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հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20212666
(220) 08.12.2021
(730) «Գլոբալ աքսես» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրիկի
փող. 16, բն.5, AM
(540)

(511)
դաս 25 կոշկեղեն, տրիկոտաժեղեն.
դաս 39. ապրանքների առաքում:
____________________

(210) 20212743
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված.
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
____________________

(210) 20212747
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212748
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
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(540)

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

(210) 20212750
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.

03/1

ՄԱՍ
№ 1

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

(210) 20212751
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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(210) 20212753
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212754
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

03/1

ՄԱՍ
№ 1

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

(210) 20212755
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

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) 20212756
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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ՄԱՍ
№ 1

(210) 20212757
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212758
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

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

(210) 20212759
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

03/1

ՄԱՍ
№ 1

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) 20212760
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212761
(220) 17.12.2021
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212762
(220) 21.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.

03/1

ՄԱՍ
№ 1

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

(210) 20212764
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

(210) 20212765
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212766
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM

03/1

ՄԱՍ
№ 1

(540)

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

(210) 20212767
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212768
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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(210) 20212769
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212770
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

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

(210) 20212772
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
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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) 20212773
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212776
(220) 17.12.2021
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212777
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212778
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ.
ջին.
լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

(210) 20212779
(220) 17.12.2021
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM
(540)

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

(210) 20212826
(220) 24.12.2021
(730)
Օբշչեստվո
ս
օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «թեքնոլոջիս ռացիոնալ
ինդասթրիալ սիստեմս», RU
(540)

03/1

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական
նպատակների համար. կցող նյութեր բետոնի
և գազաբետոնի համար. սոսինձներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. սոսինձ
ներ գազաբետոնի համար. սոսինձ փայտի և
փայտանյութից իրերի համար, բացառությամբ
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. սոսինձ
ներ հանքային բամբակի համար. սոսինձներ
երեսապատման սալիկների համար. սոսինձ
ներ պենոպոլիստիրոլի համար. սոսինձներ
պաստառների համար. սոսինձներ առաստաղի
սալիկների և շրիշակների համար. սոսինձներ
կոտրված իրերը նորոգելու համար. հրակայուն
բաղադրություններ.
դաս 2. ներ
կեր. հրա
կա
յուն ներ
կեր. արծ
նաներկեր. լաքեր. ներկանյութեր փայտանյութի
կամ փայտի համար. պատվածքներ (ներկեր).
պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի համար.
արծներ (լաքեր).
դաս 16. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
դաս 17. մեկուսիչ նյութեր. ձայնամե
կուսիչ նյութեր. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր.
ջերմամեկուսիչ նյութեր. մեկուսիչ բաղադրու
թյուններ շենքերը խոնավությունից պաշտպա
նելու համար. մեկուսիչ ծեփեր. մեկուսիչ ներկեր.
մեկուսիչ լաքեր. մեկուսիչ յուղեր. մածիկներ.
նյութեր հերմետիկացման համար. խտացնող
հերմետիկ նյութեր միացքների համար. քիմի
ական բաղադրություններ հոսակորուստները
վերացնելու համար. սիլիկոնե հերմետիկներ.
դաս 35. արդյունաբերական նպատակների
համար սոսնձող նյութերի, հատուկ սոսնձող
միջոցների, բետոնի և գազաբետոնի համար,
կցող նյութերի, հրակայուն բաղադրությունների
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. ներկերի,
պատվածքների, լաքերի և արծների (լաքեր)
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար
սոսնձող նյութերի մեծածախ և մանրածախ
վաճառք. մեկուսիչ նյութերի, բաղադրություն
ների և պատվածքների, խտացման և հերմե
տիկացման նյութերի մեծածախ և մանրածախ
վաճառք:
____________________
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(210) 20220008
(220) 04.01.2022
(730) Անժելա Զուրաբյան, Երևան, Արշակունյաց
52/1, բն. 9, AM
(540)

03/1

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20220013
(220) 07.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսանդր
Արարատի Սողոյան, Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա, Գուսան Շերամի 39, բն. 3, AM
(540)

(511)
դաս 39. կայանների, կամուրջների,
երկաթուղիների,
լաստանավերի
և
այլ
տրանսպորտային միջոցների շահագործում.
տրանսպորտային
միջոցների
վարձույթ
փոխադրման
համար,
ինչպես
նաև
վարորդների և օդաչուների ծառայություններ.
վարձույթի ծառայություններ, որոնք կապված
են
փոխադրումների,
պահեստավորման
և
ճանապարհորդության
հետ,
օրինակ՝
ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի
վարձույթ,
ավտոտնակների
վարձույթ,
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի
վարձույթ գործողություններ, որոնք կապված են
ծովով նավերի քարշակման, բեռնաթափման,
նավահանգիստների և նավամատույցների
շահագործման, ինչպես նաև խորտակված
նավերի և նրանց բեռների փրկության հետ.
ապրանքների
կշռաբաշխում,
շշալցում
և առաքում. առևտրի ավտոմատների և
բանկոմատների համալրում. միջնորդների և
տուրիստական գործակալությունների կողմից
ճանապարհորդությունների և ապրանքների
փոխադրման, ինչպես նաև սակագների,
ժամանակացույցների
և
փոխադրման
եղանակների վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրման
ծառայություններ.
տրանսպորտային
անվտանգության
նպա
տակով
տրանսպորտային
միջոցների
կամ ապրանքների զննում. էներգիայի և
էլեկտրաէներգիայի բաշխում, ինչպես նաև ջրի
բաշխում և մատակարարում:
____________________

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
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
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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
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
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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
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում միջնորդական բիզնես
ծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
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ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20220014
(220) 07.01.2022
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ
պատրաստուկներ և նյութեր. պատվաս
տա
նյութեր:
____________________
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(210) 20220015
(220) 07.01.2022
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ
պատրաստուկներ և նյութեր. պատվաս
տա
նյութեր:
____________________

(210) 20220016
(220) 07.01.2022
(730) Մեթա Փլաթֆորմս, Ինք., US
(540)

