանիներ. կեն
դանի անասուններ. անասնակեր. ծառեր. Նոր
տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. թփուտ
ներ. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. աղ
անասունների համար. թարմ ճակնդեղ. հացա
հատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի
տաշեղ
փայտազանգված
պատրաստելու
համար. կեղևով փայտանյութ. կակաոյի չմշակ
ված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ ակացի
այի պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ ակացիա
(հումք)). հացազգիների անմշակ հատիկներ.
թարմ սնկեր. սնկա
մար
մին. քուսպ. չմշակ
ված շագանակներ. կիր անասնակերի համար.
եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճարճատուկ.
գալետներ շների համար. չմշակված կիտրոն
ներ. կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ.
կերեր թռչունների համար. կանճրակի քուսպ
անասունների համար. թարմ վարունգ. գայ
լուկի կոներ. թեփից խառնակեր անասունների
համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ. թարմ
բանջարեղեն. թարմ դդումն եր. պսակներ թարմ
ծաղիկներից. թխսամեքենայի ձվեր. ցանկա
ծածկ. օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր).
դիրտ. ցեղական անասուն. կենդանիներին
բտելու պատրաստուկներ. բրնձի ալ յուր անաս
նակերի համար. չմշակված բակլա. բնական
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով չորաց
րած ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք).
չոր խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների
հա
մար. խար. ցո
րեն. թարմ մրգեր. բնա
կան
ճիմահող. գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսա
բանական նպատակների համար. հացահատիկ
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր
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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 կենդա
նիների համար. տորֆ կենդանիների փռոց
ների համար. եգիպտացորեն. եգիպտացորենի
քուսպ անասունների համար. ածիկ գարեջրա
գործության և օղեթորման համար. մրգային
քուսպ. թարմ պնդուկ. ալ յուր անասնակերի
համար. ձկնկիթ. շերամի որդերի ձվեր. ծաղիկ
ների սոխուկներ. թարմ սոխ. ձիթապտուղ (զեյ
թուն) չմշակված. թարմ նարինջներ. գարի.
եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ
փռոցների համար. ծղոտ (անասնակեր). արմա
վենի (արմավենու տերևներ). արմավենիներ.
թեփից լափ անասունների համար. կենդանի
ձուկ. խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճա
վոր տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկո
րատիվ նպատակների համար. թարմ պրաս.
չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. պատրաս
տուկներ ընտանի թռչունների ձվատվությունը
բարձրացնելու համար. կերեր մսուրքի կեն
դանիներին կերակրելու համար. արմատապ
տուղներ կերային. թարմ խաղող. չմշակված
խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. շերամի
որ
դեր. ուտե
լի չմշակ
ված քնջութ. թարմ գետ
նասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. կենդանի
ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա (կենդանիների
կեր). նուշ (պտուղ
ներ). թարմ գետ
նըն
կույզ.
գետնընկույզի ալ յուր անասնակերի համար.
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիք
ներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանման
ներ (կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի
միդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյա
կային կենդանիների համար. չմշակված կեղ.
կենդանի լանգուստներ. որոճվածք կենդանի
ների համար. ըմպելիքներ սենյակային կեն
դանիների համար. ձկան ալ յուր կենդանիների
կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի հոլո
տուրիներ (ծովային վարունգ). ավազապատ
թուղթ սենյակային կենդանիների փռոցների
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերա
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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 դդմիկ
ներ. կտա
վա
տի չմշակ
ված սերմեր սննդի համար. չմշակված մրգերից
կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. ուտելի
կենդանի միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպ
տացորենի կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած).
չմշակված կինոա. չմշակված հնդկացորեն.
գետածածան կոի, կենդանի. կենդանի կակ
ղամորթներ. սառեցումով չորացրած խայծեր
ձկնորսության համար. ուտելի թարմ ծաղիկներ.
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ.
կանեփի բույս. չմշակված կանեփ.
____________________

(210) 20220259
(220) 04.02.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ։
____________________

(210) 20220264
(220) 07.02.2022
(730) Սաթենիկ Ներսեսի Ղազարյան, Երևան,
Խաղաղ Դոնի փ., շ. 31, բն. 150, AM
(540)
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(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, սպիտակեղեն տնային
տնտեսության և կենցաղային օգտագործման
համար,
մասնավորապես՝
անկողնու
ծածկոցներ, բարձեր և բարձերի համար
պատյաններ։
____________________

(210) 20220266
(220) 07.02.2022
(730) «Բ25» ՍՊԸ, Երևան, Մուրացանի փ., շ.
113/3, բն. 20, AM
(540)