(511)
դաս 9. բջջային հավելվածների տեսքով
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր. համա
կարգչային սարքավորանք. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր սոցցանցերում առցանց
խմբերի ստեղծման և համագործակցելու
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
վիրտուալ իրականության խմբերի ստեղծման,
կառավարման և մուտք գործելու համար.
ծրանգրային ապահովման միջոցների մշակում.
դյուրակիր էլեկտրոնային կապի սարքերի
համար բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
բջջային հավելվածների մշակման, զննման,
փորձարկման և պահպանման համար, այն է
բջջային հեռախոսների, սմարթֆոնների, ձեռքի
համակարգիչների և պլանշետային համակար
գիչների համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր որպես հավելվածային ինտերֆեյսներ
(API) օգտագործելու համար. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր միջոցառումն երի կազմա
կերպման,
որոնման,
գրանցման
և
կառավարման համար. բեռնվող համակարգչա
յին ծրագրեր համացանցով և կապի ցանցերով
էլեկտրոնային նյութերի, պատկերների, տեսա
նյութերի, ձայնագրությունների, ձայնա և տեսա
նյութերի, տվյալների և տեղեկատվության
փոփոխելու, ներբեռնելու, բեռնելու, մուտք գոր
ծելու, դիտման, հրապարակման, ցուցադրման,
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մակնշման, բլոգերի վարման, տվյալների
փոխանցման, հղումն եր կատարելու, բաժանոր
դագրվելու, տեքստի վերլուծման, մեկնաբան
ման, հեռահաղորդակցման, ներկառուցման և
տարածման կամ տրամադրման համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր նյութերի և նյու
թեր
տարածողների
որոնման
և
բաժանորդագրման համար. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր սոցիալական էջերի և
օգտատերերի հաշիվն երի ստեղծման և կառա
վարման համար. ինտերակտիվ լուսանկարների
և տեսանյութերի համար սարքեր, այն է` կրպակ
ներ, թվային պատկերների և տեսանյութերի
ֆիքսման, բեռնման, խմբագրման, տպագրման
և տարածման համար. բեռնվող համակարգչա
յին ծրագրեր մուլտիմեդիային զվարճալի
բովանդակության, տեսալսողական բովանդա
կության, տեսանյութերի և դրանց հետ կապված
տեքստի և տվյալների տարածման համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր պատկեր
ների, ձայնա, տեսալսողական, տեսաբովան
դակության և տվյալների փոխանցման համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր լուսան
կարների, պատկերների և ձայնագրություն
ների, տեսագրությունների և տեսալսողական
բովանդակության փոփոխման համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր լուսանկարա
հանման և լուսանկարների մշակման և
տեսանյութերի գրանցման և խմբագրման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
պատկերների, գծագրերի, ձայնագրություն
ների, տեսագրությունների և տեքստի մշակման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
տվյալների և տեղեկատվության հավաքման,
կառավարման, կազմակերպման, սինքրոնաց
ման և պահպանման համար. բեռնվող համա
կարգչային առևտրային ծրագրեր, որոնք թույլ
են տալիս օգտատերերին կատարել գործառնա
կան առցանց փոխանցումն եր համաշխարհա
յին ցանցի և կապի ցանցերի միջոցով. վիրտուալ
առևտրային հարթակներ տրամադրող բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր և բջջային ծրագրա
յին հավելվածներ. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների, ազդանշանների, ծանուցումն երի և հիշե
ցումն երի ընդունման և ուղարկման համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր ֆայլերի
տարածման համար. բեռնվող համակարգչային
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ծրագրեր հաղորդագրությունների փոխանցման
համար. համակարգչային որոնողական ծրագ
րեր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
երրորդ անձանց գովազդային նյութերի ստեղծ
ման, կառավարման, չափման և տարածման
համար. գովազդային սերվերներ, այն է` համա
կարգչային սերվերներ գովազդային նյութերի
պահպանման և վեբ կայքերին գովազդային
նյութերի տարածման համար. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր գովազդային նյութերի
ստեղծման, տարածման, բաշխման և հրապա
րակման համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր աշխարհագրական դիրքով պայմա
նավորված գովազդի և ապրանքների և ծառա
յությունների
առաջխաղացման
համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր, որոնք
թույլ են տալիս անհատներին, խմբերին, ընկե
րություններին և ֆիրմային անվանումն երին
ստեղծելու և պահպանելու առցանց ներկայու
թյունը և հաղորդակցվելու առցանց խմբերի
հետ առևտրի նպատակով. բեռնվող վիրտուալ
իրականության համակարգչային ծրագրեր.
բեռնվող լրացված իրականության համակարգ
չային ծրագրեր. բեռնվող խառը իրականության
համակարգչային ծրագրեր. վիրտուալ իրակա
նության համակարգչային ծրագրեր ինտերակ
տիվ զվարճության և վիրտուալ իրականության
խաղերի համար. լրացված իրականության
համակարգչային
ծրագրեր
ինտերակտիվ
զվարճության և լրացված իրականության
խաղերի համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր իրական աշխարհի մասին էլեկտրո
նային տվյալների հավաքման համար զվարճու
թյան, կրթության, խաղերի, հաղորդակցության
և սոցիալական կապի նպատակներով. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր, որոնք օգտագործ
վում են համակարգիչների, տեսախաղային
հավելվածների, ձեռքի տեսախաղային հավել
վածների, ձեռքի համակարգիչների, բջջային
սարքերի և բջջային հեռախոսների հետ օգտա
գործման համար վիրտուալ իրականության և
լրացված իրականության փորձի նպատակով.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր վիրտուալ
իրականության գլխադիր սաղավարտների և
կառավարման սարքերի գործարկման, ձևա
վորման և կառավարման նպատակով. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր ժեստերի ճանաչ
ման, օբյեկտների հսկման, շարժի կառավար
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ման,
բովանդակության
վերարտադրման
համար. համակարգչային ծրագրեր, ներբեռն
վող ծրագրեր և սարքեր, որոնք օգտագործվում
են տեսքի, ձայնի, հնչունի, շարժման, աչքի և
ժեստերի կառավարման և ճանաչման համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր վիրտուալ
իրականության և լրացված իրականության
միջավայրերի տեղափոխման համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են
տալիս օգտատերերին փորձարկելու վիրտուալ
իրականության և լրացված իրականության
արտացոլումը, նմանակումը և ներբեռնումը.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր կրովի
համակարգչային սարքերից տվյալների գրանց
ման, պահպանման, փոխանցման, ընդունման,
վերարտադրման և վերլուծության համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր վիրտուալ
իրականության և լրացված իրականության
ծրագրերի ստեղծման և նախագծման հետ
օգտագործման համար. հավելվածային ինտեր
ֆեյսներ (API) համակարգչային ծրագրերի
համար վիրտուալ իրականության և լրացված
իրականության փորձերի զարգացման համար.
վիրտուալ իրականության խաղերի համակարգ
չային սարքավորանք. լրացված իրականության
խաղերի համակարգչային սարքավորանք.
խառը իրականության խաղերի համակարգչա
յին սարքավորանք. վիրտուալ իրականության
համակարգչային սարքավորանք. լրացված
իրականության համակարգչային սարքավո
րանք. շարժի վերահսկման տվիչներ վիրտուալ
իրականության և լրացված իրականության
տեխնոլոգիաների համար. վիրտուալ իրակա
նության սարքավորանք, այն է` գլխադիր սաղա
վարտներ, ակնոցներ, և կարգավորիչներ
վիրտուալ իրականության փորձերում մասնակ
ցելու և վիրտուալ իրականության խաղեր
խաղալու համար. լրացված իրականության
սարքավորանք, այն է` գլխադիր սաղավարտ
ներ, ակնոցներ, և կարգավորիչներ լրացված
իրականության փորձերում մասնակցելու և
լրացված իրականության խաղեր խաղալու
համար. համակարգչային ծրագրերից և էկրան
ներից բաղկացած կրովի համակարգչային
սարքեր համակարգիչներին, սեղանի համա
կարգիչներին, բջջային սարքերին, բջջային
հեռախոսներին միանալու համար վիրտուալ
իրականության և լրացված իրականության
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փորձերը թույլ տալու նպատակով. համակարգ
չային սարքավորանք և համակարգչային ծրագ
րեր սենսորային սարքերի կառավարման
համար. էլեկտրոնային սենսորային սարքեր,
տեսախցիկներ, պրոյեկտորներ և բարձրախոս
ներ ժեստերի, դեմքի և ձայնի հայտնաբերման,
վերահսկման և ճանաչման համար. համա
կարգչային սարքեր և համակարգչային ծրագ
րեր
օբյեկտների
նշման,
ժեստերի
օգտագործման և հրահանգների համար. տեսա
խաղերի, համակարգչային խաղերի, ինտերակ
տիվ մուլտիմեդիային խաղերի և վիրտուալ,
լրացված, խառը իրականության խաղերի տես
քով բեռնվող էլեկտրոնային խաղային ծրագ
րեր. համակարգչային ծրագրեր ձայնա և
տեսասարքերի կառավարման համար. տեսագ
րությունների համար համակարգչային ծրագ
րեր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
ծրագրային ապահովման ոլորտում համաժո
ղովն երին վերաբերվող տեքստեր, պատկերներ
և էլեկտրոնային տվյալներ մուտք գործելու և
դիտելու համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր, որոնք փոխակերպում են բնական
լեզուն մեքենայի կողմից կատարվող հրահանգ
ների. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր,
որոնք հեշտացնում են շփումը և կապը մարդ
կանց և արհեստական ինտելեկտով հարթակ
ների միջև. հավելվածային ինտերֆեյսներ (API)
արհեստական ինտելեկտով հարթակների զար
գացման համար, այն է` համակարգչային
ռոբոտների, վիրտուալ օգտատերերի և վիր
տուալ օգնականների. բեռնվող համակարգչա
յին ծրագրեր, այն է` բացատրական ինտերֆեյս
մարդու և համակարգչի միջև կապը հեշտացնե
լու համար. արհեստական ինտելեկտի համա
կարգչյային ծրագրեր, այն է`ուսուցանող
համակարգչային ծրագրեր, տեսական ընկալ
ման համակարգչային ծրագրեր, խոսքի և լեզվի
ճանաչման համակարգչային ծրագրեր, որոշում
կայացնող համակարգչային ծրագրեր, հեռար
ձակվող համակարգչային ծրագրեր, ճանաչիր
մեկ հպումով համակարգչային ծրագրեր, հարց
ու պատասխան համակարգչային ծրագրեր,
բնական լեզուն մեքենայի կողմից կատարվող
հրահանգների վերածելու համակարգչային
ծրագրեր և թվային օգնականների համակարգ
չային ծրագրեր. բեռնվող վիռտուալ օգնական
ների համակարգչային ծրագրեր, որոնք կարող
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են օգտատերերի անունից ներկայացնել հանձ
նարարություններ և ծառայություններ, որոնք
ակտիվանում են օգտատիրոջ կողմից մուտք
գործելու, տեղանքի որոշման և առցանց տեղե
կատվության միջոցով. բեռնվող համակարգչա
յին
ծրագրեր
սպառողների
մասին
տեղեկատվություն տրամադրելու համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր էլեկտրոնային
քարտեզների տրամադրման համար. տեղանքի
որոնման համակարգչային ծրագրեր տեղանքի
որոնման, հաստատման և տեղանքի տարած
ման համար. բեռնվող համակարգչային ծրագ
րեր որոնման և հայտաբերման համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են
տալիս օգտատերերին կապ հաստատել կառա
վարության ներկայացուցիչների հետ. ըստ
տեղանքի եղանակի մասին տեղեկություններ
տրամադրող բեռնվող համակարգչային ծրագ
րեր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր հրա
տապ կամ ընթացիկ նորություններին հղում
կատարելու համար. ծնողների կողմից հսկելու
հնարավորությամբ համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
համակարգիչների կառավարման համակար
գեր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր,
որոնք թույլ են տալիս էլեկտրոնային սարքերից
տվյալներ տարածել և կապ հաստատել միմյանց
հետ. համակարգիչներին կից սարքեր. կրովի
կից սարքեր համակարգիչների, սեղանի համա
կարգիչների, բջջային սարքերի և բջջային
հեռախոսների համար. թվային լրատվամիջոց
ների սարքեր. գլխադիր սաղավարտներ և
ականջակալներ. մոնիտորների համար սար
քավորանք, այն է` վիդեո դրայվերներով ակնոց
ներ.
տեսախցիկներ.
մարտկոցներ.
մարտկոցների պատյաններ. լիցքավորող բլո
կեր. լիցքավորվող էլեկտրական մարտկոցային
սարքեր, այն է` լիցքավորվող մարտկոցներ և
դյուրակիր լիցքավորող սարքեր. լիցքավորող
սարքեր կուտակիչների համար. արտաքին
մարտկոցները լիցքավորող սարքեր, որոնք
օգտագործվում են բջջային էլեկտրոնային սար
քերի հետ. լիցքավորող և սնուցումը կառավա
րող սարքեր բջջային էլեկտրոնային սարքերի
համար. լիցքավորող կանգնակներ բջջային
էլեկտրոնային սարքերի համար. արտաքին
մարտկոցներ
համակարգիչների,
սեղանի
համակարգիչների, բջջային սարքերի և բջջա
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յին հեռախոսների հետ օգտագործման համար.
անլար լիցքավորող տուփեր համակարգիչների,
սեղանի համակարգիչների, բջջային սարքերի և
բջջային հեռախոսների հետ օգտագործման
համար. լիցքավորող ադապտերներ. էլեկտրա
կան ադապտերներ, մալուխներ և գծային միա
ցիչներ. պայուսակներ և տուփեր հատուկ
նախատեսված բջջային էլեկտրոնային սար
քերի համար. պաշտպանիչ պատյաններ և
կափարիչներ բջջային էլեկտրոնային սարքերի
համար. հիմն ակմախքներ, ձեռքի կապիչներ,
սեղմակներ և պատյաններ հատուկ նախատես
ված բջջային էլեկտրոնային սարքերի համար.
պատի սարքեր պատի բջջային էլեկտրոնային
սարքերի համար. կանգնակներ բջջային էլեկտ
րոնային սարքերի համար. բռնիչներ բջջային
էլեկտրոնային սարքերի համար. հեռակառա
վարման սարքեր բջջային էլեկտրոնային սար
քերի համար. բարձրախոսներ. էլեկտրական
բարձրախոսների և խոսափողների մալուխներ
և սեղմակներ. էլեկտրոնային մալուխների
մասեր և կցամասեր. էլեկտրոնային մալուխներ.
օպտիկական ազդանշանի տարածման համար
մալուխներ. սնուցման մալուխներ և մալուխների
սեղմակներ. խոսափողներ. ձայնային ընդունիչ
ներ. ձայնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
գլխին ամրացվող մոնիտորներ. էլեկտրական
ազդանշանների ընդունիչներ. տեսա-ընդունիչ
ներ. անլար հաղորդիչներ և ընդունիչներ ձայնի
և ազդանշանների վերարտադրման համար.
էլեկտրական տվիչներ. տվիչներ ֆիզիկական
շարժումն երի վերահսկման համար. սիմ քար
տեր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
սպառողների փոխհարաբերությունների կառա
վարման համար (CRM). բեռնվող համակարգ
չային ծրագրեր դրամահավաքի և դրամական
նվիրատվությունների փոխանցումն երը և բաշ
խումը կազմակերպելու և հեշտացնելու համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր բարեգոր
ծական առցանց դրամահավաքի և դրամական
նվիրատվությունների համար. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր ձայնային կապը ինտեր
նետ արձանագրությամբ (VOIP) զանգերի,
հեռախոսազանգերի, տեսազանգերի, հաղոր
դագրությունների, արագ հաղորդագրություն
ների և առցանց սոցիալական ցանցերի միջոցով
հեշտացնելու համար. կապի սարքավորանք
ինտերնետի միջոցով երրորդ անձանց մուտք
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տրամադրելու, ինչպես նաև տեսանյութերի,
տվյալների և ձայնի տարածման հնարավորու
թյամբ, այն է բջջային և մուտքային համակար
գիչներ
և
հեռախոսների
շարժական
տերմինալներ, բազային ընդունիչ կայաններ և
անլար ռադիոմասեր, տվյալների ընդունիչ
կայաններ, տվյալների ազդանշանների ուժե
ղարարներ, երթուղարարներ և փոխարկիչներ,
փոխանցման ցանցեր, ինտեգրման ցանցեր,
համակարգչային սարքավորանք, ամպային
հաշվարկների օգտատերեր և սերվերներ,
կոմուտատորներ, թվային ազդանշանների
պրոցեսորներ, ռադիո հաճախականության
ազդանշանային պրոցեսորներ, շարժական
փոխարկիչների կայաններ, օդային փոխադ
րումն երի էլեկտրական հսկիչներ, շարժունակ
էլեկտրական հսկիչներ, մուտքի էլեկտրական
հսկիչներ, հեռակառավարման վահանակների
էլեկտրական հսկիչներ, ռադիո կայաններ, ալե
հավաքներ,
էլեկտրոնային
ռադիոմասեր,
համակարգչային ծրագրեր կապի հավելված
ների համար, և տվյալների ընդունման բազա
յին ցանցեր, անլար ցանցեր և միջցանցային
ինտերֆեյսեր տվյալների, ձայնի և տեսանյութի
հավաքման, տարածման և կառավարման
համար. կապի համակարգչային ծրագրեր և
կապի համակրգչային սարքավորանք ինտեր
ներ մուտք գործելու համար. հեռակապի սար
քավորանք.
ռադիոընդունիչներ
և
ռադիոհաղորդիչներ. դիրքորոշման համաշ
խարհային համակարգի ապարատների (GPS)
ընդունիչներ. բեռնվող համակարգչային ծրագ
րեր, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին
կատարելու էլեկտրոնային փոխանցումն եր
ինտերնետի և կապի ցանցի միջոցով. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են
տալիս օգտատերերին կատարել վճարումն եր և
փոխանցումն եր. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին
կատարել վճարումն եր և փոխանցումն եր զու
գահեռ վեբէջերի և բջջային հավելվածների
միջոցով. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
էլեկտրոնային վճարումն եր կատարելու համար.
հարցումն երի համակարգի տեսքով համա
կարգչային ծրագրեր. բեռնվող համակարգչա
յին
ծրագրեր
համակարգչով
ուսուցումը
հեշտացնելու համար. բեռնվող համակարգչա
յին ծրագրեր օգտատերերի ինտերֆեյսի
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կառուցման համար. բեռնվող էլեկտրոնային
հրապարակումն եր. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր հանրային հարցման անցկացման
հա
մար. բեռն
վող ծրագ
րեր, որոնք թույլ են
տալիս օգտատերերին հրապարակել հարցեր
պատասխանների հնարավորությամբ. ինտե
րակտիվ լուսանկարների և տեսանյութերի սար
քավորանք,
այն
է`
համակարգչային
սարքավորանքի կրպակներ թվային պատկեր
ների և տեսանյութերի ֆիքսման, բեռնման,
մոնտաժման, տպագրման և տարածման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
հեռակա կայանների կամ սարքերի, ֆիքսված
կայանների կամ սարքերի միջև տվյալների
սինքրոնացման համար. ձայնի հրահանգի կամ
ճանաչման համակարգչային ծրագրեր, խոսքը
տեքստին փոխակերպելու համակարգչային
ծրագրեր. ձայնի հնարավորությամբ համա
կարգչային ծրագրերի հավելվածներ անձնա
կան տեղեկատվության կառավարման համար.
տան ավտոմատացման և տնային սարքերի
ինտեգրման համակարգչային ծրագրեր. անլար
կապի համակարգչային ծրագրեր խոսքի, ձայ
նի, տեսանյութերի և տվյալների տարածման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
ձայնագրված տեղեկատվության և անձնական
օգնական սարքերի կառավարման համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր ձայնի
ճանաչման համար, որոնք օգտագործվում են
ձայնի և տվյալների տարածման ժամանակ.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր դեպի
առցանց տվյալների հիմն ապաշարներ, ձայնա-,
տեսա- և մուլտիմեդիային բովանդակություն,
խաղեր և համակարգչային ծրագրերի հավել
վածներ և համակարգչային ծրագրերի հավել
վածների առևտրային հարթակներ մուտք
գործելու, դիտելու և որոնելու համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր իրերի ինտերնետ
(iot) էլեկտ
րո
նա
յին սար
քե
րի հետ կապ հաս
տատելու և վերահսկման համար. համակարգ
չային
հավելվածքների
համակարգչային
ծրագրեր ձեռքի անլար սարքերի համար, այն է`
համակարգչային ծրագրեր ձայնով վերահսկ
վող տեղեկատվական սարքերի վերահսկման,
ինտեգրման, գործարկման, կապ հաստատելու
և կա
ռա
վար
ման հա
մար, այն է` ամ
պա
յին և
ձայնով կառավարվող սպառողական խելացի
էլեկտրոնային սարքեր և անձնական օգնական
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ներ էլեկտրոնային սարքեր. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր տեքստի, մուլտիմեդիային
և տվյալների ֆայլերի մշակման, վերարտադր
ման, սինքրոնացման, գրանցման, կազմա
կերպման, բեռնման, ներբեռնման, տարածման,
հաղորդման, ընդունման, խաղալու և դիտելու
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
անհատական, ինտերակտիվ հեռուստատեսու
թյան ծրագրավորման համար և տեսանյութերի,
գծապատկերների, տեքստի, լուսանկարների,
նկարազարդումն երի, թվային անիմացիայի,
տեսահոլովակների, կինոժապավենների և ձայ
նային տվյալների ցուցադրման և կառավար
ման համար. բջջային հավելվածների տեսքով
կապի ծառայությունների համար բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր ինտերնետով և
համաշխարհային կայքով կամ սպառողների
համար այլ դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերով
ձայնի, տվյալների, տեսանյութերի և մեդիա
բովանդակության տրամադրման համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր հեռուստաշոու
ների կազմակերպման ուղեցույցների որոնման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
համաշխարհային ցանցով տեքստի, տվյալ
ների, պատկերների, գծանկարների, ձայնա- և
տեսա- նյութերի որոնման, տեղանքի որոշման,
ձևավորման,
հասցեագրման,
ուղղման,
փոխադրման, ստացման, բեռնման, ընդուն
ման, կոդավորման, կոդազերծման, խաղալու,
պահպանելու և կազմակերպելու համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր, որոնք ավելաց
նում
են
բջջային
կապը
ինտերնետին
համակարգչի, շարժական համակարգիչների, և
բջջային կապի սարքերի միջոցով. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր դյուրակիր էլեկտրո
նային սարքերի և համակարգիչների օգնու
թյամբ
բովանդակության,
տեքստի,
տեսանյութերի, ձայնագրությունների, տեսալ
սողական նյութերի, գրականության, տվյալ
ների, ֆայլերի, փաստաթղթերի և էլեկտրոնային
գործերի համապատասխան ֆորմատ փոխա
կերպման համար. էլեկտրոնային կապի սար
քավորանք և գործիքներ, այն է` շարժական և
կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր տեքստի,
տվյալների, ձայնի, պատկերների, և տեսա ֆայ
լերի ուղարկման և ընդունման համար. կապի
ապարատներ և գործիքներ, այն է` որպես
համակարգչի, շարժական և կրովի թվային
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էլեկտրոնային սարքերի մասեր վաճառվող
խոսափողներ և բարձրախոսներ հեռախոսա
զանգերի, հաղորդագրությունների, էլեկտրո
նային փոստի և այլ թվային տվյալների
ուղարկման և ընդունման, ինչպես նաև ինտեր
նետին մուտք տրամադրելու համար. էլեկտրո
նային նոթատետրեր. էլեկտրոնային անձնական
օրգանայզերներ. էլեկտրոնային ձայնագրիչներ
և ձայնի ճանաչման սարքեր. դյուրակիր թվային
էլեկտրոնային սարքեր տեքստի, տվյալների և
թվային ֆայլերի գրանցման, կազմակերպման,
տարածման, կառավարման, վերանայման և
ընդունման համար. կրովի համակարգիչների
սարքեր. կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք բաղկացած են համակարգչային ծրագ
րերից ազդանշանի, հաղորդագրութունների,
էլեկտրոնային փոստի, հիշեցումն երի համար և
տեքստի, տվյալների, ձայնի, պատկերների,
թվային ֆայլերի և մոնիտորների գրանցման,
կազմակերպման, տարածման, կառավարման,
վերանայման և ընդունման համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր առցանց տվյալների
հիմն ապաշարներ մուտք գործելու, դիտելու և
որոնելու համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր նորությունների, սպորտի, եղանակի,
մեկնաբանությունների և այլ տեղեկատվության,
պարբերականների բովանդակության, բլոգերի
և վեբ էջերի և այլ տեքստի, տվյալների, գծան
կարների, պատկերների, ձայնա-, տեսա- և մուլ
տիմեդիային
բովանդակությանը
մուտք
գործելու, վերահսկելու, որոնելու, վերարտադր
ման, ընթերցման, վերլուծության, մեկնաբան
ման, տարածման, կազմակերպման և կարծիք
հայտնելու համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր տեքստի, տվյալների, գծապատկեր
ների, պատկերների, ձայնա-, տեսա- և մուլտի
մեդիային բովանդակության, էլեկտրոնային
հրապարակումն երի և էլեկտրոնային խաղերի
ստեղծման, հեղինակի կողմից մշակման, բաշխ
ման, բեռնման, տարածման, ընդունման,
խաղալու, խմբագրելու, դուրս գրման, կոդավոր
ման, կոդազերծման, ցուցադրման, պահպան
ման և կազմակերպման համար. ապարատներ
ձայնի և պատկերների գրանցման, տարածման
կամ վերարտադրման համար. ապարատներ
կապի տարածման համար. տվյալների պահ
պանման ապարատներ, այն է` բջջային և կրովի
թվային էլեկտրոնային սարքեր տեքստի, տվյալ
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ների, ձայնի, պատկերների և տեսաֆայլերի
պահպանման համար. բլոկչեյն (blockchain).
բլոկչեյնի (blockchain) համակարգչային ծրագ
րեր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր բլոկ
չեյնի (blockchain) բնագավառում. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր թվային արժույթի,
կրիպտոարժույթի և վիրտուալ արժույթի հետ
օգտագործման համար. թվային արժույթի դրա
մապանակներ և պահպանման համակարգչա
յին ծրագրեր. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր որպես կրիպտոարժույթի դրամապա
նակ օգտագործելու համար. կրիպտոարժույթի
դրամապանակի սարքավորումն եր. որպես
թվային դրամապանակ օգտագործվող բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր. որպես էլեկտրոնա
յին դրամապանակ օգտագործվող բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր և բեռնվող համակարգչային հավել
վածների ծրագրեր տվյալների էլեկտրոնային
պահպանման համար. բեռնվող համակարգչա
յին ծրագրեր թվային դրամապանակների տրա
մադրման համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր թվային դրամական փոխանցումն երի
և փոխանակման գործարքների համար. բեռն
վող
համակարգչային
ծրագրեր
թվային
արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպտոար
ժույթի, թվային բլոկչեյն (blockchain) ակտիվ
ների, թվայնացված ակտիվն երի, թվային
ժետոնների, կրիպտոժետոնների և ծառայողա
կան ժետոնների փաթեթների կառավարման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
էլեկտրոնային դրամապանակների ծառայու
թյունների համար. բեռնվող էլեկտրոնային
դրամապանակներ. բաշխված հիմն ապաշար
ների հարթակների համակարգչային ծրագրեր.
ծրագրային ապահովում բաշխված հիմն ապա
շարների
հարթակներով
տեխնոլոգիաներ
օգտագործելու համար. բեռնվող համակարգչա
յին ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են
տալիս սպառողներին դիտելու, վերլուծելու,
գրանցելու, պահպանելու, վերահսկելու, կառա
վարելու, վաճառելու և փոխանակելու թվային
արժույթները, վիրտուալ արժույթները, կրիպ
տոարժույթները, թվային և բլոկչեյն (blockchain)
ակտիվն երը, թվայնացված ակտիվն երը, թվա
յին ժետոնները, կրիպտոժետոնները և ծառայո
ղական ժետոնները. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր
թվային
արժույթի,
վիրտուալ
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արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային և բլոկչեյն
(blockchain) ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվ
ների, թվային ժետոնների, կրիպտոժետոնների
և ծառայողական ժետոնների ուղարկման,
ստացման, ընդունման, գնման, ձեռք բերման,
պահպանման, տարածման, վաճառքի և փոխա
նակման համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր ֆինանսական գործառնությունների
կատարման և գրանցման համար. բեռնվող
համակարգչային
ծրագրեր
ֆինանսական
առևտրի համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր ֆինանսական փոխանակումն երի
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
դեպի ֆինանսական տեղեկատվություն և շու
կայական տվյալներ և փոխարժեք մուտք գոր
ծելու համար. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր ֆինանսական գործառնություններ
կատարող կողմերի նույնականացման համար.
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր ֆինանսա
կան գործառնությունների հաշվապահական
գրքերի պահպանման համար. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր համացանցով էլեկտրոնա
յին
փոխանցումն երի
կրիպտոգրաֆիկ
անվտանգությունը վերահսկելու համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր ինտերնետով
թվային տեղեկատվության կոդավորման և
անվտանգ փոխանցման համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են
տալիս օգտատերերին հաշվարկելու ֆինանսա
կան
գործառնություններին
վերաբերվող
պարամետրերը. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր էլեկտրոնային դրամական միջոցների
փոխանցումն երի համար. արժույթի փոխանակ
ման բեռնվող համակարգչային ծրագրեր. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր տվյալների
հավաքման և բաշխման համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր վճարումն եր կատա
րելու համար. բեռնվող համակարգչային ծրագ
րեր համակարգչից տեղային հիմն ապաշարներ
և համաշխարհային ցանց կապ հաստատելու
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
տեղեկատվության և տվյալների որոնողական
հիմն ապաշարների ստեղծման համար. բեռն
վող
համակարգչային
ծրագրեր
թվային
արժույթներով, վիրտուալ արժույթներով, կրիպ
տոարժույթներով, թվային ակտիվն երով, բլոկ
չեյն (blockchain) ակտիվն երով, թվայնացված
ակտիվն երով, թվային ժետոններով, կրիպտո
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ժետոններով և ծառայողական ժետոններով
գործարքների կառավարման և հաստատման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
գործարքների մասին արձանագրությունների
ստեղծման և կառավարման համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր վճարումն երի և
փոխանակման գործարքների կառավարման
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր և
սարքավորումն եր որպես թվային արժույթներով
դրամապանակ, վիրտուալ արժույթներով դրա
մապանակ, թվային ակտիվն երով դրամապա
նակ, կրիպտոժետոններով դրամապանակ և
ծառայողական ժետոններով դրամապանակ
օգտագործելու համար. բեռնվող համակարգչա
յին ծրագրեր բլոկչեյնի (blockchain) հիման վրա
կատարված փոխանցումն երի համար թվային
արժույթների, վիրտուալ արժույթների, կրիպ
տոարժույթների, թվայնացված ակտիվն երի,
թվային ժետոնների կենտրոնացված և բաց
տեղեկատվական
աղբյուրների
ստեղծում.
համակարգչային հավելվածների ծրագրեր բլոկ
չեյնի (blockchain) հիմքով հարթակների համար,
այն է` վիրտուալ տարրերի թվային փոխանակ
ման համար. բեռնվող համակարգչային ծրագ
րեր բլոկչեյնով (blockchain) ժետոնների կամ
դրամային հավելվածների ստեղծման, վաճառքի
և վերահսկման համար. բեռնվող համակարգ
չային ծրագրեր էլեկտրոնային ֆինանսական
հարթակներում օգտագործելու համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր երրորդ անձանց
էլեկտրոնային վճարումն եր և փոխանցումն եր
կատարելու համար. բլոկչեյն (blockchain) հար
թակների ծրագրային ապահովում. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր թվային արժույթնե
րով, վիրտուալ արժույթներով, կրիպտոար
ժույթներով, թվային և բլոկչեյն (blockchain)
ակտիվն երով, թվայնացված ակտիվն երով,
թվային ժետոններով, կրիպտոժետոններով և
ծառայողական ժետոններով գործարքների
կառավարման և կատարման համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր բլոկչեյն (blockchain)
հարթակների ստեղծման և կառավարման
համար թվային արժույթներով, վիրտուալ
արժույթներով, կրիպտոարժույթներով, թվային
և բլոկչեյն (blockchain) ակտիվն երով, թվայնաց
ված ակտիվն երով, թվային ժետոններով, կրիպ
տոժետոններով և ծառայողական ժետոններով
հաշիվն երի կառավարման մեջ օգտագործելու
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համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
կրիպտոարժույթով և թվային արժույթով հաշիվ
ների կառավարման համար. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր վճարումն երի, գնման և
ներդրումն երի մեջ օգտագործելու համար,
օգտագործելով թվային արժույթները, վիրտուալ
արժույթները, կրիպտոարժույթները, թվային և
բլոկչեյն (blockchain) ակտիվն երը, թվայնացված
ակտիվն երը, թվային ժետոնները, կրիպտոժե
տոնները և ծառայողական ժետոնները. բեռն
վող
համակարգչային
ծրագրեր,
որոնք
կառավարում են թվային արժույթի, վիրտուալ
արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային և բլոկչեյն
(blockchain) ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվ
ների, թվային ժետոնների, կրիպտոժետոնների
և ծառայողական ժետոնների փոխանակումը
պինդ արժույթի. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր թվային արժույթով, վիրտուալ արժույ
թով, կրիպտոարժույթով, թվային և բլոկչեյն
(blockchain)
ակտիվն երով,
թվայնացված
ակտիվն երով, թվային ժետոններով, կրիպտո
ժետոններով և ծառայողական ժետոններով
հաշիվն երի համար ծրագրային ապահովման
հավելվածների և ինտեգրված ծրագրային
ապահովման հավելվածների մշակման, տեղա
կայման և կառավարման նպատակով. էլեկտրո
նային ձևով արժույթի փոխանակման ժամանակ
օգտագործվող
բեռնվող
համակարգչային
ծրագրեր և սարքավորումն եր թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային
և բլոկչեյն (blockchain) ակտիվն երի, թվայնաց
ված ակտիվն երի, թվային ժետոնների, կրիպ
տոժետոնների և ծառայողական ժետոնների
համար. որպես (API) հավելվածների ծրագրա
յին ինտերֆեյս օգտագործվող բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր բլոկչեյն (blockchain)
ծրագրային հավելվածների մշակման, փոր
ձարկման և ինտեգրման համար. համակարգ
չային սարքավորումն եր թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային
և բլոկչեյն (blockchain) ակտիվն երի և թվայնաց
ված ակտիվն երի մայնինգի համար. անվտան
գության
ժետոնների
սարքավորումն եր.
էլեկտրոնային արժույթի կերպափոխիչներ.
բեռնվող համաակրգչային ծրագրեր, այն
է`էլեկտրոնային ֆինանսական հարթակներ,
որոնք ապահովում են վճարումն երի և փոխան
ցումն երի տարբեր տեսակներ ինտեգրված
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բջջային հեռախոսների, անձնական թվային
օգնականների (PDA) մեջ, և վեբ հիմքով միջա
վայր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
ժետոնների ստեղծման համար, որոնք օգտա
գործվում են ապրանքների և ծառայությունների
դիմաց վճարման համար և կարող են վաճառվել
կամ փոխանակվել ինքնարժեքով. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր թվային արժույթով,
վիրտուալ արժույթով, կրիպտոարժույթով, թվա
յին և բլոկչեյն (blockchain) ակտիվն երով, թվայ
նացված ակտիվն երով, թվային ժետոններով,
կրիպտոժետոններով և ծառայողական ժետոն
ներով վճարումն երի, դրամական փոխանցում
ների
և
ապրանքային
փոխանցումն երի
կառավարման համար. որպես (API) հավելված
ների ծրագրային ինտերֆեյս օգտագործվող
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր համա
կարգչային սարքավորումն երի նույնականաց
ման մեջ օգտագործելու համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր դեպի համակարգիչ
ներ և համակարգչային ցանցեր օգտատերերի
մուտքը նույնականացնելու համար. բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր անվտանգ փոխան
ցումն երը հեշտացնելու համար. բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր բլոկչեյն (blockchain)
տեխնոլոգիաների ընդունման, ընթերցման,
վերահսկման և օգտագործման համար. բեռն
վող համակարգչային ծրագրեր և սարքավո
րումն եր տեղեկատվության նույնականացումը
կառավարելու, տեղեկատվական աղբյուրներ և
հավելվածներ և նույնականացման գործառույթ
ներ մուտք գործելու համար. բեռնվող համա
կարգչային
ծրագրեր
անվտանգության
նպատակներով
ցանցի
նույնականացումը
ստուգելու, իդենտիֆիկացնելու և կառավարելու
համար. բեռնվող նույնականացման համա
կարգչային ծրագրեր դեպի համակարգիչներ և
համակարգչային ցանցեր մուտքի վերահսկման
և կապ հաստատելու համար. մագնիսական
ծածկագրով կրեդիտ քարտեր և վճարային քար
տեր. կոդավորման սարքեր. ներդրումային
ժետոններ. որպես ներդրումային ժետոններ
օգտագործվող
բեռնվող
համակարգչային
ծրագրեր. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
թվային արժույթները, վիրտուալ արժույթները,
կրիպտոարժույթները, թվային և բլոկչեյն (blockchain) ակտիվն երը, թվայնացված ակտիվն երը,
թվային ժետոնները, կրիպտոժետոնները և
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ծառայողական ժետոնները շրջանառության
մեջ դնելու համար. կրիպտոսարքեր և օգտա
կար արժույթի սարքեր. բեռնվող համակարգ
չային ծրագրեր թվային արժույթի, վիրտուալ
արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային և բլոկչեյն
(blockchain) ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվ
ների, թվային ժետոնների, կրիպտոժետոնների
և ծառայողական ժետոնների հաշվապահական
ստուգման համար. ADD թվայնացված սերվեր
ներ, այն է` համակարգչային սերվերներ
գովազդի պահպանման և վեբ կայքեր հայտա
րարությունների առաքման համար. բարձրա
չափներ. (API) հավելվածների ծրագրային
ինտերֆեյս համակարգչային ծրագրային ապա
հովման համար վիրտուալ իրականության,
լրացված իրականության և խառը իրականու
թյան փորձերը զարգացնելու և ստեղծելու
համար. (API) հավելվածների ծրագրային
ինտերֆեյս համակարգչային ծրագրերի համար,
որը հեշտացնում է առցանց ծառայությունները
սոցցանցերի և տվյալների վերականգնման,
ներբեռնման,
բեռնման, մուտք գործելու և
կառավարման ժամանակ. (API) հավելվածների
ծրագրային ինտերֆեյս ծրագրային ապահով
ման համար, որը հեշտացնում է առցանց ծառա
յությունները
սոցցանցերի
և
տվյալների
վերականգնման, ներբեռնման,
բեռնման,
մուտք գործելու և կառավարման ժամանակ.
(API) հավելվածների ծրագրային ինտերֆեյս
ծրագրային հավելվածների կառուցման համար.
լրացված իրականության ակնոցներ. լրացված
իրականության
գլխադիր
սաղավարտներ.
լրացված իրականության համակարգչային
ծրագրեր. լրացված իրականության համա
կարգչային ծրագրեր ինտերակտիվ զվարճու
թյունների համար. լրացված իրականության
համակարգչային ծրագրեր լրացված իրակա
նության միջավայրը որոշելու համար. լրացված
իրականության համակարգչային ծրագրեր
օբյեկտի հետապնդման, տեղաշարժի կառա
վարման և բովանդակության վերարտադրման
համար. լրացված իրականության համակարգ
չային ծրագրեր լրացված իրականության գլխա
դիր սախավարտների կառավարման համար.
լրացված իրականության համակարգչային
ծրագրեր օգտատերերի համար լրացված իրա
կանության վերարտադրումը, կառավարումը և
ներդրումը կատարելագործելու համար. մալուխ
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ներ, այն է` էլեկտրոնային մալուխներ և կապի
մալուխներ. պատյաններ, նրբաքուղեր, դաս
տակների և թևի ապարանջաններ հսկողության
էլեկտրոնային
սարքավորումն երի
համար.
համակարգչային հավելվածների ծրագրային
ապահովում սմարթ հեռախոսների և բջջային
սարքերի համար ֆիթնեսի և անհատական
մարզումն երի, պարապմունքների, ֆիզիկական
մարզումն երի և ֆիթնեսի արդյունավետության
բնագավառում. համակագչային հավելվածների
ծրագրային ապահովում, որը օգտագործվում է
կրովի համակարգչային սարքավորումն երի և
կրովի համակարգչային սարքավորումն երին
կից սարքերի ձևավորման և վերահսկման հետ
միասին. համակարգչային սարքավորումն եր
տվյալների և տեսանյութերի ցուցադրման
համար. համակարգչային սարքավորումն եր
սրտի ռիթմը հաշվարկելու համար. համակարգ
չային սարքավորումն եր էլեկտրասրտագրու
թյան համար. համակարգչային գործառնական
համակարգերի ծրագրային ապահովում. համա
կարգիչներին կից սարքավորանք սմարթ
ժամացույցների հետ օգտագործման համար,
այն է` սմարթ ժամացույցների ապարանջաններ
և սմարթ ժամացույցների նրբաքուղեր. համա
կարգիչներին կից սարքեր տվյալների և տեսա
նյութերի
ցուցադրման
համար.
համակարգիչներին կից սարքեր բջջային սար
քերի համար տվյալների և տեսանյութերի ցու
ցադրման նպատակով, այն է` գլխի վրա կրվող
կից սարքեր բջջային սարքերի համար տվյալ
ների և տեսանյութերի ցուցադրման նպատա
կով.
բջջային
սարքերի
համար
համակարգիչներին կից սարքեր տվյալների
հեռավար մուտքի և փոխանցման համար, այն
է` գլխի վրա կրվող կից սարքեր բջջային սար
քերի համար տվյալների հեռավար մուտքի և
փոխանցման նպատակով. համակարգիչներին
կից սարքեր բջջային սարքերի համար, այն է`
էլեկտրոնային սարքեր, մոնիտորներ, տվիչներ
և էկրաններ աշխարհագրական դիրքի, ուղղու
թյան, հեռավորության, բարձունքի, արագու
թյան,
նավագնացական
տեղեկության,
եղանակի մասին տեղեկության, ջերմաստի
ճանի, ֆիզիկական ակտիվության աստիճանի,
սրտի հաճախականության, զարկերի հաճա
խականության, արյան ճնշման, ծախսած կալո
րիաների, քայլերի քանակի և կենսաչափական
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տվյալների որոշման, վերահսկման, գրանցման,
ցուցադրման, չափման և փոխանցման նպա
տակով.
համակարգիչներին կից սարքեր
տվյալների հեռավար մուտքի և հաղորդման
համար. համակարգչային սարքավորումն եր և
համակարգչային հավելվածների ծրագրային
ապահովում բջջային հեռախոսների և անձնա
կան թվային սարքերի համար, որոնք մարզվե
լու արդյունքները և միավորները տրամադրում
են համեմատելով նախորդ մարզումն երը և
մարզվածության աստիճանը ապագա մարզում
ների և մարզվածության աստիճանի հետ և
տրամադրում խորհուրդ և անհատական մար
զումն եր սպորտային կամ ֆիթնեսի մարզում
ները
բարելավելու
նպատակով.
համակարգչային ծրագրային ապահովում և
համակարգչային հավելվածների ծրագրային
ապահովում բջջային հեռախոսների և անհա
տական թվային սարքերի համար, որոնք
հսկում, ուղղորդում և համեմատում են սպոր
տային գործունեությունը և մարզվածության
աստիճանը.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում և համակարգչային հավելված
ների ծրագրային ապահովում բջջային հեռա
խոսների և անձնական թվային սարքերի
համար, որը գնահատում է օգտատիրոջ մարզ
վածության աստիճանը և աթլետիկ կեցվածքը,
և տրամադրում է մարզական միավորներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում և
համակարգչային հավելվածների ծրագրային
ապահովում բջջային հեռախոսների և անձնա
կան թվային սարքերի համար, որոնք տրամադ
րում
են
խոր
հուրդ
ներ,
մար
զումն
եր
և
անհատական ֆիզիկական պարապմունքներ
օգտատերերի մարզական վիճակը բարելավելու
նպատակով. համակարգչային ծրագրային
ապահովում և համակարգչային հավելվածների
ծրագրային ապահովում բջջային հեռախոս
ների և անձնական թվային սարքերի համար
խաղային
համակարգիչների,
անձնական
համակարգիչների, անձնական թվային սար
քերի, և բջջային հեռախոսների, որոնք վերա
բերվում են ժամանակին, քայլքի երկարությանը,
արագությանը, կատարած քայլերին, մարզա
կան հմտություններին, ծախսած կալորիանե
րին, շարժունակությանը, մարմն ի շարժին,
քաշին, կոորդինացիային և ճկունությանը.
համակարգչային ծրագրային ապահովում և
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համակարգչային հավելվածների ծրագրային
ապահովում բջջային հեռախոսների և անձնա
կան թվային սարքերի համար սպորտային գոր
ծունեությանը,
մարզվածությանը
և
մարզվածության
աստիճանի
վերաբերյալ
ինտերնետ և այլ համակարգչային և էլեկտրո
նային կապի ցանցերով տվյալների կառավար
ման, ներբեռնման և բեռնման համար.
համակարգչային ծրագրային ապահովում և
համակարգչային հավելվածների ծրագրային
ապահովում, որոնք ի հայտ են բերում օգտատի
րոջ շարժումն երը ֆիզիկական պարապմունք
ների, ֆիթնես սեանսների, մարզումն երի
ժամանակ անհատական մարզական միավոր
ներ և գնահատական տրամադրելու նպատա
կով. համակարգչային ծրագրային ապահովում
և ներկառուցված համակարգչային ծրագրեր,
այն է` գործող համակարգչային ծրագրեր,
տվյալների հիմն ապաշարների սինքրոնացման
ծրագրեր և տվյալների սինքրոնացման ծրագ
րեր. համակարգչային ծրագրային ապահով
ման մշակման գործիքներ. համակարգչային
ծրագրեր առցանց հիմն ապաշարներ մուտք
գործելու, դիտելու և որոնելու համար. համա
կարգչային ծրագրեր պարբերականներից, բլո
գերից և վեբկայքերից, և այլ տեքստից,
տվյալներից, գծանկարներից, պատկերներից,
ձայնա-, տեսա- և մուլտիմեդիային բովանդա
կությունից նորություններ, սպորտ, եղանակ,
մեկնաբանություններ, և այլ տեղեկատվություն
ներ մուտք գործելու, վերահսկման, որոնման,
ցուցադրման, ընթերցման, խորհրդի, տարած
ման, կազմակերպման և բացատրման նպա
տակով.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում խաղային ծրագրերի հետ համա
գործակցելու համար, որոնք վերաբերվում են
ժամանակին, քայլքի երկարությանը, արագու
թյանը, կատարած քայլերին, մարզական հմտու
թյուններին,
ծախսած
կալորիաներին,
շարժունակությանը, մարմն ի շարժին, քաշին,
կոորդինացիային և ճկունությանը. համակարգ
չային ծրագրային ապահովում տեքստի, տվյալ
ների, գծանկարների, պատկերների, ձայնա-,
տեսա- և մուլտիմեդիային բովանդակության և
էլեկտրոնային հրապարակումն երի և էլեկտրո
նային խաղերի ստեղծման, հեղինակային մշակ
ման, բաշխման, բեռնման, հաղորդման,
ստացման, խաղալու, խմբագրելու, կարգավոր
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ման, կոդավորման, կոդազերծման, ցուցադր
ման, պահպանման և կազմակերպման համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
ինտերնետով և կապի այլ ցանցերով էլեկտրո
նային լրատվամիջոցների կամ տեղեկատվու
թյան ստեղծման, խմբագրման, բեռնման,
ներբեռնման, մուտքագրման, դիտման, ուղ
ղարկման, ցուցադրման, մակնշման, բլոգերի
վարման, հոսքային փոխանցման, հղման,
հավելումն երի կազմման, կարծիքի կազմման,
մեկնաբանման, ներկառուցման, և տարածման
կամ տրամադրման համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովում առցանց համայնքների
ստեղծման, կառավարման և համագործակց
ման համար. համակարգչային ծրագրային
ապահովում մարզումն երի և քաշի կառավար
ման համար. համակարգչային ծրագրային
ապահովում մարզումն երի, մարզական գնա
հատման և սպորտային ունակությունների
համար. համակարգչային ծրագրային ապահո
վում զվարճության նպատակով էլեկտրոնային
տվյալների իրական շրջակա միջավայրին
ինտեգրելու, համագործակցելու, և կապ հաս
տատելու
նպատակով.
տեղեկատվության
կառավարման նպատակով համակարգչային
ծրագրային ապահովում կապված առողջության
և մարզական ծրագրերի վերահսկմանը, համա
պատասխանեցմանը և մոտիվացմանը. համա
կարգչային
ծրագրային
ապահովում
պատկերների, ձայնի, տեսալսողական նյու
թերի և տեսանյութերի և տվյալների փոփոխ
ման
և
հաղորդման
հնարավորությամբ.
համակարգչային ծրագրեր լուսանկարչական
զտիչներով և վիրտուալ իրականության, խառը
և լրացված իրականության (AR) էֆեկտներով
լուսանկարների, պատկերների և ձայնա-,
տեսա-, տեսալսողական բովանդակության և
տեսանյութերի փոփոխման համար, այն է
գծանկարների, անիմացիայի, տեքստի, գծագ
րերի, պիտակների, մետատվ յալների, հիպերհ
ղումն երի.
համակարգչային
ծրագրեր
օգտատերերի մարզական վիճակի հետ կապ
ված տվյալների վերահսկման, կատարման,
ցուցադրման, պահպանման և հաղորդման
համար. համակարգչային ծրագրեր պատկեր
ների, գծանկարների, ձայնի, տեսանյութերի և
տեքստի մշակման համար. համակարգչային
ծրագրեր ինտերնետով և կապի ցանցերով
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էլեկտրոնային հաղորդագրությունների գծան
կարների, պատկերների, ձայնա և տեսալսողա
կան բովանդակության ուղարկման և ընդունման
համար. համակարգչային ծրագրեր էլեկտրոնա
յին հաղորդագրությունների, ազդանշանների,
ծանուցումն երի և հիշեցումն երի ուղարկման և
ընդունման համար. համակարգչային ծրագրեր
դիրքորոշման համաշխարհային համակար
գերի, երթուղու, հեռավորության, բարձրության,
արագության, նավագնացական տեղեկության,
եղանակի մասին տեղեկության, ջերմաստի
ճանի, ֆիզիկական ակտիվության աստիճանի,
սրտի հաճախականության, զարկերակի հաճա
խականության, արյան ճնշման, ծախսած կալո
րիաների,
կատարած
քայլերի,
և
կենսաչափական
տվյալների
որոշման,
վերահսկման, գրանցման, ցուցադրման, չափ
ման և հաղորդման համար. համակարգչային
ծրագրեր բջջային սարքերի, կրովի սարքերի,
բջջային հեռախոսների, համակարգիչների և
համակարգիչներին կից սարքերի տեղադրման,
մշակման, կառավարման և վերահսկման
համար. համակարգչային ծրագրեր առցանց
համայնքների սոցիալական կապի և համագոր
ծակցության համար. համակարգչային ծրագ
րեր տվյալների և տեղեկատվության հավաքման,
կառավարման, խմբագրման, կազմակերպման,
փոփոխման, հաղորդման, տարածման և պահ
պանման համար. համակարգչային ծրագրեր
տվյալների պահպանման կամ անձնական
համակարգչի կամ սերվերի օգնությամբ մեկ
կամ ավել էլեկտրոնային կրովի անլար կապի
սարքերին ասոցիացված հաղորդագրություն
ների, ինտերնետ հաղորդագրությունների, և/
կամ այլ տվյալների հաղորդման համար. համա
կարգչային ծրագրեր առողջությանը, մարմն ա
մարզությանը
և
առողջ
ապրելակերպին
վերաբերվող տեղեկատվության վերահսկման և
կառավարման համար. համակարգչային ծրագ
րեր որպես հավելվածային ինտերֆեյսներ (API)
օգտագործելու համար. համակարգչային ծրագ
րեր երրորդ անձանց գովազդի ստեղծման,
կառավարման, չափման և տարածման համար.
համակարգչային ծրագրեր թվային պատկեր
ների և լուսանկարների դիտման համար, որոնք
տրամադրվում են որպես նորացումն եր գլխի
վրա կրվող մոնիտորների սարքերի համար կամ
դրանց հետ միասին. համակարգչային ծրագ
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րեր անլար կոնտենտի, տվյալների և տեղե
կատվության
առաքման
համար.
համակարգչային ծրագրեր անլար կապի տվյալ
ների համար մարզվածության, մարմն ի ճարպի,
մարմն ի քաշի ցուցանիշի մասին տեղեկատվու
թյան ընդունման, մշակման, տարածման և ցու
ցադրման համար. համակարգչային ծրագրեր
առողջության, մարմն ամարզության, վարժու
թյունների և առողջ ապրելակերպի բնագավա
ռում
դիրքորոշման
համաշխարհային
համակարգերի, երթուղու, հեռավորության,
բարձրության, արագության, նավագնացական
տեղեկության, ջերմաստիճանի, ֆիզիկական
ակտիվության աստիճանի, սրտի հաճախակա
նության, զարկերակի հաճախականության,
արյան ճնշման, ծախսած կալորիաների, կատա
րած քայլերի, և կենսաչափական տվյալների
որոշման, վերահսկման, գրանցման, ցուցադր
ման, չափման և հաղորդման համար և առող
ջության, մարմն ամարզության, վարժությունների
և առողջ ապրելակերպի մասին ծրագրերի
հսկման և կառավարման համար. ֆիզիկական
գործունեության, ֆիթնես պարապմունքների,
մարզումն երի ընթացքում օգտատերերի շարժը
հայտնաբերող
համակարգչային
ծրագրեր
անհատական մարմն ամարզական միավորներ
և գնահատականներ տրամադրելու համար.
համակարգչային ծրագրեր, որոնք որոշում են
օգտատերերի մարզվածության աստիճանը և
մարզական կեցվածքը և տրամադրում են մար
զական միավորներ. համակարգչային ծրագ
րեր, որոնք կառավարում, վերահսկում և
համեմատում են սպորտային գործունեությունը
և մարզվածության աստիճանը. համակարգչա
յին ծրագրեր, որոնք տրամադրում են մարզվա
ծության
գնահատական
և
մարզական
միավորներ, համեմատելով նախորդ մարզա
կան արդյունքները և մարզվածության աստի
ճանը ապագա մարզական արդյունքների և
մարզվածության աստիճանի հետ, և տրամադ
րում են խոր
հուրդ և մաս
նա
վոր մար
զումներ
սպորտի և մարմն ամարզական գործունեության
բնագավառում բարելավում կատարելու համար.
համակարգչային ծրագրեր, որոնք տրամադ
րում են խորհուրդներ, մարզումն եր և անհատա
կան
պարապմունքներ
օգտատերերի
մարզական
գնահատականը
բարելավելու
համար. համակարգչային ծրագրեր ինտերնե
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տով և կապի ցանցերով էլեկտրոնային լրատ
վամիջոցների
և
տեղեկատվության
մուտքագրման, ցուցադրման, խմբագրման,
հղման, տարածման և տրամադրման համար.
համակարգչային ծրագրեր դյուրակիր էլեկտրո
նային կապի սարքերի, այն է` բջջային հեռա
խոսների,
սմարթֆոնների,
ձեռքի
համակարգիչների և սեղանի համակարգիչների
համար բջջային համակարգչային հավելված
ների մշակման, գնահատման, փորձարկման և
պահպանման համար. համակարգչային ծրագ
րեր, որոնք ավելացնում են մուլտիմեդիային
հավելվածների տեսալսողական հնարավորու
թյունները, այն է` գծանկարների, ստոպ-կադ
րերի և շարժվող պատկերների եռաչափ
ցուցադրության համար, որոնք տրամադրվում
են
որպես նորացումն եր գլխին ամրացվող
մոնիտորների հետ. համակարգչային ծրագրեր,
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր և բջջային
հավելվածներ և բջջային հավելվածների ծրագ
րեր վիրտուալ համայնքներում խմբերի ստեղծ
ման, կառավարման և վերահսկման համար.
համակարգչային ծրագրեր, այն է` սոցիալական
կապի
հնարավորություններ
տրամադրող
հավելվածներ. համակարգչային ծրագրեր, այն
է`բացատրական ինտերֆեյս մարդու և մեքենա
ների միջև կապը հեշտացնելու համար. համա
կարգչային ծրագրեր, այն է` ծրագրերի մշակման
գործիքներ սմարթ ակնոցների, վիրտուալ
էկրանների, գլխին կրվող մոնիտորների և
սմարթ հեռախոսների համար հավելվածների
ստեղծման, թերությունների շտկման և գոր
ծարկման համար. համակարգիչներ, մասնավո
րապես
սմարտ
ժամացույցներ.
կապի
մալուխներ.
թվային
հեռուստատեսության
օպտիկական իրեր. թվային հեռուստատեսու
թյան օպ
տի
կա
կան իրեր, գլխին կրվող մո
նի
տոր
ներ, այն է` միկ
րո էկ
րան
ներ և դրանց
վերաբերվող օպտիկա, վիրտուալ իրականու
թյան գլխադիր սաղավարտներ, դրանց վերա
բերվող էլեկտրոնային սարքեր, այն է`
տեսախաղերի, էլեկտրոնային լրատվամիջոց
ների և պատկերների ցուցադրման համար
կապի մալուխներ և ադապտերներ, համա
կարգչային և ներկառուցված ծրագրեր. բեռն
վող
համակարգչային
հավելվածների
ծրագրային ապահովում բջջային հեռախոս
ների, սմարթ հեռախոսների, համակարգիչ
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ների, սեղանի համակարգիչների, սմարթ
ակնոցների,
թվային հեռուստատեսության
օպտիկական իրերի, կրովի թվային էլեկտրոնա
յին սարքերի համար, այն է` ակնոցներ, պաշտ
պանիչ ակնոցներ և գլխադիր սախավարտներ,
գլխին կրվող մոնիտորներ, աչքերին դրվող
մոնիտորային համակարգեր, կապի ցանցեր,
ամպային հաշվարկների ծառայություններ, և
համակարգչային համակարգեր սարքերի, ցան
ցերի և ծառայությունների միջև համագործակ
ցելու համար. բեռնվող համակարգչային
հավելվածների ծրագրեր սմարթ ակնոցների,
գլխին կրվող մոնիտորների, աչքերին դրվող
մոնիտորային համակարգերի համար նշան
ների ցուցադրելու, օգտատիրոջ կողմից ընտր
ված նշանը որոշելու և պատասխան ուղարկելու,
այլ սարքերի, ցանցերի, և համակարգերի հետ
կապը վերահսկելու և կապ հաստատելու,
տեսախցիկների գրանցումն երը կառավարելու
և պատկերները և տեսալսողական ֆայլերը ցու
ցադրելու, թվային պատկերները և տեսալսողա
կան ֆայլերը կազմակերպելու, բարձրախոսները
վերահսկելու, ներկառուցված խոսափողների
ձայնը վերահսկելու, սմարթ ակնոցների, աչքե
րին կրվող մոնիտորների համակարգերի, գլխին
կրվող մոնիտորների և այլ սարքերի, ցանցերի,
և համակարգերի միջև համակարգչային ֆայ
լերը տարածելու, օգտատերերի ծանուցումն երը
վերահսկելու,
սենսորային
վահանակները
վերահսկելու, սմարթ ակնոցներում, աչքերին
կրվող մոնիտորների համակարգերում և գլխին
կրվող մոնիտորներում տվիչներից տվյալների
վերահսկում և ստացում, ներառյալ` արագացու
մաչափները, բարոչափները, ջերմաչափները,
թեք, բարակ և բարձրաձայն տվիչները, գլխին
հարմարեցված
տվիչները,
դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի ապարատների
(GPS) ընդունիչները, CPU սարքերի արագու
թյունը վերահսկելու, մարտկոցի լիցքավորման
աստիճանը վերահսկելու և ցուցադրելու, ստան
դարտ իրականության, լրացված իրականու
թյան, և խառը իրականության մեջ տվյալները,
պատկերները, տեսալսողական բովանդակու
թյունը ցուցադրելու, հավաքելու, գրանցելու և
հաղորդելու համար. բեռնվող համակարգչային
հավելվածքների ծրագրեր սմարթ ակնոցների,
աչքերին կրվող մոնիտորների համակարգերի,
և գլխին կրվող մոնիտորների համար ստան
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դարտ իրականության, լրացված իրականու
թյան, խառը իրականության բովանդակությունը
արտադրելու և ցուցադրելու համար. բեռնվող
համակարգչայնի հավելվածքների ծրագրեր
սմարթ ակնոցների, աչքերին կրվող մոնիտոր
ների համակարգերի, և գլխին կրվող մոնիտոր
ների համար այլ սմարթ ակնոցների, աչքերին
կրվող մոնիտորների համակարգերի, և գլխին
կրվող մոնիտորների հետ կապ հաստատելու
համար. բեռնվող համակարգչային ծրագրեր
գրանցամատյանում օգտատերերի կենսաչա
փական, առողջական և տեխնիկական տվյալ
ներով
ինտեգրված
լուսանկարների,
տեսանյութերի, տվյալների և տեղեկատվության
ֆիքսման, պահպանման և հաղորդման համար.
դիտման և համագործակցման բեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր, որոնք պարունակում են
պատկերներ, ձայնա, տեսալսողական և տեսա
բովանդակություն և դրա հետ կապված տեքս
տեր և տվյալներ. բեռնվող համակարգչային
ծրագրեր, այն է`բեռնվող բջջային հավելվածներ
կրովի համակարգիչների սարքավորումն երի և
կրովի համակարգիչներին կից սարքերի
տեղադրման, մշակման և վերահսկման համար.
էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրական ձայնա
հաններ (ադապտերներ). ներկառուցված ցու
ցիչներով էլեկտրոնային վերահսկման սարքեր,
որոնք լուսավորվում են և փոխում գույնը կախ
ված օգտատիրոջ կուտակված գործունակու
թյան աստիճանի հետ. միկրոպրոցեսորներով,
թվային մոնիտորներով և արագացումաչափնե
րով ներկառուցված էլեկտրոնային վերահսկ
ման սարքեր ինտերնետին սպորտի, ֆիթնես
մարզումն երի և գործունեության մասին տվյալ
ների հայտնաբերման, պահպանման, հաղորդ
ման, վերահսկման, ներբեռնման և բեռնման
նպատակով, և խաղային հավելվածքների և
անձնական համակարգիչների հետ կապ հաս
տատելու համար, կապված ժամանակի, քայլքի,
արագության, կատարած քայլերի, մարզական
հմտությունների, ծախսած կալորիաների, սրտի
և մարմն ի աշխատանքի, աշխարհագրական
դիրքի, ուղղու, տարածության, բարձրության,
նավագնացական և եղանակի մասին տեղե
կատվության հետ. էլեկտրոնային նավագնա
ցական
սարքեր
և
ապարատներ.
մարզվածության և վարժանքների տվիչներ,
մոնիտորներ և էկրաններ աշխարհագրական

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

դիրքի, ուղղու, տարածության, բարձրության,
արագության, ջերմաստիճանի և նավագնացա
կան
տեղեկատվության
հայտնաբերման,
վերահսկման, գրանցման, ցուցադրման, չափ
ման և հաղորդման համար, որը ձեռք է բերվում
մարզվելու կամ սպորտային գործունեության
ընթացքում. ժեստերի ճանաչման համակարգ
չային ծրագրեր. անլար կապի հնարավորու
թյամբ
ակնոցներ.
դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի սարքեր (GPS).
ակնոցներ, որոնք ապահովում են վիրտուալ
իրականության, լրացված իրականության և
խառը իրականության համաշխարհային փորձի
հասանելիությունը. սարքավորումն եր և համա
կարգչային ծրագրեր վիրտուալ իրականության,
լրացված և խառը իրականության ստեղծման
մեջ վիրտուալ պատկերներ դիտելու համար.
գլխին կրովի տեսամոնիտորներ. գլխին կրովի
մոնիտորների ցուցասարքեր և դրանց կառուց
վածքային մասեր, այն է` տեսամոնիտորների
քարտեր. գլխադիր սաղավարտներ. համակար
գիչների հետ օգտագործման գլխադիր սաղա
վարտներ.
ինտերակտիվ
զվարճության
համակարգչային ծրագրեր. ինտերֆեյս էլեկտ
րոնային սարքեր, այն է` ինտերֆեյս սխեմա
ների
օպտիկական
դրայվերներ
թվային
օպտիկական իրերի համար. տեղանքի որոշ
ման համակարգչային ծրագրեր, բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր և բջջային հավել
վածների համակարգչային ծրագրեր տեղանքի
որոնման, հայտնաբերման և հաղորդման
համար. բարձրախոսներ. հաղորդագրություն
ների համակարգչային ծրագրեր. միկրոմոնի
տոր
ներ,
այն
է`
գլխի
վրա
կրվող
տեսամոնիտորներ և վիրտուալ էկրաններ.
խառը իրականության համակարգչային սար
քավորումն եր. խառը իրականության ակնոց
ներ.
խառը
իրականության
գլխադիր
սաղավարտներ. խառը իրականության ծրագ
րային ապահովում. ինտերակտիվ զվարճու
թյան
համար
խառը
իրականության
համակարգչային ծրագրեր. խառը իրականու
թյան զվարճությանը անցում կատարելու համար
խառը իրականության համակարգչային ծրագ
րեր. խառը իրականության համակարգչային
ծրագրեր օբյեկտի հայտնաբրման, շարժի
վերահսկման և բովանդակության վերարտադր
ման համար. խառը իրականության համա
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կարգչային ծրագրեր խառը իրականության
գլխադիր
սաղավարտների
կառավարման
համար. խառը իրականության համակարգչա
յին ծրագրեր օգտատերերի համար խառը իրա
կանության վերարտադրումը, գործարկումը և
ներբեռնումը փորձարկելու նպատակով. բջջա
յին հավելվածների համակարգչային ծրագրեր
անհատական մարզումն երի ծրագրերի ստեղծ
ման համար. լրացված իրականության տեխնո
լոգիաների համար շարժի վերահսկման
տվիչներ. խառը իրականության տեխնոլոգիա
ների համար շարժի վերահսկման տվիչներ.
վիրտուալ իրականության տեխնոլոգիաների
համար շարժի վերահսկման տվիչներ. բազմա
ֆունկցիոնալ էլեկտրոնային սարքեր ինտերնետ
տեղեկատվության ցուցադրման, չափման և
բեռնման համար, ներառյալ ժամանակի,
ամսաթվի, մարմն ի և սրտի աշխատանքի,
աշխարհագրական դիրքի, ուղղության, տարա
ծության, բարձրության, արագության, կատա
րած քայլերի, ծախսած կալորիաների, տեղանքի
մասին տեղեկատվության, եղանակի մասին
տեղեկության, ջերմաստիճանի, քամու արագու
թյան, և մարմն ի և սրտի աշխատանքի, բարձ
րության և արագության նորմերի խախտման
վերաբերյալ. բազմաֆունկցիոնալ էլեկտրոնա
յին սարքեր ինտերնետ տեղեկատվության ցու
ցադրման, չափման և բեռնման համար,
ներառյալ ժամանակի, ամսաթվի, սրտի աշխա
տանքի, աշխարհագրական դիրքի, ուղղության,
տարածության, բարձրության, արագության,
կատարած քայլերի, ծախսած կալորիաների,
տեղանքի մասին տեղեկատվության, սրտի
աշխատանքի խախտումն երի, գործունակու
թյան աստիճանի, քնած ժամերի, քնի որակի
փոփոխման և անձայն զարթուցիչի վերաբե
րյալ. վիրտուալ էկրաններ, այն է` տեսամոնի
տորներ, որոնք տեղադրվում են օգտատիրոջ
աչքերին և ոսպնյակներին պատկերների
արտաբերման համար. վիրտուալ էկրանների
համակարգեր, որոնք բաղկացած են դիրքորոշ
ման համաշխարհային համակարգի սարքերի
(GPS) տվիչներից, արագացումաչափներից,
լարման չափիչ սարքերից, կողմն ացույցներից,
արտաքին ջերմաստիճանի տվիչներից, ամե
նաբարձր կետի և թեքության տեղորոշման
տվիչներից. վիրտուալ էկրաններ, որոնք բաղ
կացած են համակարգչային սարքավորումն ե
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րից, էլեկտրոնային էկրանների ինտերֆեյսներից
և վիրտուալ իրականության և խառը իրականու
թյան բովանդակության արտադրման և ցու
ցադրման
համակարգչային
ծրագրերից.
վիրտուալ էկրանների համակարգեր, որոնք
բաղկացած են համակարգչային սարքավորում
ներից, էլեկտրոնային օպտիկական ինտերֆեյ
սից, ակնոցների համար հատուկ նախատեսված
համակարգչային ծրագրերից. վիրտուալ էկրան
ների համակարգեր, որոնք բաղկացած են
ակնոցներից և ստանդարտ իրականության,
լրացված իրականության և խառը իրականու
թյան բովանդակության արտադրության և ցու
ցադրության
համար
նախատեսված
համակարգչային ծրագրերից. վիրտուալ էկրան.
ցանցի կապի ապարատներ, այն է` բջջային և
կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր ցանցով
տեքստի, տվյալների, ձայնի, պատկերների և
տեսանյութերի ուղարկման և ընդունման
համար. քայլաչափներ. բջջային հավելվածքնե
րին կից սարքեր, այն է` քայլաչափներ և բարձ
րաչափներ.
անձնական
օգնականի
համակարգչային ծրագրեր. անձնական թվային
օգնականներ. անձնական էլեկտրոնային սար
քեր, որոնք օգտագործվում են մարզական
նպատակների և վիճակագրության վերահսկ
ման
համար.
անձնական
մարզումն երի
վերահսկման սարքեր. կրովի էկրանների տես
քով անձնական տեսամոնիտորներ թվային
բովանդակություն դիտելու համար, ներառյալ`
վիրտուալ իրականության, լրացված իրականու
թյան և խառը իրականության բովանդակու
թյունը.
անձնական
տեսամոնիտորներ.
դյուրակիր, ձեռքի և անձնական թվային էլեկտ
րոնային սարքեր տեքստի, տվյալների և թվա
յին ֆայլերի գրանցման, կազմակերպման,
հաղորդման, կառավարման, վերանայման և
ընդունման համար. հեռակառավարման ապա
րատներ կրովի համակարգչային սարքավո
րումն երի և սմարտ ժամացույցների համար.
մարդու կողմից կրվող գիտական նպատակնե
րով օգտագործվող տվիչներ կենսաչափական
տվյալների հավաքման համար, բջջային և
կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր տեքստի,
տվյալների, ձայնի, պատկերի և տեսաֆայլերի
գրանցման, կազմակերպման, հաղորդման,
կառավարման և վերանայման համար. սմարթ
ակնոցներ. սմարթ ակնոցներ լարով կամ անլար
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ձայնի հասանելիությամբ. սմարթ ժամացույց
ների ապարանջաններ. սմարթ ժամացույցների
նրբաքուղեր. սմարթ ժամացույցներ. սոցիալ
օգնականների համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրեր և սարքավորումն եր
հսկիչների հսկման, կարգավորման և կառա
վարման համար. համակարգչային ծրագրեր և
սարքավորումն եր տեսախաղերի և էլեկտրոնա
յին լրատվական մոնիտորների ցուցադրության
համար, որոնք տրամադրվում են որպես նորա
ցումն եր գլխին կրվող մոնիտորների կամ դրանց
հետ օգտագործելու համար. համակարգչային
ծրագրեր և ներկառուցված համակարգչային
ծրագրեր համակարգի ծրագրերի կառավար
ման համար. համակարգչային ծրագրեր և ներ
կառուցված
համակարգչային
ծրագրեր
տեսադրայվերների և տեսանյութերի մշակման
համար, որոնք տրամադրվում են որպես նորա
ցումն եր գլխին կրվող մոնիտորների կամ դրանց
հետ օգտագործելու համար. համակարգչային
ծրագրեր և ներկառուցված համակարգչային
ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս
էլեկտրոնային սարքերին տարածել տվյալներ և
կապ հաստատել մեկը մյուսի հետ. ծրագրային
դրայվերների համակարգչային ծրագրեր էլեկտ
րոնային սարքերի համար, որոնք հնարավորու
թյուն
են
տալիս
համակարգչային
սարքավորումն երին և էլեկտրոնային սարքերին
կապ հաստատել մեկը մյուսի հետ. համակարգ
չային ծրագրեր գովազդով զբաղվողների
համար առցանց համայնքների հետ կապ հաս
տատելու և համագործակցելու համար. համա
կարգչային
ծրագրեր
ազդանշանների,
հաղորդագրությունների, էլեկտրոնային փոստի
և հիշեցումն երի համար, տեքտի, տվյալների,
ձայնի, պատկերի և թվային ֆայլերի և գրանց
ման, կազմակերպման, փոխանցման, ձևավոր
ման, վերանայման և ընդունման և մոնիտորների
ցուցադրման համար. համակարգչային ծրագ
րեր աչքերին կրվող օպտիկական համակար
գերի և ցանցի սարքերի միջև անլար տեղային
ցանցերի, անլար տեխնոլոգիաների և այլ կապի
արձանագրությամբ կապ հաստատելու համար,
այն է` բջջային հեռախոսների, սմարթ հեռա
խոսների, համակարգիչների, սեղանի համա
կարգիչների
և
այլ
համակարգչային
համակարգերի. համակարգչային ծրագրեր
բնական լեզուն մեքենայի կողմից կատարվող
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հրահանգի փոխակերպման համար. համա
կարգչային ծրագրեր սոցցանցերի պրոֆիլներ և
օգտատերերի հաշիվն եր ստեղծման և կառա
վարման համար. համակարգչային ծրագրեր
համակարգիչներով և կապի ցանցերով էլեկտ
րոնային լրատվամիջոցների կամ տեղեկատվու
թյան ստեղծման, խմբագրման, բեռնման,
ներբեռնման, մուտքի ապահովման, դիտման,
ուղարկման, ցուցադրման, նշման, բլոգերի
վարման, հաղորդման, հղման, կարծիքի կազմ
ման, նշում կատարելու, մեկնաբանման, ներկա
ռուց
ման, բաշխ
ման և տա
րած
ման կամ այլ
կերպ տրամադրում համար. համակարգչային
ծրագրեր վիրտուալ համայքների ներքո խմբերի
ստեղծման, կառավարման և համագործակց
ման համար. համակարգչային ծրագրեր
առցանց համայնքների հետ ստեղծելու, կառա
վարելու և համագործակցելու համար. համա
կարգչային
ծրագրեր
դրամահավաքի
և
բարեգործական փոխանցումն երի ֆինանսավո
րումը և բաշխումը հեշտացնելու և կազմակեր
պելու համար. համակարգչային ծրագրեր
վիրտուալ էկրանների համակարգերի միջոցով
պատկերների արտադրության համար. համա
կարգչային ծրագրեր աշխարհի իրական միջա
վայրի
հետ
էլեկտրոնային
տվյալների
ինտեգրման համար զվարճության, կրթության,
խաղալու, կապ հաստատելու, և սոցիալական
կապ հաստատելու համար. համակարգչային
ծրագրեր պատկերների, ձայնի, տեսալսողա
կան և տեսաբովանդակության և տվյալների
փոփոխման և հաղորդման համար. համա
կարգչային ծրագրեր առցանց բարեգործական
դրամահավաքների և ֆինանսական բարեգոր
ծական ծառայությունների համար. համակարգ
չային ծրագրեր ապրանքներ և ծառայություններ
պատվիրելու և/կամ գնելու համար. համակարգ
չային ծրագրեր միջոցառումն երի կազմակերպ
ման, որոնման և կառավարման համար. այլ
օգտատերերի հետ գործունեության պլանավոր
ման, խորհուրդների տրամադրման համար
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր պատկերների, գծապատկերների,
ձայնի, տեսանյութերի, տեքստի մշակման
համար. համակարգչային ծրագրեր կրովի
համակարգչային սարքավորումն երից տվյալ
ների գրանցման, պահպանման, հաղորդման,
ընդունման, ցուցադրման և վերլուծության
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համար. համակարգչային ծրագրեր սմարթ
հեռախոսների և այլ համակարգչային համա
կարգերի համար վիրտուալ էկրանների համա
կարգերում տվյալների, պատկերների և ձայնի
վերարտադրման նպատակով և վիրտուալ
էկրանների համակարգերում նման տվյալների,
պատկերների և ձայնի հաղորդման նպատա
կով. համակարգչային ծրագրեր սմարթ հեռա
խոսների և այլ համակարգչային համակարգերի
համար վիրտուալ էկրանների համակարգերից
տվյալների ստացման նպատակով. համա
կարգչային ծրագրեր հանրային և նպատակա
յին քարտեզագրման համար. սոցիալ կապի
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր լրատվամիջոցների զվարճալի բովան
դակության հաղորդման համար. համակարգ
չային ծրագրեր տվյալների և տեղեկատվության
հավաքման, կառավարման, խմբագրման, կազ
մակերպման,
փոփոխման,
հաղորդման,
տարածման և պահպանման համար. համա
կարգչային ծրագրեր լրացված, խառը և վիր
տուալ
իրականության
փորձերի
շարժի
վերահսկման, արտաբերման, դիտման և ցու
ցադրման համար. որպես հավելվածային
ինտերֆեյսներ (API) օգտագործելու համար
համակարգչային ծրագրեր. վիրտուալ իրակա
նության, լրացված իրականության և խառը
իրականության համակարգչային ծրագրերի
ստեղծման և մշակման մեջ օգտագործվող
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր բովանդակության, տվյալների և
տեղեկատվության անլար ուղարկման համար.
բջջային հավելվածների տեսքով համակարգչա
յին ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր, որոնք
թույլ են տալիս անհատներին, խմբերին, ընկե
րություններին, և ապրանքներին առևտրային
նպատակներով ստեղծել և պահպանել առցանց
ներկայությունը. համակարգչային ծրագրեր,
այն է` մեկնաբանված ինտերֆեյս մարդու և
մեքենայի միջև կապը հեշտացնելու համար.
հեռակառավարման ապարատներ և գործիք
ներ, այն է` որպես համակարգիչների, բջջային
և կրովի էլեկտրոնային սարքերի մասեր վաճառ
վող խոսափողներ և բարձրախեսներ հեռախո
սազանգերի, տեքստային հաղորդագրության,
էլեկտրոնային փոստի և այլ թվային տվյալների
ուղարկման և ընդունման և ինտերնետ մուտք
գործելու նպատակով. վիրտուալ իրականու
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թյան ակնոցներ. վիրտուալ իրականության
գլխադիր սաղավարտներ. վիրտուալ իրակա
նության համակարգչային ծրագրեր. ինտերակ
տիվ
զվարճության
համար
վիրտուալ
իրականության համակարգչային ծրագրեր.
վիրտուալ իրականության համակարգչային
ծրագրեր վիրտուալ իրականության միջավայր
ստեղծելու համար. վիրտուալ իրականության
համակարգչային ծրագրեր օբյեկտի վերահսկ
ման, շարժի հսկման և բովանդակության
արտաբերման համար. վիրտուալ իրականու
թյան համակարգչային ծրագրեր վիրտուալ
իրականության գլխադիր սաղավարտների
կառավարման համար. վիրտուալ իրականու
թյան համակարգչային ծրագրեր օգտատերերի
համար վիրտուալ իրականության ցուցադրումը,
կառավարումը և ներբեռնումը կատարելագոր
ծելու նպատակով. վիրտուալ, լրացված և խառը
իրականության համակարգչային ծրագրեր,
որոնք օգտագործվում են համակարգիչների,
տեսախաղային հավելվածների, ձեռքի տեսա
խաղերի, սեղանի համակարգիչների, բջջային
սարքերի և բջջային հեռախոսների մեջ վիր
տուալ, լրացված և խառը իրականության փորձը
տրամադրելու նպատակով. ժամացույցներ,
ապարանջաններ և թևնոցներ, որոնք ինտեր
նետ վեբ կայքերի և այլ համակարգիչների և
էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջով կապ են
հաստատում անձնական թվային օգնական
ների, սմարթ հեռախոսների և անձնական
համակարգիչների հետ. համակարգչային սար
քավորանքից, էլեկտրոնային մոնիտորների
ինտերֆեյսից և համակարգչային ծրագրերից
բաղկացած ջրակայուն վիրտուալ էկրանների
համակարգեր վիրտուալ իրականության և
խառը
իրականության
բովանդակության
արտադրման և ցուցադրման համար. ֆիզիկա
կան ակտիվությունը հսկող կրովի սարքեր.
համակարգիչներին կից կրովի սարքեր. կրովի
համակարգչային սարքեր, որոնք հիմն ականում
բաղկացած են համակարգչային ծրագրերից և
մոնիտորներից,
համակարգիչների, սեղանի
համակարգիչների, բջջային սարքերի և բջջա
յին հոռախոսների հետ կապ հաստատելու
համար վիրտուալ իրականության, լրացված
իրականության և խառը իրականության համաշ
խարհային փորձի հնարավորությամբ. կրովի
թվային էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հիմն ա