(511)
դաս 6. պողպատաշերտ. պողպատե
ձուլվածք. պողպատե կայմասյուներ. պողպատե
խողովակներ. մետաղական ծայրափողակներ.
մետաղյա
ծայրափողակներ.
մետաղական
մղլակներ. մետաղյա կայմասյուներ. մետա
ղական ձողեր. կապկպվածքներ բեռների
տեղափոխման,
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների համար. մետաղական ամրա
նանյութեր բետոնի համար. մետաղական
տափօղակներ.
մետաղական
հեղույսներ.
մետաղական կցաշուրթեր. շինարարական
մետաղյա շրջանակներ. մետաղական սյուներ
կառուցվածքների
համար.
շինարարական
մետաղական
ամրան.
մետաղական
շարժական կառուցվածքներ. մետաղական
տակդիրներ
բեռների
փոխադրման
և
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. մետաղական տակդիրներ բեռների
տեղափոխման
համար.
շինարարական
մետաղական պատվածքներ. կտուրի մետա
ղական կղմինդր. մետաղական բունկերներ.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. մետաղական բեռնատար տակդիրներ.
շարժական կառուցվածքներ. մետաղական
հենարաններ. շինարարական մետաղական
պանելներ.
անշարժ
կամ
շարժական
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մետաղական հենակ մեխանիզմներ՝ դոմկրատ։
դաս 37. շենքերի, շինությունների, տների
կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ։
____________________

(210) 20220267
(220) 07.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Իշխանյան
Գառնիկի, Երևան, Նորագավիթ փ., 9, տ. 22,
AM
(540)

(511)
դաս 37. ջեռուցման սարքավորումների
տեղադրում և վերանորոգում:
____________________

(210) 20220268
(220) 07.02.2022
(730) Աննա Սաշայի Տեր-Մարտիրոսյան,
Երևան, Նորք փ., 17, տուն 12, AM
(540)
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(511)
դաս 3. կոսմետիկական հավաքածուներ.
կոսմետիկական միջոցներ. քսուքներ ողորկման
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լուծույթներ
մաքրելու համար. պատրաստուկներ մաքրելու
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների
համար. կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. դեմքի
բնական և օրգանական քսուքներ, խոնավեցնող,
սնուցող, լիֆտինգ և բուժիչ կրեմներ, ձեռքի
բուժիչ կրեմներ, մարմնի օրգանական սկրաբ.
դաս 35. կոսմետիկական հավաքածուների,
կոսմետիկական
միջոցների,
ողորկման
համար քսուքների, կոսմետիկական կրեմների,
մաքրելու համար լուծույթների, մաքրելու
համար պատրաստուկների, կոսմետիկական
նպատակների համար յուղերի, կոսմետիկական
յուղերի, յուղերի, որոնք ծառայում են որպես
մաքրող միջոցներ, դեմքի, մարմնի բնական և
օրգանական քսուքների, խոնավեցնող, սնուցող,
լիֆտինգ և բուժիչ կրեմների, ձեռքի բուժիչ
կրեմների, մարմնի օրգանական սկրաբների
վաճառք։
____________________