03/1

ՄԱՍ
№ 1

կանում բաղկացած են ազդանշանների,
հաղորդագրությունների, էլեկտրոնային հաղոր
դագրությունների և հիշեցումն երի համար
համակարգչային ծրագրերից, տեքստի, տվյալ
ների, ձայնի, պատկերների և թվային ֆայլերի և
մոնիտորների գրանցման, կազմակերպման,
հաղորդման, կառավարման, դիտման և ընդուն
ման համար. կրովի թվային էլեկտրոնային սար
քեր, այն է՝ ակնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ
և գլխադիր սաղավարտներ. կրովի թվային
էլեկտրոնային սարքեր, այն է` ժամացույցներ,
ապարանջաններ և թևնոցներ, որոնք բաղկա
ցած են համակարգչային ծրագրերից, որոնք
ինտերնետ վեբ կայքերով և այլ համակարգիչ
ներով և էլեկտրոնային կապի ցանցերով տվյալ
ների կապ են հաստատում անձնական թվային
օգնականների, սմարթ հեռախոսների և անձ
նական համակարգիչների հետ. համակարգիչ
ներին կից կրովի սարքեր համակարգիչների,
սեղանի համակարգիչներ, բջջային սարքերի և
բջջային հեռախոսների համար, այն է` վերակա
ռուցվող գլխին դրվող մոնիտորներ. համակար
գիչներին կից անլար սարքեր.
դաս 28. վիրտուալ իրականության գլխադիր
սաղավարտներ տեսախաղեր խաղալու համար
համակարգիչներին, տեսախաղերի կցուրդ
ներին, ձեռքի տեսախաղերի կցուրդներին,
պլանշետային համակարգիչներին, շարժական
սարքերին և բջջային հեռախոսներին միաց
նելու համար, որոնք թույլ են տալիս վիրտուալ
իրականության փորձի ապահովման հնարավո
րություն. էլեկտրոնային և ինտերակտիվ մուլտի
մեդիային խաղերի կոնսոլներ. տեսախաղերի
ինտերակտիվ ռադիոկառավարվող սարքեր.
կրովի սարքեր տեսախաղեր խաղալու համար,
որոնք հատուկ հարմարեցված են համակար
գիչներին, տեսախաղերի կցուրդներին, ձեռքի
տեսախաղերի կցուրդներին, պլանշետային
համակարգիչներին, շարժական սարքերին և
բջջային հեռախոսներին. խաղերի կառավար
ման վահանակներ համակարգչային խաղերի
համար. ձայնային և տեսողական գլխադիր
սաղավարտներ տեսախաղեր խաղալու համար.
ձեռքի սարքեր էլեկտրոնային, համակարգչա
յին, ինտերակտիվ և տեսախաղեր խաղալու
համար. խաղային սարքեր, շարժական խաղա
յին սարքեր, այն է՝ տեսաազդանշանով կամ
առանց տեսաազդանշանի խաղային ավտո
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մատներ համակրգչային խաղեր և տեսախաղեր
խաղալու համար. համակարգչային խաղերի
կոնսոլներ արտաքին էկրանի կամ մոնիտոր
ների համար. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր,
բացառությամբ արտաքին էկրանի կամ մոնի
տորների համար հարմարեցվածների. էլեկտրո
նային խաղերի սարքեր արտաքին էկրանի կամ
մոնիտորների համար. ձեռքի տեսախաղերի
և տեսախաղերի կցուրդների համար հատուկ
հարմարեցված պայուսակներ. խաղաղեկեր
համակարգչային խաղերի և տեսախաղերի
համար. համակարգչային խաղերի կոնսոլներ
զվարճալի խաղերի համար. համապատասխան
պլաստմասսայե ժապավեններ, այսպես կոչված
կաշիներ էլեկտրոնային խաղային սարքերի, այն
է՝ տեսախաղերի կցուրդների և ձեռքի տեսա
խաղային սարքերի պատվածքների և պաշտ
պանության համար. խաղերի կառավարման
վահանակներ համակարգչային խաղերի ստեղ
նաշարերի տեսքով. խաղեր հեռուստատեսա
յին ընդունիչների հետ օգտագործելու համար.
խաղային գլխադիր սաղավարտներ տեսախա
ղերի համար. ձեռքի խաղաղեկեր տեսախա
ղերի համար. ձեռքի խաղերի կոնսոլներ. ձեռքի
էլեկտրոնային խաղեր միայն հեռուստատեսա
յին ընդունիչների հետ օգտագործելու համար.
հեղուկ բյուրեղային էկրաններով գրպանի
խաղեր. ձեռքի սարքեր էլեկտրոնային խաղեր
խաղալու համար արտաքին էկրանի կամ մոնի
տորների հետ օգտագործելու համար. տնային
տեսախաղային ավտոմատներ. հեղուկ բյուրե
ղային խաղային ավտոմատներ. խաղացողի
կողմից կառավարվող էլեկտրոնային կառավար
ման վահանակներ էլեկտրոնային տեսախա
ղային ավտոմատների համար. պաշտպանիչ
պատյաններ հատուկ նախատեսված գրպանի
տեսախաղերի և տեսախաղերի կցուրդների
համար. չներկառուցված տեսախաղային ավտո
մատներ. հենարաններ էլեկտրոնային խաղային
ապարատների համար, այն է՝ տեսախաղերի
կցուրդներ և գրպանի տեսախաղային սարքեր.
սեղանի սարքեր էլեկտրոնային խաղերի համար
բացառությամբ հեռուստացույցի կամ համա
կարգչի հետ համատեղ. տեսախաղային ինտե
րակտիվ ձեռքով ռադիոկառավարվող սարքեր
էլեկտրոնային խաղեր խաղալու համար. խաղե
րի կոնսոլների կառավարման վահանակներ.
արկադային
ավտոմատներ
տեսախաղերի
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համար. տեսախաղերի կցուրդներ. խաղեր և
խաղալիքներ. մարմն ամարզական և սպորտա
յին իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տոնածառի զարդեր. ուժային մարզասարքեր.
ուժային մարզասարքեր. ուժային սարքավո
րանք. սպորտային և խաղային սարքավորանք.
վարժասարքեր.
դաս 35. գովազդի ծառայություններ.
գովազդ էլեկտրոնային կրիչի միջոցով. գովազ
դային նյութերի տարածում երրորդ անձանց
համար ինտերնետով. գործարարական գոր
ծառնությունների և գովազդի ծառայություններ,
այն է՝ գովազդի արդյունավետությանը հետևե
լու համար գովազդային ծառայություններ
գովազդի կառավարման, տարածման և
մատուցման, գովազդային տվյալների վերլու
ծության, գովազդային տվյալների հաշվետվու
թյան և գովազդային արդյունավետությունը
օպտիմալացնելու համար. գովազդի ծառայու
թյուններ, այն է՝
գովազդային արշավն երի
կառավարման, թիրախավորման, ներդրման և
օպտիմալացման ծառայություններ. մեդիա և
գովազդային ծրագրերի և հասկացությունների
կազմում և իրականացում. գովազդային նյու
թերի մշակում երրորդ անձանց համար.
գովազդի ծառայություններ, այն է՝
մեդիա
ծրագրերի կազմում և մեդիա գնում երրորդ
անձանց համար, բրենդի գնահատում և բրենդի
տեղորոշման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար և գովազդի գնման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար. գովազդի ցուցադ
րում, այն է՝ գովազդների տեղադրում վեբ-կայ
քերում երրորդ անձանց համար. ապրանքների
և ծառայությունների գովազդ, մարքեթինգ և
առաջխաղացում երրորդ անձանց համար՝
տրամադրելով լուսանակարներ և տեսասար
քավորանք հատուկ միջոցառումն երի համար.
ցուցահանդեսների և միջոցառումն երի կազմա
կերպում համակարգչային ապահովման և
համակարգչային սարքավորանքի մշակման
համար առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով.
գովազդային ծառայություններ,
այն է՝
դասակարգված գովազդի համար
տարածքի տրամադրում համացանցով և այլ
կապի ցանցերով. դասակարգված գովազդի
ոլորտում առցանց համակարգչային տվյալների
հիմն ապաշարներում և առցանց որոնողական
տվյալների
հիմն ապաշարների
հավաքում.
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ապրանքների և ծառայությունների առաջխա
ղացում երրորդ անձանց համար համակարգչով
և կապի ցանցերով. ապրանքների և ծառայու
թյունների առաջխաղացում երրորդ անձանց
համար տեսագովազդի տարածման միջոցով
համացանցով և այլ կապի ցանցերով. հոսքա
յին փոխանցմամբ գովազդային միջոցառում
ների անցկացում իրական ժամանակում.
մարքեթինգ (շուկայավարում) և առաջխաղաց
ման ծառայություններ. գովազդի և մարքե
թինգի
հարցերով
խորհրդատվություն.
առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն և խորհր
դատվություն. շուկայավարման հարցերով գոր
ծարարական
խորհրդատվություն.
բրենդի
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդատվու
թյուն.
հեռահաղորդակցման
հարցերով
գործարարական խորհրդատվություն. գործա
րարական կառավարման խորհրդատվություն,
որը թույլ է տալիս առևտրային ձեռնարկություն
ներին, ոչ կառավարական կազմակերպություն
ներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին
մշակել, կազմել և ղեկավարել ծագրերը, որոնք
ապահովում են դեպի ինտերնետ ավելի լայն
մուտքի տրամադրում. գործարարական գոր
ծառնությունների ցանցի ծառայություններ.
աշխատանքի տեղավորման և աշխատակից
ների հաստիքների համալրման ծառայություն
ների հարցերով խորհրդատվություն. վաճառքի
առաջխաղացման ծառայություններ երրորդ
անձանց համար, որոնք հեշտացնում են նախա
պես վճարված նվեր քարտերով ծառայություն
ները, այն է՝ նվեր քարտերի սերտիֆիկատների
տրամադրում, որոնք կարելի է փոխանակել
ապրանքներով
կամ
ծառայություններով.
գովազդի
ծառայություններ
հանրության
գիտակցությունը բարեգործական, մարդասի
րական, կամավոր, հանրային և համայնքային
ծառայությունների և հումանիտար գործունեու
թյան մասին առաջխաղացնելու համար.
մրցույթների և
խրախուսական ծրագրերի
տրամադրում մարքեթինգային և գովազդային
նպատակներով ինքնազարգացման, ինքնակա
տարելագործման, բարեգործական, մարդասի
րական, կամավոր, հանրային և համայնքային
ծառայությունների և հումանիտար գործունեու
թյան մեջ ներգրավված անհատներին և խմբե
րին ճանաչելու, պարգևատրելու և խրախուսելու
և կրեատիվ աշխատանքի արդյունքը կիսելու
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համար. բջջային հավելվածների ծրագրային
ապահովման մշակման ոլորտում գործարարա
կան խորհրդատվկան ծառայություններ մաս
նագետների և ձեռնարկատերերի համար.
առևտրային, առաջխաղացման կամ գովազդա
յին նպատակներով հատուկ միջոցառումն երի,
ցուցահանդեսների և տոնավաճառների կազ
մակերպում, առաջխաղացում, կազմում և անց
կացում.
առևտրային
նպատակներով
միջոցառումն երի, ցուցահանդեսների, տոնա
վաճառների և կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում ինտերակտիվ զվարճությունների,
վիրտուալ իրականության, կենցաղային էլեկտ
րոնիկայի և տեսախաղերի զվարճության
համար. վիրտուալ իրականության և լրացված
իրականության համակարգչային սարքավո
րանքի և ծրագրային ապահովման առցանց
մանրածախ ծառայություններ. վիրտուալ իրա
կանության բովանդակության և թվային մեդի
այի
տեսքով
առցանց
մանրածախ
ծառայություններ, այն է՝ նախապես գրառված
երաժշտության, տեսագրության, պատկերների,
տեքստի, տեսալսողական նյութերի և վիրտուալ
և լրացված իրականության խաղային ծրագրա
յին ապահովման. ապրանքներ և/կամ ծառայու
թյուններ վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում. միջնորդական
բիզնես-ծառայություններ, որոնք հեշտացնում
են ծառայությունների և ապրանքների փոխա
նակումը և վաճառքը երրորդ անձանց համար
համակարգչով և կապի ցանցերով. առցանց
ցանցային միջավայրի միջոցով գնորդներին և
վաճառողներին միացնելու ծառայություններ.
առաջխաղացման ծառայութույններ, այն է՝
էլեկտրոնային կատալոգների ծառայություն
ների տրամադրում. հեռախոսային տեղեկա
տուի
տեղեկատվության
տրամադրում
համաշխարհային կապի ցանցերով. առևտրա
յին (կոմերցիոն) օգնություն, այն է՝ սպառող
ների փոխհարաբերությունների կառավարում.
առևտրային տեղեկատվության տրամադրում,
այն է՝ առևտրային կազմակերպությունների,
սերվիս պրովայդերների և այլ աղբյուրների
վերաբերյալ օգտատերերի մեկնաբանություն.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետազո
տություններ, այն է՝ գովազդային արշավն երի և
սպառողական նախապատվությունների հետա
զոտություն և վերլուծություն. շուկայագիտական
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(մարքեթինգային)
հետազոտությունների
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտությունների և տեղեկատ
վության տրամադրում.
գործարարական
տեղեկատվության
կառավարում,
այն
է՝
գովազդի և մարքեթինգի հարցերով գործարա
րության տեղեկատվության և գործարարության
վերլուծության հաշվետվություն. գործարարու
թյան կառավարում. գործարարության վարչա
րարություն, գրասենյակային աշխատանքներ.
ձեռնարկատերերի, ապրանքների և ծառայու
թյունների
առցանց
բիզնես-կատալոգների
հավաքում երրորդ անձանց համար. հանրային
հետաքրքրության և ինտերնետ մուտքի հետ
կապված բնակչության համար խնդիրների
իրազեկման բարձրացում. ասոցիացման ծառա
յություններ, այն է՝ բաց աղբյուրներով համա
կարգչային
տեխնոլոգիայի
ընտրության,
ընդունման և մշակման առաջխաղացում. բաց
աղբյուրով ծրագրային ապահովման գործարա
րական ցանցով միջոցառումն երի կազմակեր
պում.
ծրագրային ապահովման մշակման
համար կամավոր ընդհանուր արդյունաբերա
կան չափանիշների առաջխաղացում և կազ
մում. բիզնես կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում. բիզնես կոնֆերանսների կազմա
կերպում և անցկացում լեզվի ծրագրային մշակ
ման և օգտագործման համար. սոցիալական
լրատվամիջոցների ոլորտում գործարարության
հետազոտությունների անցկացում. սոցիալա
կան լրատվամիջոցների բովն ադակության
գնահատման ոլորտում խորհրդատվություն.
սոցիալական լրատվամիջոցների քաղաքակա
նության և կարգավորման ոլորտում խորհր
դատվություն. մարքեթինգ (շուկայավարում),
գովազդ և առաջխաղացման ծառայություններ.
գործարարական և գովազդային ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ. վեբ-կայքի տրամադրում որպես առցանց
վաճառատեղ վիրտուալ ապրանքները այլ
օգտատերերին վաճառելու և փոխելու համար.
առցանց առևտրի ծառայություններ. գործարա
րական նպատակներով հատուկ միջոցառում
ների կազմակերպում և անցկացում. բլոկչեյն
որպես ծառայություն, այն է՝ գործարարական
խորհուրդ և տեղեկատովւթյուն բլոկչեյն տեխնո
լոգիայի ոլորտում. էլեկտրոնային հիշեցումն երի
և ծանուցումն երի տրամադրում. գովազդի և
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տեղեկատվության տարածման ծառայություն
ներ, այն է՝ դասակարգված գովազդի տարածքի
տրամադրում համացանցով և կապի ցանցե
րով. գովազդային ծառայություններ, այն է՝
առցանց գովազդի թիրախավորում և օպտիմա
լացում. առևտրային, առաջխաղացման կամ
գովազդային նպատակներով հատուկ միջոցա
ռումն երի կազմակերպում և անցկացում. ասո
ցիացման ծառայություններ բջջային ծրագրային
ապհովման հավելվածների մշակման ոլորտում
մասնագետների
և
ձեռնարկատերերի
հետաքրքրությունը խթանելու համար. բրենդ
ների հարցերով խորհրդատվություն. գործա
րարական և գովազդային ծառայություններ,
այն է՝ գովազդային ծառայություններ գովազդի
արդյունավետության արդյունքներին հետևլու,
գովազդի կառավարման, տարածման և
մատուցման, գովազդային տվյալների վերլու
ծության, գովազդային տվյալների հաշվետվու
թյան
և
գովազդի
արդյունավետության
օպտիմալացման համար. գործարարական և
գովազդային ծառայություններ, այն է՝ մեդիա
պլանավորում և մեդիա գնում երրորդ անձանց
համար. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար, այն է՝ ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում. բիզնես ցանցի ծառայություններ.
բարեգործական ծառայություններ, այն է՝
բարեգործական, մարդասիրական, կամավոր,
հանրային և համայնքային ծառայությունների և
հումանիտար գործունեության մասին հանրու
թյան իրազեկման առաջխաղացում. գովազդի
և մարքեթինգի հարցերով խորհրդատվություն,
այն է՝ գովազդի կազմում և մարքեթինգային
ջանքեր երրորդ անձանց համար. գովազդի
տարածում երրորդ անձանց համար համացան
ցով և կապի ցանցերով. աշխատանքի տեղավո
րում
և
աշխատակիցների
հաստիքների
համալրում. երրորդ անձանց համար ծառայու
թյունների և ապրանքների փոխանակման և
վաճառքի հեշտացում համակարգչով և կապի
ցանցերով. մարքեթինգ, գովազդ և առաջխա
ղացման ծառայություններ, այն է՝
երրորդ
անձանց համար ապրանքների և ծառայություն
ների զեղչերի, կուպոնների, ակցիաների, վաու
չերների, երրորդ անձանց համար մանրածախ
վեբ-կայքերի հղումն երի և հատուկ առաջարկ
ների մասին տեղեկատվության տրամադրում.
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առցանց գովազդ և երրորդ անձանց համար
ապրանքների և ծառայությունների առաջխա
ղացում համացանցով. վիրտուալ իրականու
թյան,
խառը իրականության և լրացված
իրականության գլխադիր սաղավարտների,
խաղերի, բովանդակության և թվային լրատվա
միջոցների առցանց մանրածախ ծառայություն
ներ. էլեկտրոնային կրովի ֆիթնես սարքերի,
անձնական կշեռքների, շարժի վերահսկան
կրովի սարքերի, ֆիթնես և սպորտային
հագուստի և վերոնշյալ ապրանքների համար
պարագաների առցանց մանրածախ ծառայու
թյուններ.
գործարարական նպատակներով
ցուցահանդեսների, տոնավաճառների և միջո
ցառումն երի կազմակերպում, առաջխաղացում
և անցկացում. երրորդ անձանց համար
ապրանքների և ծառայությունների առաջխա
ղացում համացանցով և կապի ցանցերով
տեսագովազդի տարածման համար. երրորդ
անձանց համար ապրանքների և ծառայություն
ների առաջխաղացում համացանցով և կապի
ցանցերով. երրորդ անձանց համար ձեռնար
կատերերի, ապրանքների և ծառայությունների
առցանց բիզնես կատալոգների տրամադրում.
առցանց միջոցների տրամադրում վաճառողնե
րին գնորդների հետ կապելու համար. առցանց
միջոցների տրամադրում առաջխաղացման
միջոցառումն երի ուղիղ հոսքային տեսափո
խանցման համար. առցանց միջոցների տրա
մադրում վաճառողներին գնորդների հետ
կապելու համար. մանրածախ և առցանց ման
րածախ առևտրի ծառայություններ տվիչներ
ներառող ծրագրային ապահովման, էլեկտրո
նային սարքերի և կոշկեղենի արտադրության
համար, որոնք թույլ են տալիս սպառողներին
մասնակցել վիրտուալ սպորտային մրցումն երին
և խմբային ֆիթնես պարապմունքների մեջ.
մանրածախ և առցանց մանրածախ առևտրի
ծառայություններ, որոնք թույլ են տալիս սպա
ռողներին մասնակցել ֆիթնես մարզիչների,
դասուսույցների ծառայությունների, վիրտուալ
սպորտային մրցումն երի և անհատական և
խմբային ֆիթնես պարապմունքների մեջ.
էլեկտրոնային կրովի ֆիթնես սարքերի, անձ
նական կշռման սարքերի, շարժի վերահսկան
կրովի սարքերի, ֆիթնես և սպորտային
հագուստի և վերոնշյալ ապրանքների համար
պարագաների մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ.

03/1

ՄԱՍ
№ 1

դաս 36.
Ֆինանսական գործարքների
սպասարկման ծառայություններ, այն է՝ անվ
տանգ էլեկտրոնային գործարքների և վճարման
տարբերակների տրամադրում.
օգտատե
րերի համար համացանցով և կապի ցանցերով
հաշիվն երի տվյալների էլեկտրոնային սպա
սարկում. վճարման գործարքների սպասարկ
ման ծառայություններ. դրամական միջոցների
փոխանցում
էլեկտրոնային
հաշվարկների
համակարգով. Էլեկտրոնային վարկային քար
տերով, դեբետ քարտերով և նվեր քարտերով
գործարքների սպասարկման ծառայություն
ներ. երրորդ անձանց համար էլեկտրոնային
բջջային կապով վճարման ծառայությունների
տրամադրում. ֆինանսական ծառայություններ.
վճարման սպասարկման ծառայություններ.
ֆինանսական գործառնություններ. միջոցների
հավաքագրման հեշտացում և կազմակերպում
և հանգանակության միջոցների հավաքագր
ման բաշխում. բարեգործական ծառայություն
ներ, այն է՝ անհատներից և ընկերություններից
երրորդ անձանց դրամային հանգանակություն
ների ստացման համապատասխանեցում և
բաշխում. վճարման ծառայությունների տրա
մադրում էլեկտրոնային բջջային հավելված
ների միջոցով. ֆինանսկան ծառայություններ,
այն է՝ առցանց համայնքի մասնակիցներին
տեսախաղերի,
ուղիղ հոսքային փոխանց
մամբ բովանդակության և
ըստ պահանջի
տեսահաղորդման համար վիրտուալ արժույթի
տրամադրում համացանցով և կապի ցանցե
րով. ֆինանսական փոխանակում. էլեկտրո
նային բջջային վճարումն երի ծառայություններ
երրորդ անձանց համար. վիրտուալ արժույթ
ների փոխանակում. վիրտուալ արժույթների
էլեկտրոնային փոխանցում. ֆինանսական գոր
ծունեություն, այն է՝ ֆինանսական կառավա
րում, ֆինանսական կազմում, ֆինանսական
կանխատեսում,
ֆինանսական փաթեթների
կառավարում և ֆինանսական վերլուծություն
և խորհրդատվություն. էլեկտրոնային միջոց
ներով տրամադրվող ֆինանսական տեղե
կատվություն. միջնորդային գործունեություն.
դիլերների ծառայություններ.
արժույթային
գործառնություններ.
թվային
արժույթային
ծառայություններ. կրիպտոարժույթային ծառա
յություններ. վիրտուալ արժույթի ծառայություն
ներ. թվային արժույթով դրմապանակների և
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պահպանման ծառայություններ. էլեկտրոնա
յին դրամապանակներով ծառայություններ.
էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման
ծառայություններ. էլեկտրոնային դրամապա
նակներով ծառայություններին վերաբերվող
ֆինանսական ծառայություններ. էլեկտրոնա
յին դրամապանակով տրամադրվող հաշիվն երի
վճարման ծառայություններ.
ինտերնետով
տրամադրվող էլեկտրոնային բանկային ծառա
յություններ. արժույթային գործառնություններ.
հաշիվն երի տվյալների վճարման էլեկտրոնային
սպասարկումը և հետագա փոխանցումը ներա
ռող էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ.
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպ
տոարժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվն երի,
թվայնացված ակտիվն երի, թվային ժետոն
ների, կրիպտոժետոնների և ծառայողական
ժետոնների գործառնական ծառայություններ.
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպ
տոարժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվն երի,
թվայնացված ակտիվն երի, թվային ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների սպասարկման ծառայություններ երրորդ
անձանց համար. էլեկտրոնային կանխիկ դրա
մին համարժեք փոխանցումն երի հեշտացում.
ֆինանսական նորությունների ոլորտում նորու
թյունների ծառայություններ.
ֆինանսական
ծառայություններ, այն է՝ առցանց համայքների
մասնակիցների համար վիրտուալ արժույթի
ծառայությունների տրամադրում ինտերնետով.
արժեթղթերի թողարկում. թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվա
յին և բլոկչեյն ակտիվն երի, թվայնացված
ակտիվն երի, թվային ժետոնների, կրիպտոժե
տոնների և ծառայողական ժետոնների կառա
վարում. ֆինանսական ծառայություններ, այն
է՝
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի,
կրիպտոարժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվ
ների, թվայնացված ակտիվն երի, թվային
ժետոնների, կրիպտոժետոնների և ծառայողա
կան ժետոնների ֆինանսական փոխանակում.
կրիպտոարժույթի գործառնական ծառայու
թյուններ.
կրիպտոարժույթի փոխանակման
ծառայություններ. կրիպտոարժույթով վճար
ման ծառայություններ. էլեկտրոնային վճարման
ծառայություններ.
էլեկտրոնային դրամա
պանակներով էլեկտրոնային վճարումն երի
սպասարկում. արժույթի կառավարման ծառա
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յություններ. արժույթի փոխանցման ծառա
յություններ. ֆինանսական ծառայություններ,
այն է՝ թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի,
կրիպտոարժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվ
ների, թվայնացված ակտիվն երի, թվային
ժետոնների, կրիպտոժետոնների և ծառայո
ղական ժետոնների էլեկտրոնային փոխանցում.
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպ
տոարժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվն երի,
թվայնացված ակտիվն երի, թվային ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների վերաբերյալ ֆինանսական խորհրդատ
վություն. դրամական միջոցների էլեկտրոնային
փոխանցումն երի էլեկտրոնային սպասարկում և
վերահսկում. արժույթի փոխանակման ծառա
յություններ. ներդրման կառավարման ծառայու
թյուններ. ֆինանսական հաստատությունների
և հիմն ադրամն երի համար խնամակալների
ծառայություններ. թվային արժույթով, վիր
տուալ արժույթով, կրիպտոարժույթով, թվա
յին և բլոկչեյն ակտիվն երով, թվայնացված
ակտիվն երով, թվային ժետոններով, կրիպտո
ժետոններով և ծառայողական ժետոններով
պայմանագրերի և դրանից բխող փաստաթղ
թերի կազմում և փոխանակում.
դրամային
փոխանակում.
ֆինանսական գործարքների
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ) և համա
պատասխանեցում.
Ֆինանսական
տեղե
կատվության տրամադրում.
էլեկտրոնային
ֆինանսական
առևտրի
ծառայություններ.
էլեկտրոնային ֆինանսական առևտրի ծառա
յություններ, այն է՝ թվայնացված ակտիվն երով
գործառնություններ. թվային արժույթի, վիր
տուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային
և բլոկչեյն ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվ
ների, թվային ժետոնների, կրիպտոժետոն
ների և ծառայողական ժետոնների մասին ըստ
պահանջի և իրական ժամանակում ֆինան
սական
տեղեկատվության
տրամադրում.
համակարգչային ցանցով և ինտերնետով ներդ
րումն երի և ֆինանսների մասին տեղեկատվու
թյան տրամադրում. ֆինանսական միջոցներով
էլեկտրոնային գործառնություններ. էլեկտրո
նային առևտրային վճարման ծառայություններ.
վճարման հաշիվն երի տվյալների էլեկտրոնա
յին սպասարկում և փոխանցում օգտատերերի
համար համացանցով և կապի ցանցերով.
ֆինանսական գործարքների սպասարկում, այն
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է՝ անվտանգ առևտրային գործարքների և վճար
ման հնարարավորությունների տրամադրում.
ֆինանսական գործաքների ծառայություններ,
այն է՝
առցանց համայնքների մասնակից
ների համար վիրտուալ արժույթի տրամադրում
համացանցով և կապի ցանցերով. առևտրային
հաստատությունների սպասարկման բանկային
ծառայություններ, այն է՝ վճարման գործարք
ների սպասարկման ծառայություններ. վճար
ման սպասարկման ծառայություններ, այն է՝
երրորդ անձանց համար վիրտուալ արժույթով
գործարքների սպասարկում. նախապես վճար
ված նվեր քարտերի ծառայություններ, այն է՝
նվեր քարտերի սերտիֆիկատների տրամադ
րում, որոնք կարելի է փոխանակել ապրանքնե
րով կամ ծառայություններով.
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ. հեռահաղորդակցման ծառայություն
ներ, այն է՝ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների,
տվյալների, հաղորդագրությունների, գծագ
րերի, պատկերների, լուսանկարների, տեսա
նյութերի, տեսալսողական բովանդակության և
ֆայլերի էլեկտրոնային փոխանցում. հեռահա
ղորդակցման ծառայություններ, այն է՝ տվյալ
ների
փոխանցում
և
ծառայությունների
ընդունում հեռահաղորդակցման ցանցի միջո
ցով. եռահաղորդակցման ծառայություններ և
միառանգ ցանցի համակրգչային ծառայություն
ներ, այն է՝ պատկերների, տեսալսողական և
տեսաբովանդակության,
լուսանկարների,
տեսագրությունների, տվյալների, տեքստի,
հաղորդագրությունների, գովազդի, լրատվա
կան գովազդի կապի և տեղեկատվության
էլեկտրոնային փոխանցում. լուսանկարների,
տեսանյութերի և տվյալների համատեղ օգտա
գործման ծառայություններ, այն է՝ թվային լու
սանկարչական ֆայլերի, տեսագրությունների և
տեսալսողական բովանդակության էլեկտրոնա
յին փոխանցում համացանցի օգտատերերի
միջև. հեռահաղորդակցման ծառայություններ,
այն է՝ ձայնի, տվյալների, ձայնագրությունների,
տեսագրությունների, տեքստի և գծագրերի
էլեկտրոնային փոխանակում համացանցով և
այլ կապի ցանցերով.
դեպի համակարգիչ
էլեկտրոնային և առցանց տվյալների հիմն ա
պաշար մուտքի ապահովում. դեպի համակարգ
չային տվյալների հիմն ապաշար մուտքի
ապահովում սոցիալական ցանցերի, սոցիալա
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կան ծանոթության և հանդիպումն երի կամ
ծանոթությունների կազմակերպման ակումբ
ների ոլորտներում. հաղորդակցման համար
առցանց համաժողովն երի տրամադրում ընդ
հանուր հետաքրքրություն ներկայացնող թեմա
ների
շուրջ.
առցանց
բանավեճային
համաժողովն երի, ակնթարթային հաղորդագ
րությունների ծառայությունների և հաղորդագ
րությունների էլեկտրոնային տախտակների
(հեռահաղորդակցական
ծառայություններ)
ապահովում. բանավեճային համաժողովն երի
ծառայություններ սոցիալական ցանցի համար.
առցանց կապի հղումն երի ապահովում, որոնք
փոխադրում են բջջային սարքերի և ինտեր
նետի օգտատերերին այլ վեբ-կայքեր. դեպի
երրորդ անձանց վեբ-կայքեր կամ այլ էլեկտրո
նային երրորդ անձանց բովանդակություն հեշտ
մուտք գործելու ծառայություններ ունիվերսալ
ծածկագրի միջոցով. ձայնի, տեքստի և տեսագ
րությունների հեռարձակման ծառայություններ
համացանցով կամ այլ կապի ցանցերով.
ինտերնետ-արձանագրությամբ (VOIP) ձայնա
յին կապի ծառայություններ. հեռախոսակապ
տրամադրելու ծառայություններ. բջջային հեռա
խոսակապ տրամադրելու ծառայություններ.
տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ.
տեսակոնֆերանսների համար միջոցների և
սարքավորանքի ապահովում. ձայնա- և տեսահեռուստակոնֆերանսների ծառայություններ.
տեսագրությունների, տեսալսողական և ինտե
րակտիվ տեսալսողական բովանդակության
հոսքի փոխանցում և ուղիղ հեռարձակում
համացանցով. առցանց համաժողովն երի ապա
հովում
օգտատերերի
համար
տեղե
կատվությունը,
ձայնագրությունները,
տեսագրությունները, իրական նորությունները,
զվարճալի բովանդակությունը կամ տեղեկատ
վությունը համատեղ օգտագործելու և փոխան
ցելու, վիրտուալ համայնքներ ձևավորելու և
սոցիալական ցանցում ներգրավվելու համար.
հեռահաղորդակցման ծառայություններ, այն է՝
վիրտուալ իրականության բովանդակության և
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում. համա
կարգչային ծառայություններ, այն է՝ կապի սար
քավորանքի
տեխնիկական
աջակցության
ծառայություններ. վեբ-հաղորդագրությունների
ծառայություններ. ակնթարթային հաղորդագ
րությունների ծառայություններ. վերականգն
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ված տվյալների կոդավորման էլեկտրոնային
փոխանցում և առաքում. դեպի հեռահաղոր
դակցական ցանց և համացանց մուտքի ապա
հովում. համացանցին միանալու ապահովում.
հեռաղորդակցության մասին տեղեկատվության
ապահովում. խորհրդատվություն հեռահաղոր
դակցման ծառայությունների ոլորտում, այն է՝
ձայնի, տվյալների և փաստաթղթերի փոխան
ցում հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով.
ինտերնետ-պրովայդերի
ծառայություններ.
ինտերնետ հեռարձակման ծառայություններ.
հեռահաղորդակցման ծառայություններ, այն է՝
մուտքի ապահովում լայնացված ցանցով. ձայ
նագրությունների, տեսա և տեսալսողական
խաղային բովանդակության հոսքի փոխանցում
և ուղիղ հեռարձակում ինտերնետով. զվարճու
թյունների ծառայություններ, այն է՝ օգտատիրոջ
կողմից որոշված բովանդակության, երրորդ
անձանց բովանդակության, լուսանկարների,
տեսագրությունների, ձայնա-, տեսա- և տեսալ
սողական նյութերի ինտերակտիվ էլեկտրոնա
յին և առցանց տվյալների հիմն ապաշարներ
մուտքի ապահովում ընդհանուր հետաքրքրու
թյուն ներկայացնող թեմաների ոլորտում. լու
սանկարների և տեսագրությունների համատեղ
օգտագործում. ձայնի, տեքստի և տեսանյու
թերի հեռարձակման ծառայություններ համա
ցան
ցով և այլ կա
պի ցան
ցե
րով.
ձայ
նի,
տվյալների, ձայնագրությունների, տեսագրու
թյունների, տեքստերի և գծագրերի էլեկտրոնա
յին
փոխանակում
համացանցով
և
հեռահաղորդակցման ցանցերով.
միառանգ
լուսանկարների և տվյալների համատեղ օգտա
գործման ծառայություններ, այն է՝ թվային լու
սանկարչական ֆայլերի, գծագրերի և ձայնային
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցում
ինտերնետ օգտատերերի միջև. լուսանկարների
և տեսագրությունների համատեղ օգտագործ
ման ծառայություններ, այն է՝ թվային լուսան
կարչական ֆայլերի, տեսագրությունների և
տեսալսողական բովանդակության էլեկտրոնա
յին փոխանցում ինտերնետ օգտատերերի միջև.
համաժողովն երի, բանավեճային համաժողով
ների և էլեկտրոնային տախտակների (հեռահա
ղորդակցական ծառայություններ) ապահովում
գրանցված օգտատերերի համար առողջու
թյանը և ֆիթնեսին, սպորտային գործունեու
թյանը և սոցիալական ցանցին վերաբերվող
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հաղորդագրությունների փոխանցման և տեղե
կատվության համատեղ օգտագործման համար
առցանց վեբ-կայքով և այլ համակարգչային և
էլեկտրոնային կապի ցանցով. վեբ-կայքերի
ապահովում, որը ներառում է՝ սպորտին, ֆիթ
նես մազումն երին և մարզական հմտության
մշակմանը վերաբերվող տեղեկություն. առցանց
համաժողովն երի
ապահովում
գրանցված
օգտատերերի համար անձնական գործունեու
թյանը, ֆիթնեսին և սոցիալական ցանցին
վերաբերվող տեղեկատվության համատեղ
օգտագործման համար. առցանց համաժողով
ների ապահովում գրանցված օգտատերերի
համար ֆիթնեսին, սպորտային գործունեու
թյանը, ֆիթնես նվաճումն երին, ֆիթնես ուսուց
մանը և մարզումն երին և սոցիալական
փոխհարաբերությանը վերաբերվող տեղեկատ
վության համատեղ օգտագործման համար
առցանց վեբ-կայքով և այլ համակարգչային և
էլեկտրոնային կապի ցանցով. առցանց համա
ժողովն երի, բանավեճային համաժողովն երի և
էլեկտրոնային տախտակների (հեռահաղոր
դակցական ծառայություններ) ապահովում
գրանցված օգտատերերի համար հաղորդագ
րությունների փոխանցման և սննդի, անձնա
կան գործունեությանը, առողջությանը և
ֆիթնեսի, հայտարարությունների և սոցիալա
կան փոխհարաբերությունների տեղեկատվու
թյան համատեղ օգտագործման համար.
էլեկտրոնային տախտակների (հեռահաղոր
դակցական ծառայություններ) ապահովում
օգտատերերի միջև ընդհանուր հետաքրքրու
թյուն ներկայացնող հաղորդագրությունների
փախանցման համար. առցանց կապի հղում
ների ապահովում, որը փոխադրում են բջջային
հեռախոսներին և ինտերնետ օգտատերերին
այլ տեղային և համաշխարհային առցանց
տարածքներ. կապի համար առցանց համաժո
ղովն երի ապահովում, այն է՝ ընդհանուր
հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների
փոխանցում. տեխնիկական աջակցության
ծառայություններ, որոնք վերաբերվում են կապի
սարքավորանքի օգտագործմանը. սպորտային
գործունեությանը վերաբերվող ձայնա- և տեսանյութերի հոսքային փոխանցում համացանցով
և այլ համակարգչային և էլեկտրոնային կապի
ցանցերով. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ. հեռահաղորդակցման ծառայություն
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ներ, այն է՝ տվյալների, հաղորդագորւթյունների,
գծագրերի, լուսանկարների, պատկերների,
ձայնա-, տեսա-, տեսալսողական բովանդակու
թյան և տեղեկատվության էլեկտրոնային
փոխանցում. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ, այն է՝ վիրտուալ, խառը և լրացված
իրականության բովանդակության և տվյալների
էլեկտրոնային փոխանցում. հեռուստաժողով
ների ծառայություններ. ինտերնետ-արձանագ
րությամբ
(VOIP)
ձայնային
կապի
ծառայություններ.
դաս 41. զվարճություններ. էլեկտրոնային
հրապարակումն երի ծառայություններ երրորդ
անձանց համար. ուսուցողական նյութերի հրա
պարակման ծառայություններ, այն է՝ գրքերի,
ամսագրերի, տեղեկագրերի և էլեկտրոնային
հրապարակումն երի հրապարակում. չբեռնվող
առցանց ամսագրերի, այն է՝ վեբբլոգերի (բլո
գերի), որոնք ներառում են օգտատիրոջ կողմից
սահմանված բովանդակություն, գովազդային,
շուկայավարման և գործարարական բովանդա
կության բլոգեր և վիրտուալ իրականության և
լրացված իրականության բլոգեր. առցանց
չբեռնվող էլեկտրոնային հրապարակումն երի
աղբյուրների ապահովում ծրագրային ապահո
վում մշակողների համար. զվարճությունների և
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ,
այն է՝ առցանց չբեռնվող հրապարակումն երի
ապահովում վիրտուալ իրականության տեխնո
լոգիայի մասին վեբ-կայքով. զվարճությունների
և կրթադաստիարակչական ծառայություններ,
այն է՝ առցանց չբեռնվող հրապարակումն երի
ապահովում լրացված իրականության տեխնո
լոգիայի մասին վեբ-կայքով. զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝ ինտերակտիվ և բազ
մակի և միանգամյա օգտագործման խաղերի
ապահովում, որոնք կարելի է խաղալ համա
ցանցով կամ կապի ցանցով. զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝ առցանց տեսախա
ղերի, համակարգչային խաղերի, էլեկտրոնային
խաղերի և ինտերակտիվ խաղերի ապահովում.
համակարգչային խաղերի ապահովում ցանցի
օգտատերերի կողմից ցանցում օգտագործելու
համար. առցանց չբեռնվող խաղային ծրագր
րային ապահովման տրամադրում. համացան
ցով և այլ կապի ցանցերով վիրտուալ
իրականության խաղային ծառայություններ.
համացանցով և այլ կապի ցանցերով լրացված
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իրականության խաղային ծառայություններ.
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝
վիրտուալ իրականության խաղերի, ինտերակ
տիվ զվարճության և վիրտուալ իրականության
բովանդակության և փորձի ապահովում. զվար
ճությունների ծառայություններ, այն է՝ լրաց
ված իրականության խաղերի, ինտերակտիվ
զվարճության և լրացված իրականության
բովանդակության և փորձի ապահովում. զվար
ճությունների ծառայություններ, այն է՝ խառը
իրականության խաղերի, ինտերակտիվ զվար
ճության և խառը իրականության բովանդակու
թյան և փորձի ապահովում. զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝
առցանց վիրտուալ
իրականության միջավայրերի ապահովում.
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝
առցանց լրացված իրականության միջավայ
րերի ապահովում. լրացված իրականության
տեսաարտադրություն զվարճության նպատակ
ներով. վիրտուալ իրականության տեսաար
տադրություն զվարճության նպատակներով.
մուլտիմեդիային զվարճությունների արտադ
րություն և հրապարակման ծառայություններ.
մուլտիմեդիային զվարճությունների բովանդա
կության զվարճությունների ծառայություններ
արտադրության և հետարտադրական ծառայու
թյունների տեսքով. զվարճություններ և կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ, այն է՝
չբեռնվող ֆիլմերի, հեռուսաշոուների, վեբհե
ռարձակումն երի, տեսալսողական և մուլտիմե
դիային
աշխատանքների
ապահովում
համացանցով, ինչպես նաև ֆիլմերին, հեռուս
տաշոուներին, վեբհեռարձակումն երին, տեսալ
սողական և մուլտիմեդիային աշխատանքներին
վերաբերվող տեղեկատվություն, դիտումն եր և
խորհրդատովություններ. առցանց համակարգ
չային խաղերի և տեսախաղերի մասին տեղե
կատվության ապահովում համացանցով և այլ
կապի ցանցերով. կրթադաստիարակչական
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
մշակույթի, զվարճության, ուսուցման և սոցիա
լական ցանցի ցուցահանդեսների, միջոցառում
ների և կոնֆերանսների կազմակերպում ոչ
գործարարական և ոչ առևտրային նպատակնե
րով. մրցումն երի և զվարճալի միջոցառումն երի
կազմակերպում և անցկացում տեսաղախեր,
համակարգչային, էլեկտրոնային կամ ինտե
րակտիվ
մուլտիմեդիային
խաղեր
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խաղացողների համար. զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝ մրցումն երի կազմա
կերպում և անցկացում ինտերակտիվ զվարճու
թյան, վիրտուալ իրականության, լրացված
իրականության, կենցաղային էլեկտրոնիկայի և
տեսախաղերի զվարճության ծրագրային ապա
հովման և համակարգչային սարքավորումն երի
խրախուսման և մշակման համար. ինտերակ
տիվ զվարճության, վիրտուալ իրականության,
կենցաղային էլեկտրոնիկայի և տեսախաղերի
զվարճության արդյունաբերության ոլորտում
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու
թային
կամ
կրթադաստիարակչական
նպատակներով. ինքնազարգացման, ինքնա
կատարելագործման, բարեգործական, մարդա
սիրական, կամավոր, հանրային և համայնքային
ծառայություններով և հումանիտար գործունեու
թյամբ զբաղվող անհատների և խմբերի ճանաչ
ման պարգևատևման և խրախուսման համար
նախատեսված մրցույթների տրամադրում և
անցկացում
և
կրեատիվ
աշխատանքի
արդյունքի համատեղ օգտագործում. կրթա
դաստիարակչական նպատակներով ծրագրա
յին
ապահովման
մշակման
ոլորտում
ցուցահանդեսների, կոնֆերանսների և միջոցա
ռումն երի կազմակերպում. կրթադաստիարակ
չական և զվարճալի նպատակներով մրցույթների
տրամադրում և անցկացում ծրագրային ապա
հովում մշակողների համար. կրթադաստիա
րակչական
ծառայություններ,
այն
է՝
կոնֆերանսների և սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում արհեստական ինտելլեկտի
և իրերի համար համացանցի ոլորտներում.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ,
այն է՝ կոնֆերանսների, կուրսերի, սեմինար
ների և առցանց ուսուցման կազմակերպում և
անցկացում գովազդի, շուկայավարման, սոցի
ալական ցանցի, համացանցի ոլորտներում և
սոցիալական լրատվամիջոցներում և դրանց
հետ կապված ուսուցման նյութերի տարածում.
գործարարական նպատակներով ցուցահան
դեսների, տոնավաճառների և միջոցառումն երի
կազմակերպում, առաջխաղացում և անցկա
ցում. նախագծման, գովազդի և կապի տեխնո
լոգիաների ուսուցում.
ուսուցում գովազդի,
շուկայավարման և գործարարությանը վերա
բերվող ռազմավարական մեդիա պլանավոր
ման
ոլորտում.
զվարճության
ոլորտին
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վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
զվարճությանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում, ներառյալ՝ տեքստեր, էլեկտրո
նային փաստաթղթեր, տվյալների հիմն ապա
շարներ,
գծագրեր,
լուսանկարներ
և
տեսալսողական տեղեկատվություն համացան
ցով և այլ կապի ցանցերով. զվարճության, միջ
նակարգ կրթության և ուսանողական կյանքի և
սոցիալական և հանրային հետաքրքրություն
ների խմբերի ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում
կրթադաստիարակչական
և
զվարճության նպատակներով. լուսանկարների
և տեսագրությունների կրպակների վարձույթ
նկարների և տեսագրությունների գրանցման,
ներբեռնման, խմբագրման և տարածման
համար. ուսուցում. ուսումն ական գործընթացի
ապահովում. մարզական և մշակութային միջո
ցառումն երի կազմակերպում. զվարճություն
ների ծառայություններ, այն է՝
առցանց
տեսագրությունների տրամադրում այլ խաղա
ցողների մասնակցությամբ.
սպառողներին
վեբ-կայքի տեսքով տրամադրվող խաղային
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
խաղեր հեռարձակելու համար.
ծրագրային
ապահովման մշակմանը վերաբերվող կրթա
դաստիարակչական կոնֆերանսների կազմա
կերպում և անցկացում.
բաց աղբյուրի
ծրագրային ապահովմանը և ծրագրերի մշակ
մանը վերաբերվող կրթադաստիարակչական
սեմինարների, դասերի, բանախոսային դասըն
թացների, կոնֆերանսների ծառայություններ և
ուսուցում.
զվարճությունների ծառայություն
ներ, այն է՝ համացանցով տրամադրվող շարու
նակվող
կատակերգություններ,
դրամա,
փաստագրական ֆիլմեր,
փաստագրական
շարքեր, անիմացիա, դետեկտիվն եր և իրական
վեբ և հեռուստաշարքեր. առցանց ամսագրեր,
այն է՝ բլոգեր կատակերգության, դրամայի,
փաստագրական ֆիլմերի,
փաստագրական
շարքերի, անիմացիայի, դետեկտիվն երի և իրա
կանության և զվարճալի բովանդակությամբ.
կատակերգությանը, դրամային, փաստագրա
կան ֆիլմերին, փաստագրական շարքերին,
անիմացիային, դետեկտիվն երին և իրական
զվարճությանը վերաբերվող առցանց չբեռնվող
տեսահոլովակների, տեսանյութերի, վլոգերի,
պատկերների, նկարազարդումն երի, հոդված
ների և հոդվածներից համառոտ բովանդակու
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թյան
տրամադրում.
կատակերգությանը,
դրամային, փաստագրական ֆիլմերին, փաս
տագրական շարքերին, անիմացիային, դետեկ
տիվն երին
և
իրական
զվարճությանը
վերաբերվող առցանց չբեռնվող տեսանյութերի
տրամադրում.
կրթադաստիարակաչական
ծառայություններ, այն է՝ սոցիալական մեդիա
բովանդակությանը վերաբերվող առցանց հրա
պարակումն երի տրամադրում. սոցիալական
մեդիա բովանդակությանը վերաբերվող տեղե
կատվության տրամադրում.
սոցիալական
մեդիա
բովանդակությանը
վերաբերվող
առցանց էլեկտրոնային հրապարակումն եր.
կրթադաստիարակչական նյութերի հրապարա
կում, այն է՝ հոդվածների,
ձեռնարկների,
ամսագրերի և բլոգերի հրապարակում, որը
վերաբերվում է ծրագրերի մշակմանը, արհես
տական ինտելեկտին, մեքենայի ուսուցմանը և
օգտատիրական ինտերֆեյսի ստեղծմանը.
վարպետաց դասերի կազմակերպում և անցկա
ցում (ուսուցում). հանգստի վերաբերյալ տեղե
կատվության
տրամադրում.
լրացված
իրականության տեսանյութերի արտադուր
թյուն. առցանց մարզումն երի, ֆիթնես-մարզում
ների և պարապմունքների անցկացում և մուտքի
տրամադրում. ֆիթնես դասերի անցկացում.
ուսուցման ծառայություններ. կրթադաստիա
րակչական ծառայություններ, այն է՝ առողջու
թյանը և ինքնազգացողությանը վերաբերվող
սեմինարների, կոնֆերանսների և վարպետաց
դասերի անցկացում. կրթադաստիարակչական
ծառայություններ, այն է՝ վիրտուալ իրականու
թյանը, լրացված իրականությանը, արհեստա
կան ինտելեկտին և իրերի համացանցին
վերաբերվող կոնֆերանսների և սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. էլեկտրոնային
հրապարակման ծառայություններ. զվարճու
թյունների և կրթադաստիարակչական ծառա
յություններ, այն է՝ համացանցով չբեռնվող
ֆիլմերի, հեռուստաշոուների, վեբ հեռարձա
կումն երի, տեսալսողական և մուլտիմեդիային
աշխատանքների, ինչպես նաև ֆիլմերին,
հեռուստաշոուներին, վեբ հեռարձակումն երին,
տեսալսողական և մուլտիմեդիային աշխա
տանքներին վերաբերվող տեղեկատվության
դիտման և խորհուրդների տրամադրում. զվար
ճությունների ծառայություններ, այն է՝ խրախու
սական
մրցույթների
օգտագործման
և
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ինտերակտիվ զվարճությունների, վիրտուալ
իրականության,
լրացված
իրականության,
խառը իրականության, կենցաղային էլեկտրոնի
կայի և տեսախաղային զվարճությունների
ծրագրային ապահովման և համակարգչային
սարքերի մշակման կազմակերպում և անցկա
ցում. զվարճությունների ծառայություններ, այն
է՝ մրցույթների և խրախուսական ծրագրերի,
որոնք նախատեսված են ծրագրի մասնակից
ների համար, ովքեր զբաղվում են սպորտով,
մասնակցում են սպորտային գործունեությամբ,
ներգրավված են առողջության առաջխաղաց
ման գործունեության մեջ, հասնում են մարզա
յին և սպորտային ոլորտի նվաճումն երին և
հասնում անձնական նպատակների մարզում
ներում, սպորտում, գործունեության և ֆիթնեսի
մեջ. զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝
մրցույթների և խրախուսական ծրագրերի,
որոնք նախատեսված են ծրագրի մասնակից
ների համար, ովքեր զբաղվում են սպորտով,
ընտրում են առողջ սնունդ և ներգրավված են
այլ առողջական առաջխախացման գործունե
ության մեջ. զվարճությունների ծառայություն
ներ, այն է՝ խրախուսական ծրագրերի, որոնք
նախատեսված են
ծրագրի մասնակիցների
համար, ովքեր մարզվում են. զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝ ընդհանուր հետաքրք
րություն ներկայացնող ոլորտում դեպի օգտա
տիրոջ կողմից սահմանված բովանդակություն,
երրորդ անձանց բովանդակություն, լուսան
կարներ, տեսանյութեր, ձայնագրություններ,
տեսողական և տեսալսողական նյութեր ինտե
րակտիվ էլեկտրոնային և առցանց տվյալների
հիմն ապաշարներ մուտքի տրամադրում. զվար
ճությունների ծառայություններ, այն է՝ առցանց
համաժողովն երի տրամադրում բովանդակու
թյան տվյալների և տեղեկատվության տարած
ման համար զվարճության և սոցիալական և
գործարարական նպատակներով. զվարճու
թյունների ծառայություններ, այն է՝ առցանց
միջոցների տրամադրում զվարճության բովան
դակության հոսքային փոխանցման և ժաման
ցային միջոցառումն երի տեսանյութերի ուղիղ
հեռարձակման համար. զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝ առցանց միջոցների
տրամադրում զվարճության բովանդակության
հոսքային փոխանցման և ժամանցային միջո
ցառումն երի տեսանյութերի ուղիղ հեռար
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ձակման
համար.
զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝ առցանց խառը իրա
կանության միջավայրի տրամադրում. խառը
իրականության տեսանյութերի արտադրու
թյուն. մուլտիմեդիային արտադրության ծառա
յություններ.
առցանց ամսագրեր, այն է՝
առողջության, բարեկեցության, քնի, ֆիթնեսի և
սննդի հարցերով մեկնաբանություն, խորհուրդ
և տեղեկություն պարունակով բլոգեր. առցանց
ամսագրեր, այն է՝ բլոգեր. առցանց ամսագ
րեր, այն է՝ օգտագտիրոջ կողմից սահմանված
բովանդակություն պարունակող վեբբլոգեր
(բլոգեր). մրցույթների և խրախուսական ծրագ
րերի կազմակերպում ծրագրային ապահովում
մշակողների համար. ցուցահանդեսների և
միջոցառումն երի կազմակերպում մշակութա
յին, կրթադաստիարակչական կամ զվարճու
թյունների
նպատակով.
ինտերակտիվ
զվարճությունների, վիրտուալ իրականության,
խառը իրականության և լրացված իրականու
թյան, կենցաղային էլեկտրոնիկայի և տեսախա
ղերի
զվարճության
արդյունաբերության
ցուցահանդեսների
և
միջոցառումն երի
կազմակերպում
մշակութային
կամ
կրթադաստիարակչական
նպատակներով.
կրթադաստիարակչական
նպատակներով
ծրագրային ապահովման մշակման ոլորտում
ցուցահանդեսների և միջոցառումն երի կազմա
կերպում. ինտերակտիվ զվարճության, վիր
տուալ իրականության, լրացված իրականության,
խառը իրականության, կենցաղային էլեկտրոնի
կայի և տեսախաղերի զվարճության արդյունա
բերության
ոլորտում
ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կրթադաստիա
րակչական նպատակներով. ուղիղ հեռարձակ
մամբ
մշակույթին,
զվարճությանը
և
սոցիալական ցանցին վերաբերվող ցուցահան
դեսների և կոնֆերանսների կազմակերպում ոչ
գործարարական և ոչ առևտրային նպատակնե
րով.
անձնական մարզիչի ծառայություններ
սպորտի, վարժությունների, առողջության և
ֆիթնեսի ոլորտում. լուսանկարների և տեսա
նյութերի համատեղ օգտագործման ծառայու
թյուններ. նախապես գրանցված մարզական և
ֆիթնես պարապմունքներ. ֆիթնես գնահատ
ման և ֆիթնես հաշվի տրամադրում և անձնա
կան մարզական ծրագրեր հիմնված այդ
գնահատման և հաշվի վրա. մարզումն երին,
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ձեռնարկներին և պարապմունքներին վերա
բերվող վեբ-կայքի տրամադրում. ֆիթնես ձեռ
նարկներին և պարապմունքներին վերաբերվող
վեբ-կայքի տրամադրում. ֆիթնես-մարզումն ե
րին և մարզական հմտությունների մշակմանը
վերաբերվող տեղեկատվության վեբ-կայքի
տրամադրում. ֆիթնես-մարզումն երին, ֆիթնես
ուսուցմանը, ֆիթնես նվաճումն երին և մարզա
կան հմտությունների մշակմանը վերաբերվող
տեղեկատվության վեբ-կայքի տրամադրում.
սպորտին, մարզական հմտությունների մշակ
մանը և ֆիթնես ուսուցմանը վերաբերվող տեղե
կատվության
վեբ-կայքի
տրամադրում.
նախապես գրառված մարզական և ֆիթնես
պարապմունքներին վերաբերվող վեբ-կայքի
տրամադրում. նախապես գրառված մարզա
կան և ֆիթնես պարապմունքների մուտքի տրա
մադրում.
զվարճությանը
վերաբերվող
համակարգչային, էլեկտրոնային և առցանց
տվյալների հիմն ապաշարների տրամադրում.
որոնողական ինդեքսներից և տեղեկատվու
թյան տվյալների հիմն ապաշարներից զվարճու
թյան
տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝ տեքստ, էլեկտրոնային փաստաթղ
թեր, տվյալների հիմն աշարներ, գծագրեր, լու
սանկարչական պատկերներ և տեսալսողական
տեղեկատվություն համացանցով և կապի ցան
ցով.
սպորտի, վարժությունների, առողջու
թյան և ֆիթնեսի ոլորտում խմբային մարզիչների
ծառայությունների տրամադրում.
սպորտի,
մարզական հմտությունների մշակման և ֆիթ
նես ուսուցման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում առցանց վեբկայքով, այլ համա
կարգչային և էլեկտրոնային կապի ցանցերով և
համակարգչային ծրագրային ապահովման
միջոցով խաղային կառավարակետերի, անձ
նական համակարգիչների, անձնական թվային
սարքերի և սմարթֆոնների համար. առցանց
աղբյուրների տրամադրում ծրագրային ապա
հովում մշակողների համար. նախապես գրառ
ված
սպորտային
մարտահրավերների,
մարզումն երի, ֆիթնես պարապմունքների և
մարտահրավերների և մարզումն երի տրամադ
րում առցանց վեբ-կայքով, այլ համակարգչային
և էլեկտրոնային կապի ցանցերով և
համա
կարգչային ծրագրային ապահովման միջոցով
խաղային կառավարակետերի, անձնական
համակարգիչների, անձնական թվային սար
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քերի և սմարթֆոնների համար. հրապարակ
ման ծառայություններ, այն է՝ էլեկտրոնային
հրապարակումն երի հրապարակում երրորդ
անձանց համար. վիրտուալ իրականության
տեսանյութերի արտադրություն.
դաս 42.
Համակարգչային սարքերի և
ծրագրային ապահովման նախագծում և մշա
կում. առցանց չբեռնվող ծրագրային ապահով
ման տրամադրում. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում դյուրակիր էլեկտրոնային կապի
սարքերի համար բջջային ծրագրային հավել
վածների մշակման, գնահատման, թեստավոր
ման և սպասարկման համար, այն է՝ բջջային
հեռախոսների,
սմարթֆոնների,
գրպանի
համակարգիչների և համակարգչային պլան
շետների. նախագծման, ճարտարագիտության,
հետազոտության, մշակման և թեստավորման
ծառայություններ հիպերհղումն երի օգտագործ
մանը և ֆունկցիոնալությանը վերաբերվող
բջջային հավելվածների ծրագրային ապահով
ման մշակման ոլորտում. տեխնիկական խորհր
դատվություն հիպերհղումն երի օգտագործմանը
և ֆունկցիոնալությանը վերաբերվող բջջային
հավելվածների ծրագրային ապահովման մշակ
ման ոլորտում. չբեռնվող ծրագրային ապահով
ման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում, որն օգտատերերին հնարավո
րություն է տալիս ներգրավվել սոցիալական
ցանցում և կառավարել իրենց սոցիալական
ցանցի բովանդակությունը. համակարգչային
ծառայություններ, այն է՝ առցանց համայնքի
ստեղծում գրանցված օգտատերերի համար
սոցիալական ցանցերում ներգրավվելու համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում վիրտուալ
համայնքներում օգտագործողների կողմից
ստեղծված և կառավարվող խմբեր ստեղծելու,
կառավարելու և մուտք գործելու համար. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում սոցիալական
մեդիա պրոֆիլներ և օգտատերերի հաշիվն եր
ստեղծելու և կառավարելու համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում սոցիալական
ցանցերի, վիրտուալ համայնքի ստեղծման,
ձայնա-, տեսա-նյութերի, պատկերների, տեքս
տի, բովանդակության և տվյալների փոխանց