(210) 20220269
(220) 07.02.2022
(730) «Կենաց գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM
(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.
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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
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
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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
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
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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
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 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
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ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. 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. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
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(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչ
ներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ. տնային պայման
ներում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդա
յին սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառությամբ 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
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալ
վա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո.
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ
սննդի համար). պահածոյացված բանջարա
նոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
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չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
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 բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
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անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղ
ներ. սննդա
յին և կե
րա
յին չմշակ
ված ջրի
մուռներ. չմշակված ընկույզներ (պտուղներ).
գազանանոցում պահվող կենդանիներ. կեն
դանի անասուններ. անասնակեր. ծառեր. Նոր
տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. թփուտ
ներ. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. աղ
անասունների համար. թարմ ճակնդեղ. հացա
հատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի
տաշեղ
փայտազանգված
պատրաստելու
համար. կեղևով փայտանյութ. կակաոյի չմշակ
ված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ ակացի
այի պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ ակացիա
(հումք)). հացազգիների անմշակ հատիկներ.
թարմ սնկեր. սնկա
մար
մին. քուսպ. չմշակ
ված շագանակներ. կիր անասնակերի համար.
եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճարճատուկ.
գալետներ շների համար. չմշակված կիտրոն
ներ. կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ.
կերեր թռչունների համար. կանճրակի քուսպ
անասունների համար. թարմ վարունգ. գայ
լուկի կոներ. թեփից խառնակեր անասունների
համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ. թարմ
բանջարեղեն. թարմ դդումն եր. պսակներ թարմ
ծաղիկներից. թխսամեքենայի ձվեր. ցանկա
ծածկ. օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր).
դիրտ. ցեղական անասուն. կենդանիներին
բտելու պատրաստուկներ. բրնձի ալ յուր անաս
նակերի համար. չմշակված բակլա. բնական
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով չորաց
րած ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք).
չոր խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների
հա
մար. խար. ցո
րեն. թարմ մրգեր. բնա
կան
ճիմահող. գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսա
բանական նպատակների համար. հացահատիկ
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր
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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 կենդա
նիների համար. տորֆ կենդանիների փռոց
ների համար. եգիպտացորեն. եգիպտացորենի
քուսպ անասունների համար. ածիկ գարեջրա
գործության և օղեթորման համար. մրգային
քուսպ. թարմ պնդուկ. ալ յուր անասնակերի
համար. ձկնկիթ. շերամի որդերի ձվեր. ծաղիկ
ների սոխուկներ. թարմ սոխ. ձիթապտուղ (զեյ
թուն) չմշակված. թարմ նարինջներ. գարի.
եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ
փռոցների համար. ծղոտ (անասնակեր). արմա
վենի (արմավենու տերևներ). արմավենիներ.
թեփից լափ անասունների համար. կենդանի
ձուկ. խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճա
վոր տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկո
րատիվ նպատակների համար. թարմ պրաս.
չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. պատրաս
տուկներ ընտանի թռչունների ձվատվությունը
բարձրացնելու համար. կերեր մսուրքի կեն
դանիներին կերակրելու համար. արմատապ
տուղներ կերային. թարմ խաղող. չմշակված
խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. շերամի
որ
դեր. ուտե
լի չմշակ
ված քնջութ. թարմ գետ
նասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. կենդանի
ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա (կենդանիների
կեր). նուշ (պտուղ
ներ). թարմ գետ
նըն
կույզ.
գետնընկույզի ալ յուր անասնակերի համար.
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիք
ներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանման
ներ (կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի
միդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյա
կային կենդանիների համար. չմշակված կեղ.
կենդանի լանգուստներ. որոճվածք կենդանի
ների համար. ըմպելիքներ սենյակային կեն
դանիների համար. ձկան ալ յուր կենդանիների
կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի հոլո
տուրիներ (ծովային վարունգ). ավազապատ
թուղթ սենյակային կենդանիների փռոցների
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերա
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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 դդմիկ
ներ. կտա
վա
տի չմշակ
ված սերմեր սննդի համար. չմշակված մրգերից
կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. ուտելի
կենդանի միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպ
տացորենի կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած).
չմշակված կինոա. չմշակված հնդկացորեն.
գետածածան կոի, կենդանի. կենդանի կակ
ղամորթներ. սառեցումով չորացրած խայծեր
ձկնորսության համար. ուտելի թարմ ծաղիկներ.
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ.
կանեփի բույս. չմշակված կանեփ.
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
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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.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինո
ժապավենների
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. արծա
թապատում. գործվածքների սպիտակեցում.
փայտանյութի մշակում. գործվածքների եզրերի
մշակում. զոդում. հագուստի կարում. կադմիու
մապատում. գործվածքների փայլարդում. բրու
տագործական աշխատանքներ. կոշիկի ներկում.
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ մետաղ
ներով. կաշվի ներկում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. նկարների տպագրում.
լուսանկարչական ժապավենների հայտածում.
ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալվանապատում.
անագապատում. մորթիների ձևակերտում ըստ
պատվերի. դարբնոցային աշխատանքներ. մոր
թիների մշակում հակացեցային միջոցներով.
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. սննդամ
թերքի ապխտում. գալվանացում. փորագ
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րում. գործվածքների մշակում ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու
համար. բրդի մշակում. մակաշերտում (լամինա
ցում). աղացում. մետաղների մշակում. մետաղ
ների մխում. ալ յուրի աղացում. նիկելապատում.
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում.
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. թամ
բագործական աշխատանքներ. դերձակների
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում. ներկման ծառայություններ. մանա
ծագործական իրերի ներկում. գործվածքների,
մանածագործական իրերի մշակում. մանա
ծագործական իրերի մշակում հակացեցային
միջոցներով. գործվածքների ներկում. թղթի
մշակում. ապակեգործական աշխատանքներ.
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. ապակիների
երանգավորում մակերևութային ծածկապատ
մամբ. սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածո
յացում. անտառանյութի հատում և մասնատում.
աղբի և թափոնների կրկնական մշակում. գործ
վածքների նստեցում. մորթիների փայլեցում.
մորթիների կոկում. մորթիների ներկում. օդի
հոտազերծում. օդի թարմացում. մոնտաժմանհավաքման աշխատանքներ ըստ պատվերի
երրորդ անձանց համար. գեղարվեստական
աշխատանքների շրջանակում. գալվանական
ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. նյութերի
մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում. օպտիկական ապակու հղկում. լու
սանկարների տպագրում. լուսափորագրում.
նավթի վերամշակում. գործվածքի մգդակում.
զտարկում. անասունների սպանդ. մաքրամ
շակում. թափոնների մշակում(վերամշակում).
հագուստի
ձևափոխում.
պղնձապատում.
ռետինացում (նյութերի մշակում). ատամն ա
տեխնիկների
ծառայություններ.
էներգիա
արտադրելու ծառայություններ. գեներատոր
ների վարձույթ. աղբի և թափոնների ոչնչացում.
աղբի և թափոնների այրում. գունաբաժանում.
բանալիներ
պատրաստելու
ծառայություն
ներ. վնասակար նյութերի ակտիվազերծում.
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. պոլիգրա
ֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. օֆսեթ
տպագրություն. լուսանկարչական հորինվածքի
կազմում. մետաքսատպություն. թափոնների և
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վերամշակված նյութի տեսակավորում (վերամ
շակում). սննդամթերքի սառեցում. օդորակիչ
ների վարձույթ. ջեռուցման լրացուցիչ սարքերի
վարձույթ. մահուդալմում. սառնապահպանման
ծառայություններ. ավազաշիթային մշակման
ծառայություններ. շոգեկաթսաների վարձույթ.
թափոնների վերականգնում. եռակցման աշխա
տանքներ. ավտոմեքենաների ապակիների
երանգավորում. երրորդ անձանց համար 3D
տպագրություն ըստ պատվերի. գարեջրի եփում
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրու
թյուն ըստ պատվերի. սննդամթերքի և խմիչք
ների պաստերիզացում. գինու արտադրություն
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվություն
գինեգործության ոլորտում.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
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վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ.
____________________