03/1

ՄԱՍ
№ 1

ման համար. համակարգչային ծառայություններ
էլեկտրոնային անձնական և խմբային պրոֆիլ
ների կամ վեբ-էջերի տեսքով, որոնք բնութագ
րում են օգտատիրոջ կողմից որոշված կամ
նշված տեղեկատվությունը, ներառյալ ձայնա-,
տեսա-նյութեր, պատկերներ, տեքստ, բովան
դակություն և տվյալներ. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին
փոխանցել
անձնական
նույնականացման
տվյալները և կիսել անձնական տվյալները բազ
մաթիվ վեբ-կայքերի հետ և միջև. հավելված
ների մատակարարման ծառայություններ (ASP)
որպես սոցիալական ցանցի ծրագրային ապա
հովում, սոցիալական ցանցի բովանդակության
կառավարում, վիրտուալ համայնքի ստեղծում և
պատկերների, տեսալսողական և տեսա-բո
վանդակության, լուսանկարների, տեսագրու
թյունների,
տվյալների,
տեքստի,
հաղորդագրությունների, գովազդի,
մեդիա
գովազդի կապի և տեղեկատվության փոխան
ցում. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS)
որպես ծրագրային ապահովման հարթակներ,
սոցիալական ցանցի, սոցիալական ցանցի
բովանդակության կառավարման, վիրտուալ
համայնքի ստեղծման և պատկերների, տեսալ
սողական և տեսա-բովանդակության, լուսան
կարների, տեսագրությունների, տվյալների,
տեքստի, հաղորդագրությունների, գովազդ
ների, մեդիա գովազդի կապի և տեղեկատվու
թյան փոխանցման համար. հավելվածների
մատակարարման
ծառայություններ
(ASP)
որպես հավելվածների ծրագրավորման ինտեր
ֆեյսի (API) ծրագրային ապահովում, որը հնա
րավորություն է տալիս առցանց ծառայություններ
սոցիալական ցանցի և ծրագրային ապահով
ման հավելվածների մշակման համար. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում էլեկտրոնային
լրատվամիջոցների հոսքի դիտման և փոխազ
դեցության համար, այն է՝ պատկերների, տեսլ
սողական
և
տեսաբովանդակության
և
տեսագրությունների, ուղիղ հեռարձակման,
մեկնաբանությունների, գովազդի, նորություն
ների և ինտերնետ հղումն երի. չբեռնվող ծրագ
րային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում բովանդակության
և բովանդակության հրատարակիչներին ի
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հայտ բերելու և բովանդակությանը բաժանոր
դագրվելու համար.
չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում պատկերների, տեսագրություն
ների և տեսալսողական բովանդակության կազ
մակերպման
համար
մետատվ յալների
մակնշման միջոցով. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում ստեղծման, խմբագրման, ներ
բեռնման, բեռնման, մուտք գործելու, դիտելու,
փոստով ուղարկելու, ցուցադրելու, մակնշելու,
բլոգեր վարելու, հոսքի փոխանցման, հղում
կատարելու, նշելու, արտահայտելու, մեկնաբա
նելու, փոխազդելու, ներդրման, փոխանցելու և
կիսելու համար կամ այլ կերպ էլեկտրոնային
լրատվամիջոցների, պատկերների, տեսագրու
թյունների, ձայնա-, տեսալսողական բովանդա
կության, տվյալների և տեղեկատվության
տրամադրում համացանցի և կապի ցանցի
միջոցներով. հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ (ASP) որպես ծրագրային
ապահովում, որը հնարավորություն է տալիս
կամ հեշ
տաց
նում է ստեղ
ծել, խմբագ
րել, ներ
բեռնել, բեռնել, մուտք գործել, դիտել, փոստով
ուղարկել, ցուցադրել, մակնշել, բլոգեր վարել,
կատարել հոսքային փոխանցում, հղում կատա
րել,
նշել, արտահայտվել,
մեկնաբանել,
փոխազդել, ներդնել, փոխանցել և կիսել կամ
այլ կերպ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների,
պատկերների, տեսագրությունների, ձայնա-,
տեսալսողական բովանդակության, տվյալների
և տեղեկատվության տրամադրում համացանցի
և կապի ցանցի միջոցներով. չբեռնվող ծրագ
րային ապահովման ժամանակավոր օգտա
գործման
տրամադրում
էլեկտրոնային
հաղորդագրություններ, տագնապի ազդան
շաններ, ծանուցումն եր և հիշեցումն եր ուղարկե
լու և ստանալու համար. հավելվածների
ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API) ծրագրային
ապահովում էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ներում օգտագործման և ձայնագրությունների,
տեսագրությունների, պատկերների, տեքստի,
բովանդակության և տվյալների փոխանցման
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում կապի
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ցանցով ինտերակտիվ քննարկումն երը հեշ
տացնելու համար. չբեռնվող ծրագրային ապա
հովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում միջոցառումն երի կազմակերպ
ման, միձոցառումն երի որոնման, օրացույցի
վարման և միջոցառումն երի կառավարման
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
լուսանկարների, պատկերների և ձայնա-,
տեսա- և տեսալսողական բովանդակության
փոխակերպման համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում լուսանկարների նկարահանման
և խմբագրման և տեսագրությունների գրառ
ման և խմբագրման համար. հավելվածների
մատակարարման
ծառայություններ
(ASP)
որպես ծրագրային ապահովում, որը հնարավո
րու
թյուն է տա
լիս կամ հեշ
տաց
նում է լու
սան
կարները նկարահանել և խմբագրել և
տեսագրությունները գրառել և խմբագրել.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում մուլտիմե
դիային զվարճալի բովանդակության հոսքային
փոխանցման համար. չբեռնվող համակարգչա
յին ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում պատկերների,
ձայնա-, տեսալսողական և տեսա-, բովանդա
կության և տվյալների փոխանցման հնարավո
րությամբ. համակարգչային ծառայություններ,
այն է ՝ տվյալների ձեռքբերման որոնողական
համակարգերի տրամադրում համացանցով և
կապի միջոցներով. առցանց ցանցի միջավայրի
որոնողական համակարգի տրամադրում, որը
տրամադրում է տեղեկատվություն որոնողա
կան կատալոգներից և տեղեկատվություն
տվյալների հիմն ապաշարներից, ներառյալ՝
տեքստը,
էլեկտրոնային
փաստաթղթերը,
տվյալների հիմն ապաշարները, գծագրերը,
էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, պատկեր
ները և տեսալսողական բովանդակությունը
համացանցի և կապի ցանցի միջոցով. հավել
վածների մատակարարման ծառայություններ
(ASP), այն է՝ երրորդ անձանց ծրագրային ապա
հովման հավելվածների հոսթինգ. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում նորությունների
կամ ընթացիկ միջոցառումն երի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրման, հղման կամ
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հոսքային փոխանցման համար. էլեկտրոնային
առևտրային չբեռնվող ծրագրային ապահով
ման ժամանակավոր օգտագործման տրամադ
րում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին կատարել
էլեկտրոնային գործարարական գործառնու
թյունների փոխանցումն եր համացանցով և
կապի ցանցով. հավելվածների մատակարար
ման ծառայություններ (ASP) որպես հավելված
ների ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API)
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն
է տալիս օգտատերերին կատարել էլեկտրոնա
յին
գործարարական
գործառնությունների
փոխանցումն եր համացանցով և կապի ցան
ցով. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն որպես ծրագրային ապահովում
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, ծանու
ցումն երի, տագնապի ազդանշանների ստաց
ման և ուղարկման համար և էլեկտրոնային
գործարարական գործառնությունները համա
ցանցով և կապի ցանցով հեշտացնելու համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում նախագծ
ման, կառավարման, չափման, վերլուծության,
տարածման և գովազդի ցուցադրման օգտա
գործման համար երրորդ անձանց համար.
հավելվածների մատակարարման ծառայու
թյուններ (ASP) որպես հավելվածների ծրագրա
վորման
ինտերֆեյսի
(API)
ծրագրային
ապահովում երրորդ անձանց համար գովազդ
ստեղծելու, կառավարելու, հետևելու, զեկուցե
լու և չափելու համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման տրամադրում, որը թույլ է տալիս
առցանց գովազդի գնորդներին և վաճառողնե
րին գնել և վաճառել գովազդային ռեսուրսները.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում գովազդի
ստեղծման, համատեղ օգտագործման, տարած
ման և փոստով ուղարկելու համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում անհատների,
խմբերի, ընկերությունների և բրենդների
առցանց ներկայությունը ապահովելու և պահ
պանելու համար. չբեռնվող ծրագրային ապա
հովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում
գովազդատուների
համար
առցանց համայնքների հետ հաղորդակցվելու և
փոխազդելու համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
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տրամադրում առցանց օգտատիրոջ կողմից
սահմանված բովանդակության և գովազդների
ղեկավարման և սոցիալական լրատվական
ալիքների ստեղծման համար. համակարգչային
խաղային ծրագրային ապահովման և տեսա
խաղային ծրագրային ապահովման, նախագ
ծում
և
մշակում,
համակարգիչների,
տեսախաղային ծրագրային համակարգերի և
համակագրչային ցանցերի հետ օգտագործման
համար. համակարգչային սարքերի մշակում
էլեկտրոնային և ինտերակտիվ մուլտիմեդիային
խաղերում օգտագործելու համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում, որը հնարավո
րություն է տալիս օգտատերերին ներբեռնել,
փոփոխել և կիսել վիրտուալ իրականության
բովանդակությունը, լրացված իրականության
բովանդակությունը, խառը իրականության
բովանդակությունը,
տեղեկատվությունը,
փորձը և տվյալները. վիրտուալ իրականության
և լրացված իրականության բովանդակության
հոսթինգ համացանցով. օգտատիրոջ նույնա
կանացման ծառայություններ էլեկտրոնային
առևտրի փոխանցման համար միանվագ
գրանցման և ծրագրային ապահովման տեխնո
լոգիայի օգտագործմամբ. էլեկտրոնային դրա
մային միջոցների փոխանցման, վարկային և
դեբետ քարտերի և էլեկտրոնային կտրոնների
փոխանցման, օգտատիրոջ նույնականացման
ծառայությունների տրամադրում, միանվագ
գրանցման և ծրագրային ապահովման տեխնո
լոգիաի օգտագործմամբ. հավելվածների ծրագ
րավորման ինտերֆեյսի (API) ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին
կատարել էլեկտրոնային գործարարական գոր
ծառնությունների փոխանցումն եր համացան
ցով. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
էլեկտրոնային վճարումն երի սպասարկման
համար. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS)
որպես համակարգչային ծրագրային ապահո
վում, որը թույլ է տալիս սպառողներին կատա
րել գործարարական և էլեկտրոնային առևտրի
փոխանցումն եր. չբեռնվող համակարգչային
ծրագրային ապահովման ժամանակավոր մուտ
քի տրամադրում էլեկտրոնային քարտեզների
ապահովման համար. հավելվածների մատա
կարարման ծառայություններ (ASP) որպես
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ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային քար
տեզների տրամադրման համար. չբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
տեղանքի որոնման, որոշման և համատեղ
օգտագործելու համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում տեղական և հետաքրքիր վայ
րերի, միջոցառումն երի, տեսարժան վայրերի,
աշխատանքի հնարավորությունների, զվար
ճությունների, մշակութային իրադարձություն
ների,
գնումն երի և առաջարկությունների
որոնման և նույնականացման համար. չբեռն
վող համակարգչային ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
տեղերի և տոմսերի ամրագրման համար.
հավելվածների մատակարարման ծառայու
թյուններ (ASP) որպես ծրագրային ապահովում,
որը թույլ է տալիս կամ հեշտացնում է տեղերի և
տոմսերի ամրագրումը. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում, որը օգտատերերին հնարավո
րություն է տալիս հրապարակել գործարարու
թյանը, ռեստորաններին, մատակարարներին,
իրադարձություններին հանրային ծառայու
թյուններին և կառավարական գործակալու
թյուններին
վերաբերվող
վարկանիշերը,
դիտարկումն երը, նշանակումն երը և խորհուրդ
ները. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
վիրտուալ շուկա ապահովելու համար. չբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
ապրանքների և ծառայությունների պատվիր
ման և/կամ գնման համար. հավելվածների
մատակարարման
ծառայություններ
(ASP)
որ
պես ծրագ
րա
յին ապա
հո
վում, որը թույլ է
տալիս կամ հեշտացնում է ապրանքների և
ծառայությունների պատվիրումը և/կամ գնումը.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում աշխա
տանքի
հնարավորության
որոնման
և
նույնականացման համար. չբեռնվող ծրագրա
յին ապահովման ժամանակավոր օգտագործ
ման
տրամադրում
օգտատերերի
կապը
կառավարության ներկայացուցիչների հետ
նույնականացնելու և թույլատրելու համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
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կավոր օգտագործման տրամադրում մարդ
կանց և արհեստական ինտելեկտի հարթակների
միջև փոխգործակցությունը և կապը հեշտաց
նելու համար. հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ (ASP) որպես ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշտաց
նում է մարդկանց և արհեստական ինտելեկտի
հարփակների միջև փոխգործակցությունը և
կապը. լրացված իրականության և վիրտուալ
իրականության արդյունքների նախագծում
փոփոխված լուսանկարներում, պատկերնե
րում, տեսագրություններում և տեսալսողական
բովանդակության մեջ օգտագործելու համար.
չբեռնվող անձնական օգնականի ծրագրային
ապահովման առցանց տրամադրում. չբեռնվող
սոցիալական օգնականի ծրագրային ապահով
ման տրամադրում. չբեռնվող համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում ինտերնետ-ար
ձանագրությամբ (VOIP), ձայնային կապի զան
գերի, հեռախոսազանգերի, տեսազանգերի,
տեքստային հաղորդագրությունների, էլեկտրո
նային հաղորդագրությունների, ակնթարթային
հաղորդագրությունների և սոցիալական ցանցի
առցանց սերվիսների օգտագործումը հեշտաց
նելու համար. հավելվածների մատակարար
ման ծառայություններ (ASP) որպես ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշտաց
նում է ինտերնետ-արձանագրությամբ (VOIP)
ձայնային կապի զանգերը, հեռախոսազան
գերը,
տեսազանգերը,
տեքստային
հաղորդագրությունները, էլեկտրոնային հաղոր
դագրությունները, ակնթարթային հաղորդագ
րությունները և առցանց սոցիալական ցանցի
ծառայություններ. տեղեկատվությամբ վեբ-կայ
քերի տրամադրում տեխնոլոգիայի և ծրագրա
յին
ապահովման
մշակման
ոլորտում
համացանցով և կապի ցանցով. վիրտուալ իրա
կանության և լրացված իրականության և խառը
իրականության և ծրագրային ապահովման
նախագծում և մշակում. տեսախաղային համա
կարգչային սարքերի և ծրագրային ապահով
ման նախագծում և
մշակում. ծրագրային
ապահովման մշակում. ինտերակտիվ մուլտի
մեդիային ծրագրային ապահովման մշակում.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
պահպանում և վերանորոգում. համակարգչա
յին ծառայություններ, մասնավորապես՝ ամպա

50
50

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

յին հոսթինգի տրամադրման ծառայություններ.
առցանց չներբեռնվող «ամպային» հաշվարկ
ման ծառայությունների ծրագրային ապահով
ման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում տվյալների էլեկտրոնային պահ
պանման մեջ օգտագործելու համար. առցանց
չբեռնվող «ամպային» հաշվարկման ծառայու
թյունների ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում վիրտուալ,
լրացված իրականության հավելվածների և
միջավայրի համար. ֆայլերի փոխանակման
ծառայություններ, այն է՝ չբեռնվող ժամանակա
վոր օգտագործման տրամադրում որպես տեխ
նոլոգիա, որը թույլ է տալիս օգտատերերին
ներբեռնել և բեռնել էլեկտրոնային ֆայլերը.
հավելվածների ծառայությունների տրամադ
րում, այն է՝ հավելվածների, ծրագրային ապա
հովման,
վեբ-կայքերի
և
տվյալների
հիմն ապաշարների տրամադրում, հոսթինգ,
կառավարում, մշակում և պահպանում անլար
կապի, բջջային տեղեկատվական մուտքի և
հեռահար տվյալների կառավարման ոլորտում
բովանդակության անլար առաքումը ձեռքի
համակարգիչներ, դյուրակիր համակարգիչներ
և բջջային էլեկտրոնային սարքեր ապահովելու
համար. համակարգչային ծառայություններ,
այն է՝ սարքերի հեռահար կառավարման ապա
հովում համակարգչային ցանցի, անլար ցանցի
կամ համացանցի միջոցով. տվյալների կոդա
վորման ծառայություններ. վերականգնված
տվյալների
կոդավորված
էլեկտրոնային
փոխանցում և առաքում. առցանց չներբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման և հավելվածների տրամադրում
սպառողների փոխհարաբերությունների կառա
վարման (CRM) համար. հավելվածների մատա
կարարման ծառայություններ (ASP) որպես
ծրագրային ապահովում սպառողների փոխհա
րաբերությունների
կառավարման
համար
(CRM). համակարգչային ծառայություններ,
մասնավորապես՝ հավելվածների ծրագրավոր
ման ինտերֆեյսի (API) ծրագրային ապահովում
սպառողների փոխհարաբերությունների կառա
վարման համար (CRM). չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում, որը հեշտացնում և կազմակեր
պում է բարեգործական միջոցների հավաքագ
րումը և բարեգործական հանգանակությունների
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բաշխումը. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
առցանց բարեգործական միջոցների հավա
քագրման և հանգանակությունների համար.
գիտական և տեխնոլոգիական ծառայություն
ներ և դրանց հետ կապված հետազոտություն
ներ
և
մշակումն եր.
արդյունաբերական
վերլուծումն երի և արդյունաբերական հետազո
տությունների ծառայություններ. համակարգչա
յին սարքերի և ծրագրային ապահովման
նախագծում, մշակում, տեղակայում և սպասար
կում. հետազոտությունների ծառայություններ և
խորհրդատվություն
տեղեկատվության
և
հեռարձակման
տեխնոլոգիայի
ոլորտում.
հեռարձակման ապարատների և սարքավո
րանքի նախագծում. խորհրդատվության ծառա
յություններ համակարգչային սարքերի և
ծրագրային
ապահովման
համակարգերի
նախագծման, ընտրության, ներդրման և օգտա
գործման ոլորտում երրորդ անձանց համար.
առցանց ծրագրային ապահովման հարթակի
տրամադրում որպես տեխնոլոգիա, որը թույլ է
տալիս առցանց օգտատերերին կատարել վճա
րումն եր և փոխանցել դրամական միջոցներ.
առցանց ծրագրային ապահովման հարթակի
տրամադրում որպես տեխնոլոգիա, որը թույլ է
տալիս առցանց օգտատերերին կատարել վճա
րումն եր և փոխանցել դրամական միջոցներ
բազմաթիվ վեբ-կայքերի և բջջային հավելված
ների միջոցով. համակարգչային ծառայություն
ներ, այն է՝ հավելվածների ծրագրավորման
ինտերֆեյսի (API) ծրագրային ապահովում, որը
թույլ է տալիս օգտատերերին կատարել էլեկտ
րոնային առևտրային փոխանցումն եր համա
ցանցով և կապի ցանցով.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, որը
ներառում է ծրագրային ապահովում էլեկտրո
նային առևտրային փոխանցումն երը համացան
ցով և կապի ցանցով հեշտացնելու համար.
հավելվածների ծրագրավորման ինտերֆեյսի
(API) ծրագրային ապահովում, որը թույլ է տալիս
օգտատերերին կատարել էլեկտրոնային առևտ
րային փոխանցումն եր համացանցով և կապի
ցանցով. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
բնական լեզուն մեքենայով գործարկվող հրա
մաններին վերածելու համար. սոցիալական
մեդիա բովանդակության վերլուծություն և գնա
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հատում. երրորդ անձանց համար սոցիալական
մեդիա բովանդակության չափանիշների մշա
կում. երրորդ անձանց համար սոցիալական
մեդիա
բովանդակության
չափանիշներին
վերաբերող
վարույթների
իրականացում.
բովանդակության կարգավորում և վերահսկո
ղություն. վեբ հրապարակում, այն է՝ երրորդ
անձանց սոցիալական մեդիա բովանդակու
թյանը վերաբերվող որոշումն երի հրապարա
կում. չբեռնվող համակարգչային ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում հարցումն երի համակարգի տես
քով. չբեռնվող համակարգչային ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում մեծ քանակությամբ տվյալների
վերաբերյալ հարցումն եր կատարման համար.
չբեռնվող համակարգչային ծրագրային ապա
հովման ժամանակավոր օգտագործման տրա
մադրում հարցումն երի համակարգի տեսքով,
որը գործում է գործարարական վերլուծության
ոլորտում. առցանց չբեռնվող արհեստական
ինտելեկտի ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում, որը հեշ
տացնում է մեքենայի ծրագրային ապահովման
ուսուցումը. հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ (ASP) որպես ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշտաց
նում է մեքենայի ծրագրային ապահովման
ուսուցումը. առցանց չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում մեքենայի ուսուցման համար.
առցանց չբեռնվող ծրագրային ապահովման
գործիքների ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում ծրագրային ապահովման մշակ
ման համար. առցանց չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում օգտատիրոջ ինտերֆեյս ստեղծե
լու համար. հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ (ASP) որպես ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշտաց
նում է օգտատիրոջ ինտերֆեյսի ծրագրային
ապահովման ստեղծումը. տվյալների էլեկտրո
նային պահպանում. լուսանկարների էլեկտրո
նային պահպանում. ինտերակտիվ հոսթինգ
ծառայություններ, որոնք թույլ են տալիս օգտա
տերերին հրապարակել և կիսել իրենց սեփա
կան բովանդակությունը և պատկերները
առցանց. առցանց չբեռնվող ծրագրային ապա
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հովման տրամադրում տվյալների հիմն ապա
շարների
կառավարման
համար.
համակարգչային ցանցի ծառայություններ.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում հասարա
կական կարծիքի հետազոտման համար.
ծրագրային ապահովման տրամադրում, որը
թույլ է տալիս օգտատերերին հրապարակել
հարցեր պատասխանների հնարավորությամբ.
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS) որպես
տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս գործարարնե
րին, կազմակերպություններին և անհատներին
ստեղծել և կառավարել իրենց առցանց ներկա
յությունը և հաղորդակցվել առցանց օգտատե
րերի գործունեությանը, ապրանքներին և
ծառայություններին վերաբերվող տեղեկատվու
թյանը և հաղորդագրություններին և ներգրավ
վել գործարարական գործառնությանը և
սոցիալական ցանցին. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում որպես տեխնոլոգիա, որը թույլ է
տալիս օգտատերերին կառավարել իրենց գոր
ծարարական գործառնության ցանցի հաշիվ
ները. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
ձայնային հրահանգների և ծրագրային ապա
հովման ճանաչման, խոսքը տեքստի վերածելու
ծրագրային ապահովման, ձայնի օգտագործ
մամբ ծրագրային ապահովման հավելվածների
անձնական տեղեկատվության կառավարման
համար. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS)
որպես համակարգչային ծրագրային ապահով
ման հարթակներ անձնական օգնականի ծրագ
րային ապահովման համար. հարթակ որպես
ծառայություն (PaaS), որը ներառում է համա
կարգչային ծրագրային ապահովման հարթակ
ներ տնային ավտոմատացման և տնային
սարքերի ծրագրային ապահովման ինտեգրման
համար. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS),
որը ներառում է համակարգչային ծրագրային
ապահովման հարթակներ անլար կապի ծրագ
րային ապահովման համար ձայնի, ձայնա-,
տեսա-նյութերի և տվյալների փոխանցման
համար. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն, որը ներառում է համակարգչա
յին ծրագրային ապահովում անձնական տեղե
կատվության կառավարման համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
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օգտագործման
տրամադրում
ընդհանուր
հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների
վերաբերյալ տեղեկություններ մուտք գործելու,
վերահսկելու, հետևելու, որոնելու, պահպանելու
և կիսելու համար. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն, որը ներառում է
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
ինտերնետ իրերի, էլեկտրոնային սարքերին
միանալու և վերահսկելու օգտագործման
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովման տեսքով ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն երրորդ անձանց
համար ինտերնետ իրերի էլեկտրոնային սար
քերի կառավարման, միացման և գործարկման
նպատակով
համակարգչաքյին
ծրագրերի
մշակման համար. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն, որը ներառում է
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
հավելվածների ծրագրավորման ինտերֆեյսի
(API) օգտագործման համար. երրորդ անձանց
համար սեփական համակարգչային ծրագրային
ապահովման նախագծում, մշակում և սպա
սարկում բնական լեզվի, խոսքի, լեզվի և ձայնի
ճանաչման ոլորտում, բացառությամբ պատկեր
ների և ձայնագրությունների հետ արտադրու
թյունը. հավելվածների մշակման տեխնիկական
աջակցություն և խորհրդատվություն. ձայնային
հրահանգներին և ծրագրային ապահովման
ճանաչմանը, խոսքի տեքստի ծրագրային ապա
հովման փոխակերպմանը, ձայնի օգտագործ
մամբ ծրագրային ապահովման հավելվածների,
տնային ավտոմատացմանը և իրերի համա
ցանցի ծրագրային ապահովմանը վերաբերվող
տեղեկատվության, խորհրդի և խորհրդատվու
թյան ծառայություններ. գիտության և տեխնո
լոգիայի, տան ձևավորման, եղանակի և
գրաֆիկայի, ինտերիերի, ապրանքների և
նորաձևության ոլորտում տեղեկատվության,
նորությունների և մեկնաբանությունների տրա
մադրում. տեխնոլոգիական ծառայություններ,
այն է՝ տվյալների պահպանման ծառայություն
ներ. հավելվածների մատակարարման ծառա
յություններ (ASP), այն է՝
համակարգչային
ծրագրային ապահովման հավելվածների հոս
թինգ համացանցով երրորդ անձանց համար.
մուլտիմեդիային հավելվածների կառավարման
ծրագրավորմանը, համակարգչային ծրագրա
վորմանը, համակարգչային սարքերին, ծրագ
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րային ապահովմանը և համակարգչային
համակարգի նախագծմանը և
դասակարգ
մանը վերաբերվող խորհրդատվություն. ծրագ
րային ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն,
այն է՝
ծրագրային ապահովման հոսթինգ
երրորդ անձանց համար, որը տրամադրում է
համացանցի
միջոցով
համընդհանուր
հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվու
թյան լայն շրջանակ ներառող առցանց տվյալ
ների հիմն ապաշարի օգտագործում. առցանց
չբեռնվող բջջային կապի սարքերի ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում բջջային մուտքը դեպի համա
ցանց համակարգիչներով, շարժական համա
կարգիչներով և շարժական կապի սարքերի
միջոցով ուժեղացնելու համար. տեխնիկական
աջակցություն, այն է՝ համակարգչային սար
քերի և ծրագրային ապահովման խնդիրների և
շարժական համակարգչի և շարժական կապի
սարքերի համակարգչային սարքերի և ծրագ
րային ապահովման խնդիրների անսարքու
թյունների վերացում.
համակարգչային,
շարժական համակարգիչների և շարժական
կապի սարքերի համակարգչային սարքերի և
ծրագրային ապահովման հարցերով խորհր
դատվություն և նախագծում. չբեռնվող համա
կարգչային
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում,
որը թույլ է տալիս օգտատերերին մուտք գործել
և ներբեռնել համակարգչային ծրագրային
ապահովումը. առցանց չբեռնվող ծրագրային
ապահովման և հավելվածների ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում հոսքային ձայնա
և տեսա-ֆայլեր, խաղեր, սոցիալական ցանց,
տեքստային ֆայլեր և մուլտիմեդիային ֆայլեր
մուտք գործելու համար. հավելվածների մատա
կարարման ծառայություններ (ASP), որը ներա
ռում է համակարգչային ծրագրային ապահովում
հավելվածների ծրագրավորման ինտերֆեյսի
(API) ծրագրային ապահովումը տեսախաղերի,
բովանդակության, տվյալների և տեղեկատվու
թյան հոսքային փոխանցման, պահպանման և
համատեղ օգտագործման համար. համակարգ
չային ծրագրային ապահովման մշակում բջջա
յին հավելվածների ոլորտում. տեխնիկական
աջակցման ծառայությունների տրամադրում,
այն է՝ կապի սարքավորանքի օգտագործմանը
վերաբերվող համակարգչային ծրագրային
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ապահովման խնդիրների անսարքությունների
վերացում. համակարգչային ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայու
թյուններ. հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ (ASP), այն է՝ համակարգչա
յին ծրագրային ապահովման հավելվածների
հոսթինգ երրորդ անձանց համար. հավելված
ների մատակարարման ծառայություններ (ASP),
որը ներառում է էլեկտրոնային առևտրի ծրագ
րային ապահովումը, որպես վճարային դար
պաս օգտագործելու համար, որը թույլատրում է
վարկային քարտերի մշակումը կամ ուղիղ վճա
րումը առևտրականների կողմից. հավելված
ների մատակարարման ծառայություններ (ASP),
այն է՝ հավելվածների, ծրագրային ապահով
ման, վեբ-կայքերի և տվյալների հիմն ապաշար
ների տրամադրում,
հոսթինգ, կռավարում,
մշակում և սպասարկում տեղեկատվական
տեխնոլոգիայի, բլոկչեյնի, վիրտուալ արժույթի,
թվային արժույթի, կրիպտոարժույթի և թվային
ակտիվն երի ոլորտում. հավելվածների մատա
կարարման ծառայություններ (ASP), որը ներա
ռում
է
ծրագրային
ապահովում,
որն
օգտագործվում է վիրտուալ արժույթի, թվային
արժույթի, կրիպտոարժույթի և թվային ակտիվ
ների փոխանակման և գործարքների ժամա
նակ.
հավելվածների
մատակարարման
ծառայություններ (ASP), որը ներառում է ծրագ
րային ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշ
տացնում է ստեղծումը,
խմբագրումը,
ներբեռնումը, բեռնումը, մուտքը, դիտումը, հրա
պարակումը, ցուցադրումը, մեկնաբանումը,
ներդրումը, փոխանցումը և համատեղ օգտա
գործումը կամ այլ կերպ էլեկտրոնային լրատ
վամիջոցների
կամ
տեղեկատվության
տրամադրում համացանցով կամ կապի ցանցի
միջոցով. հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ, որը ներառում է հավելված
ների ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API) ծրագ
րա
յին ապա
հո
վում, որը թույլ է տա
լիս
օգտատերերին կատարել էլեկտրոնային գոր
ծարարական
գործարքներ
ինտերնետով.
հավելվածների մատակարարման ծառայու
թյուններ (ASP), որը ներառում է ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշտաց
նում է ապրանքների և ծառայությունների գնու
մը. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն. հարթակ որպես ծառայություն
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(PaaS). չբեռնվող «ամպային» հաշվարկման
ծառայությունների ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում.
բաշխված ցուցակների տեխնոլոգիաների տրա
մադրում. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում,
որը հեշտացնում է օգտատերերի հատկու
թյունը դիտել, վերլուծել, գրառել, պահպանել,
վերահսկել, կառավարել, առևտուր անել և
փոխանակել թվային արժույթը, վիրտուալ
արժույթը, կրիպտոարժույթը, թվային և բլոկ
չեյնի ակտիվն երը, թվայնացված ակտիվն երը,
թվային ժետոնները, կրիպտոժետոնները և
ծառայողական ժետոնները. չբեռնվող ծրագրա
յին ապահովման ժամանակավոր օգտագործ
ման տրամադրում թվային արժույթի, վիրտուալ
արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային և բլոկ
չեյնի ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվն երի,
թվային ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և
ծառայողական ժետոնների ուղարկման, ստաց
ման, ընդունման, գնման, վաճառքի, պահպան
ման, փոխանցման, առևտրի և փոխանակման
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
ֆինանսական գործարքների կատարման և
գրառման, հաշիվն երի ստեղծման և սպասարկ
ման և բաշխված հանրային ցուցակներով և
միառանգ վճարման ցանցով ֆինանսական
գործարքների մասին տեղեկատվության կառա
վարման համար. չբեռնվող ծրագրային ապա
հովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում երրորդ անձանց կողմից կամ
նրանց համար էլեկտրոնային վճարումն երի և
դրամական միջոցների փոխանցումն երի մշակ
ման նպատակով. էլեկտրոնային ֆինանսական
հարթակի ծրագրային ապահովման տրամադ
րում. ծրագրային ապահովման տրամադրում
որպես հավելվածների ծրագրավորման ինտեր
ֆեյսի (API) օգտագործում բլոկչեյն ծրագրային
ապահովման հավելվածների մշակման, թես
տավորման և ինտեգրման համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոժետոնների, թվա
յին և բլոկչեյնի ակտիվն երի, թվայնացված
ակտիվն երի, թվային ժետոնների, կրիպտոժե
տոնների և ծառայողական ժետոնների փոխա
նակման համար կողմերի միջև.
չբեռնվող
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ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում ֆինանսային
առևտրում օգտագործելու համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում ֆինանսական
փոխանակման համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում ֆինանսական տեղեկատվության
և շուկայի տվյալներ և տենդեցներ մուտք գոր
ծելու համար. չբեռնվող ծրագրային ապահով
ման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում համակարգչային ցանցով էլեկտ
րոնային փոխանցումն երի կրիպտոգրաֆիկ
անվտանգության կառավարման համար. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում
վիրտուալ
արժույթի օգտագործման համար. ծրագրային
ապահովման տրամադրում թվային արժույթի
օգտագործման համար. ծրագրային ապահով
ման տրամադրում կրիպտոարժույթի օգտա
գործման
համար.
չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում թվային արժույթի դրամապա
նակի և պահպանման ծառայությունների հետ
օգտագործելու համար. ծրագրային ապահով
ման տրամադրում որպես կրիպտոարժույթի
դրամապանակ օգտագործելու համար. ծրագ
րային ապահովման տրամադրում որպես
էլեկտրոնային դրամապանակ օգտագործելու
համար. ծրագրային ապահովման տրամադ
րում որպես թվային դրամապանակ օգտագոր
ծելու
համար.
տվյալների
էլեկտրոնային
պահպանման
ծառայություններ.
չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում
դրամական
միջոցների էլեկտրոնային հաշվարկների համա
կարգով փոխանցելու համար. չբեռնվող ծրագ
րային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում
արժույթի
փոխադրման համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում տվյալների հավաքագրման և
բաշխման համար. չբեռնվող ծրագրային ապա
հովման ժամանակավոր օգտագործման տրա
մադրում վճարման գործարքների համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում համա
կարգիչները
տեղական
տվյալների
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հիմն ապաշարին և ինտերնետին միացնելու
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
տեղեկատվության և տվյալների որոնողական
տվյալների
հիմն ապաշարների
ստեղծման
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպ
տոարժույթի, թվային ակտիվն երի, բլոկչեյնի
ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվն երի, թվա
յին ժետոնների, կրիպտոժետոնների և ծառայո
ղական
ժետոնների
գործարքների
կառավարման և վավերացման համար. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում խելացի պայմա
նագրերի ստեղծման և կառավարման համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում վճարային
և փոխանակման գործարքների կռավարման
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպ
տոարժույթի, թվային և բլոկչեյնի ակտիվն երի,
թվայնացված ակտիվն երի, թվային ժետոն
ների, կրիպտոժետոնների և ծառայողական
ժետոնների
էլեկտրոնային
փոխանակման
համար.չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում,
որը թույլ է տալիս երրորդ անձանց կողմից կամ
նրանց համար դրամական միջոցների փոխան
ցումը էլեկտրոնային հաշվարկների համակար
գով. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
ապակենտրոնացված և բաց աղբյուրով թվային
արժույթի ստեղծման համար բլոկչեյնի հիման
վրա գործարքների մեջ օգտագործելու համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում ապա
կենտրոնացված և բաց աղբյուրով վիրտուալ
արժույթի ստեղծման համար բլոկչեյնի հիման
վրա գործարքների մեջ օգտագործելու համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում ապա
կենտրոնացված
և
բաց
աղբյուրով
կրիպտոարժույթի ստեղծման համար բլոկչեյնի
հիման վրա գործարքների մեջ օգտագործելու
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
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թվային տեղեկատվության կոդավորման և
անվտանգ փոխանցման համար համացանցով,
ինչպես նաև հաշվարկային սարքերի միջև այլ
կապի միջոցներով. բաշխված ռեեստրի հար
թակների ծրագրային ապահովում ֆինանսա
կան գործարքների մշակման մեջ օգտագործելու
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով
դրամական միջոցների փոխանցման և արտար
ժույթի փոխանակման համար. վեբ-պորտալի
տրամադրում, որը ներառում է բլոգեր և չբեռն
վող հրապարակումն եր հոդվածների, սյունակ
ների և տեղեկատվական ուղեցույցների տեսքով
վիրտուալ արժույթների, թվային և բլոկչեյնի
ակտիվն երի և շուկայի և առևտրային տենդեց
ների ոլորտներում. հարթակ որպես ծառայու
թյուն (PaaS), որը ներառում է համակարգչային
ծրագրային ապահովման հարթակներ թվային
արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպտոար
ժույթի, թվային և բլոկչեյնի ակտիվն երի, թվայ
նացված ակտիվն երի, թվային ժետոնների,
կրիպտոաժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների վաճառքի և գնման համար. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, որը
ներառում է
համակարգչային ծրագրային
ապահովման հարթակներ թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային
և բլոկչեյնի ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվ
ների, թվային ժետոնների, կրիպտոժետոնների
և ծառայողական ժետոնների վաճառքի և
գնման համար. համակարգչային ծառայություն
ներ, այն է՝ առ
ցանց մի
ջա
վայ
րի ստեղ
ծում
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպ
տոարժույթի, թվային և բլոկչեյնի ակտիվն երի,
թվայնացված ակտիվն երի, թվային ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների վաճառքի և գնման համար. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS), որը ներառում է
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ բլոկչեյնի և կրիպտոարժույթի,
բաշխված պահեստավորման համակարգչային
համակարգերի կառավարման համար. ծրագ
րային ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն,
որը ներառում է համակարգչային ծրագրային
ապահովման հարթակներ բլոկչեյնի և կրիպ
տոարժույթի, բաշխված պահեստավորման
համակարգչային համակարգերի կառավար
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ման համար. համակարգչային ծառայություն
ներ, այն է՝ անվտանգ, մասնավոր կոդավորված
ամպային պահեստավորման ծառայությունների
տրամադրում. համակարգչային ծառայություն
ներ, այն է՝ բաց աղբյուրի ապակենտրոնացված
ամպային պահեստավորման հարթակի տրա
մադրում. տվյալների կոդավորման ծառայու
թյուններ, որոնք ներառում են բլոկչեյնի
ծրագրային ապահովման տեխնոլոգիա և միա
ռանգ
արձանագրություններ,
անվտանգ,
մասնավոր և կոդավորված ամպային պահես
տավորումը տրամադրելու համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում որպես կրիպտո
արժույթի
դրամապանակ
օգտագործելու
համար. տվյալների մայնինգ. չբեռնվող ծրագ
րային ապահովման ժամանակավոր օգտա
գործման տրամադրում բլոկչեյնի տեխնոլոգիայի
հետ օգտագործելու համար. ծրագրային ապա
հովում որպես (SaaS) ծառայություն, որը ներա
ռում է ծրագրային ապահովում,
թվային
արժույթին, վիրտուալ արժույթին, կրիպտոար
ժույթին, թվային և բլոկչեյնի ակտիվն երին,
թվայնացված ակտիվն երին, թվային ժետոննե
րին, կրիպտոժետոններին և ծառայողական
ժետոններին վերաբերվող առևտրի մաքրման,
տեղաբաշխման,
համապատասխանեցման,
գրանցման և կարգավորման համար. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS), որը ներառում է
ծրագրային ապահովում, թվային արժույթին,
վիրտուալ
արժույթին,
կրիպտոարժույթին,
թվային և բլոկչեյնի ակտիվն երին, թվայնացված
ակտիվն երին, թվային ժետոններին, կրիպտո
ժետոններին և ծառայողական ժետոններին
վերաբերվող առևտրի մաքրման, տեղաբաշխ
ման, համապատասխանեցման, գրանցման և
կարգավորման համար. հարթակ որպես ծառա
յություն (PaaS), որը ներառում է ծրագրային
ապահովման հարթակներ, թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվա
յին և բլոկչեյնի ակտիվն երի, թվայնացված
ակտիվն երի, թվային ժետոնների, կրիպտոժե
տոնների և ծառայողական ժետոնների միջոցով
հեշտացնել գործարքները և վճարումն երը,
որոնք թույլ են տա
լիս օգ
տա
տե
րե
րին գնել և
վաճառել ապրանքներն ու ծառայությունները
այլ անձանց. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն, որը ներառում է ծրագրա
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յին ապահովման հարթակներ,
թվային
արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպտոար
ժույթի, թվային և բլոկչեյնի ակտիվն երի, թվայ
նացված ակտիվն երի, թվային ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների միջոցով հեշտացնել գործարքները և վճա
րումն երը, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին
գնել և վաճառել ապրանքները և ծառայություն
ները այլ անձանց. բլոկչեյնի վրա հիմնված
ծրագրային ապահովման հարթակներ և բաշխ
ված ամպային ծրագրային ապահովման հար
թակներ թվային տեղեկատվության և կոդերի
ստուգման և նույնականացման համար. ստուգ
ման և անվտանգության ծրագրային ապահով
ման նախագծում, մշակում և ներդրում բլոկչեյնի
վրա հիմնված հարթակների համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում անվտանգ գոր
ծարքների հեշտացման համար. չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային
և բլոկչեյն ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվ
ների, թվային ժետոնների, կրիպտոժետոնների
և ծառայողական ժետոնների ստուգման
համար. բաշխված ամպային հարթակների
ծրագրային ապահովման նախագծում, մշակում
և ներդրում. բլոկչեյնի ծրագրային ապահովման
նախագծում, մշակում և ներդրում. թվային
արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպտոար
ժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվն երի, թվայ
նացված ակտիվն երի, թվային ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների դրամապանակների ծրագրային ապա
հովման նախագծում, մշակում և ներդրում.
թվային արժույթով գործարքների համար
երրորդ կողմի ստուգման ծառայությունների
համար ծրագրային ապահովման նախագծում,
մշակում և ներդրում, ներառյալ, բայց ոչ սհամա
նափակելով, բիթքոյն արժույթով հետ կապված
գործարքները. չբեռնվող ծրագրային ապահով
ման ժամանակավոր օգտագործման տրամադ
րում օգտատերերի համար թվային արժույթի,
վիրտուալ արժույթի, կրիպտոարժույթի, թվային
և բլոկչեյն ակտիվն երի, թվայնացված ակտիվ
ների, թվային ժետոնների, կրիպտոժետոնների
և ծառայողական ժետոնների օգտագործմամբ
ապրանքներ գնելու և վաճառելու համար.

03/1

ՄԱՍ
№ 1

չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում բլոկչեյն
տեխնոլոգիա մուտք գործելու, ընթերցելու,
հետևելու և օգտագործելու միջոցով. թվային
արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպտոար
ժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվն երի, թվայ
նացված
ակտիվն երի,թվային
ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների գործարքների վերաբերյալ տեխնիկական
խորհրդատվական ծառայություններ. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS), որը ներառում է
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ համակարգչային համակարգերի և
հավելվածների մշակման, տեղադրման և
կառավարման համար. ծրագրային ապահո
վում որպես (SaaS) ծառայություն, որը ներառում
է համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ համակարգչային համակարգերի և
հավելվածների մշակման, տեղադրման և
կառավարման համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին
մշակել, ստեղծել և
կառավարել բաշխված
հավելվածները բաց աղբյուրի միառանգ խելա
ցի պայմանագրի և վճարման ցանցի հարթակի
միջոցով. չբեռնվող նույնականացման ծրագրա
յին ապահովման ժամանակավոր օգտագործ
ման տրամադրում,
համակարգիչներ և
համակարգչային ցանց մուտքի և կապի
վերահսկման համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում վիրտուալ թեմաների փոխանակ
ման մեջ օգտագործելու համար. թվային փոխա
նակման
տրամադրում.
չբեռնվող
նույնականացման ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
թվային արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպ
տոարժույթի, թվային և բլոկչեյն ակտիվն երի,
թվայնացված
ակտիվն երի
տրամադրման
համար.
հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ (ASP). հավելվածների մատա
կարարման ծառայություններ (ASP), որը ներա
ռում
է
հավելվածների
ծրագրավորման
ինտերֆեյսի (API) ծրագրային ապահովում, որը
հեշտացնում է առցանց ծառայությունները
սոցիալական ցանցի, ծրագրային ապահովման
հավելվածների մշակման համար. հավելված
ների մատակարարման ծառայություններ (ASP),
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որը ներառում է տեղանքի որոշման ծրագրային
ապահովումը ապրանքների, ծառայությունների
և ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող
միջոցառումն երի տեղանքը որոնելու, որոշելու
և կիսելու համար. հավելվածների մատակա
րարման ծառայություններ (ASP), որը ներառում
է ծրագրային ապահովում քարտեզագրման
ծառայությունների համար. հավելվածների
մատակարարման ծառայություններ (ASP), որը
ներառում է ծրագրային ապահովում սոցիալա
կան ցանցի, սոցիալական ցանցի բովանդա
կության կառավարման, վիրտուալ համայնքի
ստեղծման և պատկերների, տեսալսողական և
տեսա
բովանդակության,
լուսանկարների,
տեսագրությունների, տվյալների, տեքստի,
հաղորդագրությունների, գովազդի, լրատվամի
ջոցների գովազդի կապի և տեղեկատվության
փոխանցման համար. հավելվածների մատա
կարարման ծառայություններ (ASP), որը ներա
ռում է ծրագրային ապահովում առցանց
գովազդի
և
շուկայագիտության
գնման,
վաճառքի, նախագծման, կառավարման, հետև
ման, գնահատման, օպտիմալացման, թիրա
խավորման,
վերլուծության,
առաքման և
հաշվետվության մեջ օգտագործելու համար.
հավելվածների մատակարարման ծառայու
թյուններ (ASP) որպես ծրագրային ապահովում,
որը թույլ է տալիս կամ հեշտացնում է օգտատե
րերի տեղանքի, այլ օգտատերերի հետ պլանա
վորվող գործունեության և խորհուրդների
տրամադրման համատեղ օգտագործումը և ցու
ցադրումը. հավելվածների մատակարարման
ծառայություններ (ASP)
որպես ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշտաց
նում է սոցիալական կամ գտնվելու վայրի գծան
շումը.
հավելվածների
մատակարարման
ծառայություններ (ASP)
որպես ծրագրային
ապահովում, որը թույլ է տալիս կամ հեշտաց
նում է փոխազդեցությունը և կապը մարդկանց
և արհեստական ինտելեկտի հարթակների
միջև, այն է՝ բոտերի (bots), վիրտուալ ներկա
յացուցիչների և վիրտուալ օգնականների.
հավելվածների մատակարարման ծառայու
թյուններ (ASP). հավելվածների մատակարար
ման ծառայություններ (ASP) որպես ծրագրային
ապահովում ձայնային կառավարմամբ տեղե
կատվական սարքերի, այն է՝ ամպային միաց
մամբ և ձայնի կառավարմամբ խելացի
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կենցաղային էլեկտրոնային սարքերի և էլեկտ
րոնային անձնական օգնականների սարքերի
հսկման, ինտեգրման, կառավարման, միաց
ման և կարգավորման համար. հավելվածների
մատակարարման ծառայություններ (ASP), այն
է՝ հավելվածների, ծրագրային ապահովման և
վեբ-կայքերի հոսթինգ, կառավարում, մշակում
և սպասարկում, անձնական արդյունավետու
թյան,
ան
լար կա
պի և շար
ժա
կան հա
վել
վածների
ոլորտներում.
հավելվածների
մատակարարման ծառայություններ (ASP), այն
է՝ հավելվածների, ծրագրային ապահովման,
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմն ապաշարների
տրամադրում, հոսթինգ, կառավարում, մշա
կում և սպասարկում,
օգտատիրոջ երթուղու
վրա հիմնված վեբ-կայքերի վարկանիշի հաշ
վարկման ոլորտում. հավելվածների մատակա
րարման ծառայություններ (ASP), այն է՝
համակարգչային հավելվածների հեռակա հոս
թինգ երրորդ անձանց համար. հավելվածների
մատակարարման ծառայություններ, այն է՝
հավելվածների, ծրագրային ապահովման, վեբկայքերի և տվյալների հիմն ապաշարների տրա
մադրում, հոսթինգ, կառավարում, մշակում և
սպասարկում, անլար կապի, շարժական տեղե
կատվական մուտքի և հեռավար տվյալների
կառավարման ոլորտում դեպի ձեռքի համա
կարգիչներ, անձնական դյուրակիր համակար
գիչներ և շարժական էլեկտրոնային սարքերի
բովանդակության անլար առաքման համար.
հավելվածների մատակարարման ծառայու
թյուններ, այն է՝ հավելվածների, ծրագրային
ապահովման, վեբ-կայքերի և տվյալների հիմ
նապաշարների տրամադրում, հոթինգ, կառա
վարում, մշակում և սպասարկում, օգտատիրոջ
երթուղու վրա հիմնված վեբ-կայքերի վարկա
նիշի հաշվարկման ոլորտում. համակարգչային
խորհրդատվություն, համակարգիչների համար
ծրագրերի կազմում. համակարգչային սարքա
վորանքի և ծրագրային ապահովման հարցերով
խորհրդատվություն և նախագծում. համակարգ
չային սարքավորանքի, ծրագրային ապահով
ման, հավելվածների և ցանցի հարցերով
խորհրդատվական ծառայություններ. համա
կարգչային առցանց ծառայություններ, այն է՝
սպորտին, առողջությանը և ֆիթնեսին վերա
բերվող տեղեկատվության, առցանց հղումն երի
և էլեկտրոնային աղբյուրների տրամադրում.
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անհատականացված առցանց էջերի տրա
մադրման տեսքով համակարգչային ծառայու
թյուններ, որոնք ներառում են օգտատիրոջ
կողմից որոշված կամ նշված տեղեկատվու
թյունը, անձնական պրոֆիլը, վիրտուալ իրակա
նության, խառը իրականության և լրացված
իրականության բովանդակությունը և տվյալ
ները. համակարգչային ծառայություններ, այն է՝
վիրտուալ համայնքների ստեղծում գրանցված
օգտատերերի համար, խմբեր և միջոցառումն եր
կազմակերպելու, համաժողովն երում մասնակ
ցելու, գործընկերներից հետ պատասխան ստա
նալու և սոցիալական, գործարարական և
համայնքային ցանցում ներգրավվելու համար.
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝
առցանց օգտատիրոջ կողմից որոշված բովան
դակության և գովազդի կառավարում և սոցիա
լական լրատվական կապուղիների ստեղծում.
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝
առցանց վեբմիջոցների հոսթինգ երրորդ
անձանց համար հանդիպումն եր, միջոցառում
ներ և ինտերակտիվ քննարկումն եր համացան
ցով և կապի ցանցերով կազմակերպելու և
անցկացնելու համար. համակարգչային ծառա
յություններ, այն է՝ տեղեկատվության տրամադ
րում համացանցով տեխնոլոգիայի և ծրագրային
ապահովման մշակման ոլորտներում. համա
կարգչային ծրագրային ապահովման մշակում.
վեբ-կայքերի և այլ համակարգչային և էլեկտրո
նային կապի ցանցի ստեղծում, սպասարկում և
հոսթինգ, որը ներառում է սպորտի և ֆիթնեսի
ոլորտներին վերաբերվող տեղեկատվություն,
առցանց հղումն եր և էլեկտրոնային աղբյուրներ.
ինտերակտիվ վեբ-կայքերի և այլ համակարգ
չային և էլեկտրոնային կապի ցանցերի ստեղ
ծում, սպա
սար
կում և հոս
թինգ, որը թույլ է
տալիս օգտատերերին մուտք գործել, մուտք
բացել, հետևել, վերահսկել և ձևավորել առող
ջության, ֆիթնեսի, անձնական վարժություն
ների, սպորտի և սպորտային գործունեության
մասին տեղեկատվությունը և նվաճումն երը.
ինտերակտիվ վեբ-կայքերի և այլ համակարգ
չային և էլեկտրոնային կապի ցանցերի ստեղ
ծում, սպա
սար
կում և հոս
թինգ, որը թույլ է
տալիս օգտատերերին մրցակցել և համեմատել
սպորտային տեղեկատվությունը և նվաճում
ները այլ օգտատերերի հետ. լրացված իրակա
նության համակարգչային սարքավորանքի և
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ծրագրային ապահովման նախագծում և մշա
կում.
համակարգչային սարքավորանքի և
համակարգչային ծրագրային ապահովման
նախագծում և մշակում. ինտերակտիվ լրատվա
կան ծրագրային ապահովման նախագծում և
մշակում. խառը իրականության համակարգչա
յին սարքավորանքի և ծրագրային ապահովման
նախագծում և մշակում. վիրտուալ իրականու
թյան համակարգչային սարքավորանքի և
ծրագրային ապահովման նախագծում և մշա
կում. ֆայլեր կիսելու ծառայություններ, այն է՝
առցանց միջոցների տրամադրում երրորդ
անձանց համար, որոնք ներառում են տեխնո
լոգիա, որը թույլ է տալիս օգտատերերին ներ
բեռնել և բեռնել էլեկտրոնային ֆայլերը. թվային
բովանդակության հոսթինգ համացանցով.
քարտեզագրման ծառայություններ.
շարժա
կան համակարգիչների և շարժական կապի
սարքերի համակարգչային սարքավորանքի և
ծրագրային ապահովման հարցերով խորհր
դատվություն և նախագծում. շարժական համա
կարգիչների և շարժական կապի սարքերի
ծրագրային ապահովման նախագծում երրորդ
անձանց համար. չբեռնվող համակարգչային
ծրագրային ապահովման տրամադրում առող
ջության, ինքնազգացողության, ֆիզիկական
ակտիվության, քաշի կառավարման, քնի և
սննդի ոլորտներում տվյալների և տեղեկատվու
թյան ցուցադրման, հավաքագրման, վերլուծու
թյան և կազմակերպման համար. չբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տրամադրում մարդկանց և արհեստական
ինտելեկտի հարթակների միջև փոխգործակ
ցությունը և կապը հեշտացնելու համար, այն է՝
բոտերի (bots), վիրտուալ ներկայացուցիչների և
վիրտուալ օգնականների. չբեռնվող համա
կարգչային ծրագրային ապահովման տրամադ
րում օգտատիրոջ գտնվելու վայրը, այլ
օգտատերերի հետ պլանավորվող գործողու
թյունների և խորուրդների տրամադրումը կիսե
լու և ցուցադրելու համար.
չբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տրամադրում սոցիալական և տեղանքի քար
տեզագրման համար. չբեռնվող համակարգչա
յին ծրագրային ապահովման տրամադրում
ֆիթնեսին, առողջությանը և ինքնազգոցողու
թյանը և վիճակագրությանը հետևելու համար.
չբեռնվող համակարգչային ծրագրային ապա