(210) 20220270
(220) 08.02.2022
(730) «Պրոքս ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 24/2,
բն. 27, AM
(540)

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական
կամ
զվարճալի).
հեռակա
ուսուցում.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ
գրադարանների
ծառայություններ.
գրքերի
հրատարակում.
կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների)
կազմակերպում
և
անցկացում. կրթության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում.
քննու
թյունների
անցկացում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. ժամանցային հանդիպում
ների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա
կերպում
և
անցկացում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. մասնագիտական
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման
հարցերով).
մասնագիտական
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:
____________________
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(210) 20220271
(220) 08.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Ասոյան
Գևորգի, Երևան, Նորագյուղ տ. 121, AM
(540)

02/2

ՄԱՍ
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(210) 20220273
(220) 08.02.2022
(730) «Ստելլար գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Հյուսիսային պող., շ. 10/1, տարածք 20, AM
(540)

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ:
____________________

(210) 20220272
(220) 08.02.2022
(730) «Սամր մյուզիք նայթ» ՍՊԸ, Երևան,
Աբովյան 38, բն. 19, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճություններ. մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. զվարճու
թյունների ծառայություններ երգի մրցույթ
ների ու երաժշտական ներկայացումների
տեսքով. երաժշտական շոու ծրագրերի,
ներկայացումների, համերգների, մրցույթների,
փառատոների կազմակերպում և անցկա
ցում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկա
տվության տրամադրում։
____________________

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում
կամ ուսումնական հաստատություննե
րում.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի
ծառայություններ.
դահլիճների
վարձակալում հավաքների համար. խոհա
նոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
վաշոկու
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ.
____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ

Արդյունաբերական դիզայնին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
21
22
23
31
32
33
51
54
55
71
72
74

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության 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)
հայտատու(ները), երկրի կոդը
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022
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Տեղեկություններ արդյունաբերական
դիզայնի հայտերի մասին
(51) 23-03
(21) 20220002		
(22) 19.01.2022
(72) Արթուր Թորոսյան (FR)
(73) Արթուր Թորոսյան (FR)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Կափարիչով ջեռոց-շրիշակ
(55)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.02.2022
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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
CH

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
Շվեյցարիա

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

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

GD

Փղոսկրի Ափ
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
Գրենադա

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

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

Վրաստան
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
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
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
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

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

Նեպալ
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
Հանրապետություն

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
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ՄԱՍ
№ 1

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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