59
59

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

հովման տրամադրում անձնական ֆիթնես մար
զական ծրագրերի ստեղծման համար. չբեռնվող
ծրագրային ապահովման տրամադրում վիր
տուալ խմբերի հետ օգտատիրոջ կողմից ստեղծ
ված և կառավարվող մասնակի խմբերի
ստեղծման, կառավարման և մուտք գործելու
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
տրամադրում ապրանքների և ծառայություն
ների պատվիրման և/կամ գնման համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման տրամադ
րում էլեկտրոնային վճարումն երի մշակման
համար. վիրտուալ վաճառատեղերի չբեռնվող
ծրագրային ապահովման տրամադրում. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման տրամադրում
անձնական մարզումն երի ծառայությունների,
մարզումն երի և ֆիթնեսի գնահատման համար.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման տրամադ
րում սոցիալական ցանցի, վիրտուալ համայնքի
ստեղծման և ձայնագրությունների, տեսագրու
թյունների, պատկերների, տեքստի և տվյալ
ների
փոխանցման
համար.
չբեռնվող
ծրագրային ապահովման տրամադրում մուլտի
մեդիային զվարճալի բովանդակության հոսքա
յինփոխանցման համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման տրամադրում բովանդակության,
տեքստի, գրաֆիկական աշխատանքների, ձայ
նագրությունների, տեսալսողական ստեղծա
գործությունների, գրականության, տվյալների,
ֆայլերի, փաստաթղթերի և էլեկտրոնային
ստեղծագործությունների փոխանցման, համա
տեղ օգտագործման, ստացման, ներբեռման,
ցուցադրման, փոխազդեցության և տարածման
համար. առցանց գովազդի հարթակի տրա
մադրում, այն է՝ չբեռնվող ծրագրերի ապահո
վում, որը թույլ է տա
լիս գնորդ
նե
րին և
վաճառողներին առցանց գովազդով գնել և
վաճառել գովազդվող ռեսուրսները. առցանց
չբեռնվող «ամպային» հաշվարկման ծրագրա
յին ապահովման ծառայություններ տվյալների
էլեկտրոնային պահպանման մեջ օգտագործե
լու համար. առցանց չբեռնվող «ամպային» հաշ
վարկման
ծրագրային
ապահովման
ծառայություններ վիրտուալ, խառը և լրացված
իրականության հավելվածների և միջավայրի
համար. առցանց չբեռնվող համակարգչային
ծրագրային ապահովման ծառայություններ
սպառողական ապրանքների մեծ տեսականու
մանրածախ առևտրի և պատվիրման ծառայու
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թյունների համար. հարթակ որպես ծառայու
թյուն (PaaS) որպես համակարգչային ծրագրային
ապահովման հարթակ, գովազդի գնման և
տարածման համար. հարթակ որպես ծառայու
թյուն (PaaS) որպես համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման հարթակ սոցիալական ցանցի,
սոցիալական ցանցի բովանդակության կառա
վարման, վիրտուալ համայքների ստեղծման և
պատկերների, տեսալսողական և տեսաբովան
դակության, լուսանկարների, տեսագրություն
ների,
տվյալների,
տեքստի,
հաղորդագրությունների, գովազդի, մեդիագո
վազդի կապի և տեղեկատվության փոխանց
ման համար. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS) որպես համակարգչային ծրագրային
ապահովման հարթակ ձայնային հրահանգ
ների և ծրագրային ապահովման ճանաչման,
խոսքը տեքստի փոխակերպելու, ձայնային
ծրագրային հավելվածների անձնական տեղե
կատվության կառավարման համար. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS) որպես համակարգ
չային ծրագրային ապահովման հարթակ սոցի
ալական
ցանցի
և
պատկերների,
տեսալսողական բովանդակության, տեսաբո
վանդակության
և
հաղորդագրությունների
փոխանցման համար. հարթակ որպես ծառա
յություն (PaaS) որպես համակարգչային ծրագ
րային ապահովման հարթակ, որը թույլ է տալիս
օգտատերերին կատարել էլեկտրոնային գոր
ծարարական գործառնություններ և էլեկտրո
նային առևտրի փոխանցումն երը. ինտերակտիվ
վեբ-կայքերի տրամադրում, որը թույլ է տալիս
սպառողներին մուտք գործել, մուտք բացել,
հետևել, վերահսկել և ձևավորել սննդի, կալորի
աների, առողջության, ֆիթնեսի, անձնական
վարժությունների, սպորտի և սպորտային գոր
ծունեության մասին տեղեկատվությունը և նվա
ճումն երը. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
օգտագործման տրամադրում սպորտի, մարզա
կան հմտությունների մշակման, ֆիթնես-մար
զումն երի և ֆիթնես ուսուցման մասին
տեղեկակատվության վերաբերյալ առցանց
վեբ-կայքով և այլ համակարգչային և էլեկտրո
նային կապի ցանցերով խաղային կառավարա
կետերի,
անձնական
համակարգիչների,
անձնական թվային սարքերի և սմարթֆոնների
համար. ինտերակտիվ վեբ-կայքերի տրամադ
րում, որը թույլ է տալիս սպառողներին մուտք
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գործել, մուտք բացել, հետևել, վերահսկել և
ձևավորել կալորիաների, ֆիթնեսի, անձնական
վարժությունների և սպորտային գործունեու
թյան մասին տեղեկատվությունը և նվաճում
ները. ցանցի առցանց ծառայություն, որը թույլ
է տալիս օգտատերերին փոխանցել անձնական
նույնականացման տվյալները և կիսել անձնա
կան նույնականացման տվյալները բազմաթիվ
առցանց միջոցների հետ և միջև. անհատա
կան համակարգչային որոնողական ծառայու
թյուններ, այն է՝ համացանցով օգտատիրոջ
հատուկ հարցման հիմա վրա տեղեկատվու
թյան որո
նում և
ստա
ցում.
որո
նո
ղա
կան
ինդեքսներից և տվյալների տեղեկատվության
հիմն ապաշարներից տեղեկատվության, ներա
ռյալ տեքստի, էլեկտրոնային փաստաթղթերի,
տվյալների հիմն ապաշրների, գրաֆիկայի,
էլեկտրոնային լրատվամիջոցների, պատկեր
ների և տեսալսողական բովանդակության
տրամադրում համացանցով և կապի ցանցով.
համացանցով որոնողական համակարգերի
տրամադրում. չբեռնվող ծրագրային ապահով
ման տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատե
րերին կատարել էլեկտրոնային գործարարական
գործարքներ համացանցով և կապի ցանցով.
առցանց միջոցների տրամադրում որպես տեխ
նոլոգիա, որը թույլ է տալիս օգտատերերին
ստեղծել անձնական պրոֆիլներ, որոնք ներա
ռում են սոցիալական և գործարարական ցանցի
տեղեկատվություն, փոխանցել և կիսել այդ
պիսի տեղեկատվությունը բազմաթիվ առցանց
միջոցների միջև սոցիալական ցանցում ներգ
րավվելու համար և կառավարել իրենց սոցիա
լական ցանցի հաշիվն երը. առցանց միջոցների
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին
ներ
բեռ
նել, փո
խել և կի
սել ձայ
նա, տես- նյու
թերը, լուսանկաները, տեքստերը, գծագրերը և
տվյալները. առցանց միջոցների տրամադրում,
որպես տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս առցանց
օգտատերերին ստեղծել անձնական պրոֆիլ
ներ, որոնք ներառում են սոցիալական և գոր
ծարարական ցանցի տեղեկատվություն և
փոխանցել և կիսել այդպիսի տեղեկատվու
թյունը բազմաթիվ առցանց միջոցների միջև.
առցանց չբեռնվող ծրագրային ապահովում
կրվող համակարգաչային սարքավորանքի և
կրվող համակարգչային կից սարքերի տեղադր
ման, կարգավորման և վերահսման համար.

03/1

ՄԱՍ
№ 1

առցանց կայքերի տրամադրում, որը հնարա
վորություն է տալիս օգտատերերին ներբերնել,
փոփոխել և կիսել վիրտուալ իրականության,
խառը իրականության և լրացված իրականու
թյան բովանդակությունը, տեղեկատվությունը,
փորձը և տվյալները. անձնական օգնականի
ծրագրային ապահովման տրամադրում. որոնո
ղական հարթակների տրամադրում, որը թույլ է
տալիս օգտատերերին դիմել և ստանալ լուսան
կարներ, տեսագրություններ, տեքստեր, տվյալ
ներ,
պատկերներ
և
էլեկտրոնային
աշխատանքներ. որոնողական հարթակների
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին
դիմել և ստանալ բովանդակություն, տեքստ
գրաֆիկական աշխատանքներ, ձայնագրու
թյուններ,
տեսալսողական ստեղծագործու
թյուններ, գրականություն, տվյալներ, ֆայլեր,
փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխատանք
ներ. սոցիալական օգնականի ծրագրային
ապահովման տրամադրում. ծրագրային ապա
հովման տրամադրում բարեգործական միջոց
ների հավաքագրման և հանգանակությունների
ֆինանսավորումը և տարածումը հեշտացնելու
և կազմակերպելու համար. ծրագրային ապա
հովման տրամադրում առցանց բարեգործա
կան միջոցների հավաքագրման և ֆինանսական
հանգանակությունների
ծառայությունների
համար. չբեռնվող համակարգչային ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում քարտեզագրման ծառայություն
ների համար. չբեռնվող համակարգչային ծրագ
րային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում և առցանց միջոց
ների հոսթինգ, որը թույլ է տալիս օգտատերե
րին մուտք գործել և բեռնել համակարգչային
ծրագրային ապահովումը. չբեռնվող համա
կարգչային ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում, որը թույլ
է տալիս մշակել, գնահատել, թեստավորել և
սպասարկել շարժական ծրագրային ապահով
ման հավելվածները դյուրակիր հաշվարկման
սարքերի համար, այն է՝ բջջային հեռախոս
ների, սմարթֆոնների, ձեռքի համակարգիչ
ների և պլանշետային համակարգիչների
համար. չբեռնվող համակարգչային ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում օգտագտիրոջ գտնվելու վայրը,
այլ օգտատերերի հետ պլանավորվող գործողու
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թյունները և խորհուրդների տրամադրումը
կիսելու և ցուցադրելու համար. չբեռնվող համա
կարգչային ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր
օգտագործման
տրամադրում
սոցիալական և տեղանքի քարտեզագրման
համար. չբեռնվող համակարգչային ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում բովանդակության և բովանդա
կության հրատարակիչների ի հայտ բերելու և
բովանդակությանը
բաժանորդագրվելու
համար. չբեռնվող համակարգչային ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում մուտքի, հավաքագրման, ցու
ցադրման, խմբագրման, հղում կատարելու,
փոփոխման, կազմակերպման, մակնշման, հոս
քային փոխանցման, համատեղ օգտագործման,
պահպանման, փոխանցման համար և այլ կերպ
էլեկտրոնային լրատվամիջոցների, լուսանկար
ների, պատկերների, գրաֆիկայի, ձայնա-,
տեսա-, տեսալսողական բովանդակության,
տվյալների և տեղեկատվության տրամադրում
համացանցով և կապի ցանցերով. չբեռնվող
էլեկտրոնային առևտրի ծրագրային ապահով
ման ժամանակավոր օգտագործման տրամադ
րում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին կատարել
էլեկտրոնային գործարարական փոխանցում
ներ համացանցով. չբեռնվող տեղանքի որոշ
ման համակարգչային ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
ապրանքների, ծառայությունների և հետաքր
քիր միջոցառումն երի տեղանքի որոնման, որոշ
ման և կիսելու համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման հավելվածների ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում տեղական և
հետաքրքիր
վայրերի,
միջոցառումն երի,
տեսարժան վայրերի, աշխատանքի հնարավո
րության, զվարճությունների, մշակութային
միջոցառումն երի, գնումն երի և առաջարկների
որոնման և նույնականացման համար. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման հավելվածների
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
եղանակի մասին տեղեկատվություն տրամադ
րելու համար. չբեռնվող ծրագրային ապահով
ման
հավելվածների
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում նորությունների
կամ ընթացիկ միջոցառումն երի տեղեկատվու
թյան տրամադրելու, հղում և հոսքային փոխան
ցում կատարելու համար. չբեռնվող ծրագրային
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ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում
լուսանկարչական
ֆիլտրերի
միջոցով լուսանկարների, պատկերների և ձայ
նա-, տեսա-, և տեսալսողական բովանդակու
թյան և էֆֆեկտների միջոցով վիրտուալ
իրականության, խառը իրականության և լրաց
ված իրականության փոփոխման համար, այն է՝
գծագրերի, անիմացիայի, տեքստի, նկարների,
տեղանքի տվյալների, մետատվ յալների նշման,
հիպերհղումն երի. չբեռնվող ծրագրային ապա
հովման ժամանակավոր օգտագործման տրա
մադրում լուսանկարահանման և
ձայնա-,
տեսալսողական և տեսաբովանդակության
գրառման համար. չբեռնվող ծրագրային ապա
հովման ժամանակավոր օգտագործման տրա
մադրում պատկերների, տեսալսողական և
տեսաբովանդակության և դրա հետ ասոցիաց
վող տեքստի և տվյալների ներբեռնման, բեռն
ման, արխիվացման, փոխանցման և կիսելու
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
լրատվական միջավայրի բովանդակության
հոսքային փոխանցման համար. առցանց չբեռն
վող ծրագրային ապահովման և հավելվածների
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
ակնթարթային
հաղորդագրությունների,
ինտերնետ-արձանագրությամբ (VOIP) ձայնա
յին կապի, տեսակոնֆերանսների և ձայնային
կոնֆերանսների համար. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում նախագծման, կառավարման,
չափման, վերլուծության, տարածման, և երրորդ
անձանց գովազդի ապահովման համար. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում լուսանկարահան
ման և ձայնա-, տեսալսողական և տեսաբո
վանդակության
գրառման
համար.
համացանցով որոնողական համակարգերի
ծառայությունների տրամադրում. համակարգ
չային ծրագրային ապահովման վարձույթ, որը
հնարավորություն է տալիս օգտատերերին ներ
բեռնել,
խմբագրել և կիսել պատկերները,
տեսանյութերը և տեսալսողական բովանդա
կությունը. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն որպես համակարգչային
ծրագրային ապահովում առցանց տվյալների
հիմն ապաշարներ, ձայանա- տեսա-, և մուլտի
մեդիային բովանդակություն, խաղերի և ծրագ
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րային ապահովման հավելվածներ, ծրագրային
ապահովման հավելվածների վաճառատեղեր
մուտք գործելու, դիտելու և որոնելու համար.
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) ծառայու
թյուն որպես համակարգչային ծրագրային
ապահովում ընդհանուր հետաքրքրություն ներ
կայացնող թեմաների վերաբերյալ տեղեկու
թյուններ
մուտք
գործելու,
վերահսկելու,
հետևելու, որոնելու, պահպանելու և կիսելու
համար. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն որպես համակարգչային ծրագ
րային ապահովում անլար ցանցով ցանցի սպա
ռողական էլեկտրոնային սարքերի, տնային
կլիմայական սարքերի և լուսավորման արտադ
րանքի միացման, կարգավորման, ինտեգրման,
վերահսկման և կառավարման համար. ծրագ
րային ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն,
որը ներառում է համակարգչային ծրագրային
ապահովում, որն օգտագործվում է ձայնային
կառավարմամբ տեղեկատվության և անձնա
կան օգնականի սարքերի կառավարման
համար. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն առողջության, ֆիթնեսի, քնի,
սննդի և ինքնազգացողության ոլորտներում
տվյալների, չափումն երի և հաշվետվություն
ների նախագծման, ստեղծման և վերլուծության
համար. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն, որը ներառում է ծրագրային
ապահովում էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ներ, ծանուցումն եր և տագնապի ազդանշան
ներ ուղարկելու և ստանալու համար. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, որը
ներառում է ծրագրային ապահովում ալգորիթմի
օգտագործման համար սպորտային գործունե
ության, ֆիթնես ուսուցման, ֆիթնես մակար
դակի գնահատման, ֆիթնես մարզումն երի,
ֆիթնես խորհուրդների և նվաճումն երի հաշ
վարկման և ձևաորման համար. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, այն է՝
ծրագրային ապահովման հոսթինգ երրորդ
անձանց համար ալգորիթմի օգտագործման
համար սպորտային գործունեության, ֆիթնես
ուսուցման, ֆիթնես մակարդակի գնահատման,
ֆիթնես մարզումն երի, ֆիթնես խորհուրդների և
նվաճումն երի հաշվարկման և ձևաորման
համար. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն, այն է՝ անհատական վեբ-կայքի
և շարժական պորտալի տրամադրում անհատ
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ների համար, որը ներառում է անալիտիկ տվյալ
ներ, հիմնված ֆիզիոլոգիական տվյալների վրա
առողջության հսկմնա նպատակով. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, որը
թույլ է տալիս կառավարել աշխատողների
հաշիվն երը, օրակարգը և հետևել աշխատողի
մասնակցությանը և հեշտացնել և կառավարել
ընկերության ֆիթնես և առողջարարական
ծրագրերը. ծրագրային ապահովում էլեկտրո
նային հաղորդագրությունների համար. տեխնի
կական աջակցության ծառայություններ, այն է՝
համակարգչային սարքավորանքի ախտորոշ
ման և ծրագրային ապահովման խնդիրների
անսարքությունների վերացում. տեխնոլոգիա
կան ծառայություններ, այն է՝ տվյալների
պահեստավորման ծառայություններ.
դաս 45. սոցիալական ցանցերի առցանց
ծառայություններ և հանդիպումն երի կամ ծանո
թությունների կազմակերպման ակումբների
ծառայություններ. սոցիալական ցանցերի, սոցի
ալական ծանոթության և հանդիպումն երի կամ
ծանոթությունների կազմակերպման ակումբ
ների ոլորտում սոցիալական ցանցերի, սոցի
ալական ծանոթության և հանդիպումն երի կամ
ծանոթությունների կազմակերպման ակումբ
ների ծառայություններ համակարգչային տվյալ
ների հիմն ապաշար և առցանց որոնողական
հիմն ապաշար մուտք գործելու միջոցով. սոցի
ալական ցանցերի և սոցիալական ծանոթության
ոլորտին վերաբերվող տեղեկատվության տրա
մադրում. սոցիալական ցանցի ծառայություն
ների տրամադում, այն է՝ տեղեկատվության
տրամադրում անձնական մշակման, ինքնա
կատարելագործման,
ինքնազարգացման,
բարեգործական, մարդասիրական, կամավոր,
հանրային և կոլեկտիվ ծառայությունների, և
հումանիտար գործողությունների ոլորտում.
դռնապանների ծառայությունների տրամադրում
երրորդ անձանց համար անհատների կարիք
ները բավարարելու համար, այն է՝ ամրագրում,
անձնական գնումն երի թեթեվացում, անձնա
կան առաքումն երի կազմակերպում, պահանջ
վող անձնական պայմանավորվածությունների
կատարում,
ապրանքների և ծառայություն
ների վերաբերյալ խորհրդատվություն, հաճա
խորդների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում անհատների կարիքները հոգա
լու համար. իրավաբանական ծառայություն
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ներ. սոցիալական մեդիա բովանդակությանը
վերաբերվող չափանիշների և պրակտիկայի
վերանայում. սոցիալական մեդիային վերա
բերվող համապատասխանության խորհրդատ
վություն. խորհրդատվական ծառայություններ
առցանց սոցիալական ցանցերի և սոցիալական
մեդիա ծառայությունների ոլորտում. նույնա
կանացման ծառայություններ. ներդրումն երի
ոլորտում առցանց սոցիալական ցանցի ծայ
ռայությունների տեսքով առցանց սոցիալական
ներդրումային ցանց. վեբ-կայքերի տրամադ
րում գաղտնիության տեխնոլոգիաների մշակ
ման, անվտանգության, բլոկչեյնի (blockchain)
և բաշխված ցուցակների տեխնոլոգիաների
և տվյալների կառավարման օրենսդրության
տեղեկատվությամբ. թվային արժույթների, վիր
տուալ արժույթների, կրիպտոարժույթի, թվա
յին և բլոկչեյնի ակտիվն երի, թվայնացված
ակտիվն երի, թվային ժետոնների, կրիպտոժե
տոնների և ծառայողական ժետոնների հավել
վածների ոլորտում նորմատիվ պահանջների
պահպանման վերաբերյալ խորհրդատվություն.
առցանց սոցիալական ցանցային ծառայություն
ներդրողների համար, որը թույլ է տալիս թվա
յին արժույթի, վիրտուալ արժույթի, կրիպտո
արժույթի, թվային և բլոկչեյնի ակտիվն երի,
թվայնացված ակտիվն երի, թվային ժետոնների,
կրիպտոժետոնների և ծառայողական ժետոն
ների ֆինանսական առևտուր և փոխանակում.
գործարարական գործառնությունների նույնա
կանացման ստուգման ծառայություններ. նույ
նականացման ստուգման ծառայություններ.
սոցիալական ցանցերի առցանց ծառայություն
ներ. անձնական դռնապանների ծառայություն
ներ երրորդ անձանց համար, որոնք ներառում
են պահանջված անձնական պայմանավորվա
ծությունների և ամրագրումն երի կատարումը
և հաճախորդներին հատուկ տեղեկատվու
թյան տրամադրումը անհատների կարիքները
բավարարելու համար. դեպի համակարգչա
յին հիմն ապաշարներ և առցանց որոնողական
հիմն ապաշարներ մուտքի տրամադրում սոցի
ալական ցանցի, սոցիալական ծանոթության
և հանդիպումն երի կամ ծանոթությունների
կազմակերպման ակումբների ոլորտում. սոցի
ալական ծանոթության և ցանցի և հանդիպում
ների կամ ծանոթությունների կազմակերպման
ակումբների ծառայություններ. սոցիալական
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ցանցի ծառայություններ կապված սպորտի,
ֆիթնեսի և մարզչական գործունեության հետ,
որոնք տրամադրվում են համայնքի առցանց
վեբ կայքի և այլ համակարգչային և էլեկտրոնա
յին կապի ցանցերով. օգտատերերի ստուգման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220037
(220) 12.01.2022
(730) Փոլ Ինթերնեշնլ ՍԱ, CH
(540)

(511)
դաս 29. մսի, ձկան, թռչնամ
սի, որ
սամ
սի
կամ բանջարեղենի հիմքով պատրաստի կամ
ջերմային մշակման ենթարկված կերակուր. միս,
ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. պահածոյացված,
սառեցված, չորացրած և ջերմային մշակման
ենթարկված միրգ և բանջարեղեն. կարտոֆիլի
չիպսեր. պահածոյացված ձիթապտուղ, տապե
նադ (սո
ուս ձի
թապտ
ղի). ըն
կույզ, պնդուկ և
ծեծած նուշ. թթու դրած մանր վարունգ, դոնդող,
մուրաբաներ, կոմպոտներ, մրգային աղցաններ,
բյուրեղացված մրգեր, թեթև նախուտեստներ
մրգերի հիմքով, բանջարեղենային աղցաններ,
ապուրներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդա
յին յուղեր և ճարպեր. երշիկեղեն, անկենդան
խեցգետնանմաններ, մսի պահածոներ, ձկան
պահածոներ. կաթի գերակշռությամբ կաթնա
յին ըմպելիքներ.
դաս 30. հրուշակեղենի, մակարոնեղեն
կամ բրնձի հիմքով պատրաստի կամ ջերմային
մշակման ենթարկված կերակուր. սուրճ, թեյ,
կակաոյ, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուր
ճի փոխարինիչներ. սննդային ալ յուր և հացա
հատիկային արտադրանք. հաց, պաքսիմատ,
հրուշակեղեն, խմորեղեն, ալրային հրուշակե
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ղեն, ներառյալ` շոկոլադե կրուասաններ, կրու
ասաններ, ալրային հրուշակեղեն կարագով,
ալրային հրուշակեղեն կարագով և չամիչով,
ալրային հրուշակեղեն խորիզով, ամոքահունց
բուլկիներ, հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առա
վելապես խորիզով, նրբաբլիթներ, սննդային
զարդարանքներ տորթերի համար, պիցցա
ներ, քիշ, տակոս, տորտիլաներ, սենդվիչներ,
մակարոնեղեն, կուլեբյակա մսով (կերակուր),
պաղպաղակ, եփած կրեմ, մեղր, մաթի օշարակ,
խմորիչներ, հացաթխման փոշի, աղ, մանա
նեխ, քացախ, համեմանք, համեմունքներ,
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ), ամոքանք, սառույց, շոկոլադ.
սուրճի, թեյի, կակաոյի կամ շոկոլադե հիմքով
ընպելիքներ. մայոնեզ.
դաս 35. սննդամթերքի մանրածախ
վաճառք, ներառյալ՝ մշակված կամ ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղենի, մսի,
ձկան,
ընտանի թռչունների կամ որսամսի
հիմքով ճաշատեսակների, մսի, ձկան, ընտա
նի թռչունների և որսամսի, պահածոյացված,
սառեցրած, չորացրած և ջերմային մշակման
ենթարկված մրգի և բանջարեղենի, կարտոֆիլի
չիպսերի, պահածոյացված ձիթապտղի, տապե
նադի, մշակված նշի, պնդուկի և ընկույզի,
թթու դրած մանր վարունգի, դոնդողի, մուրա
բաների, կոմպոտների, մրգային աղցանների,
շաքարապատ մրգերի, մրգերի հիմքով թեթև
նախուտեստների, բանջարեղենային աղցան
ների, ապուրների, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի,
սննդային յուղի և ճարպերի, երշիկեղենի,
անկենդան խեցգետնանմանների, մսի պահա
ծոների, ձկան պահածոների, կաթի գերակշռու
թյամբ կաթնային ըմպելիքների, հրուշակեղենի,
մակարոնեղենի կամ բրնձի հիմքով մշակված
կամ ջերմային մշակման ենթարկված ճաշա
տեսակների, սուրճի, թեյի, կակաոյի, շաքարի,
բրնձի, տապիոկայի, սագոյի, սուրճի փոխարի
նիչների, սննդային ալ յուրի և հացահատիկային
արտադրանքի, հացի, պաքսիմատի, շաքարով
հրուշակեղենի, խմորեղենի (ալրային հրուշա
կեղենի), ներառյալ՝ շոկոլադե կրուասանների,
կրուասանների, կարագով պատրաստված հրու
շակեղենի, կարագով և չամիչով պատրաստված
հրուշակեղենի, խորիզով հրուշակեղենի, քաղցր
ամոքահունց բուլկիների, հրուշակեղենի քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով, նրբաբլիթ
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ների, քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով
հրուշակեղենի համար սննդային զարդարանքի,
պիցցաների, քիշի, տակոսի, տորտիլաների,
սենդվիչների, մակարոնեղենի, կուլեբյակայի
մսով (կերակուր), սննդային սառույցի, եփած
կրեմի, մեղրի, մաթի, խմորիչների, հացաթխ
ման փոշու, աղի, մանանեխի, քացախի, համե
մանքի,
համեմունքների,
պահածոյացված
բանջարանոցային խոտերի (համեմունքներ),
ամոքանքի, սառույցի, շոկոլադի, սուրճի, թեյի,
կակաոյի կամ շոկոլադի հիմքով ըմպելիքների,
մայոնեզի.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում, ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ,
խորտկարանների ծառայություններ, նախաճա
շարանների ծառայություններ, սրճարանների
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ,
թեյարանների ծառայություններ, դուրս հանվող
սննդամթերքի և ճաշատեսակների պատրաստ
ման ծառայություններ:
____________________

(210) 20220047
(220) 12.01.2022
(730) Արփինե Արամի Հակոբյան, ՀՀ, Երևան,
Մ. Բաղրամյան 21, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. կրթադաստիարակչական ծառայություն
ներ. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն).
գործնական
հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). վարպետաց դասե
րի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում):
____________________
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(210) 20220080
(220) 21.01.2022
(730) «Անդրանիկ Սիմոնյան» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գ. Շահումյան, Հոկտեմբերյան 51, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային զովացուցիչ
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20220084
(220) 18.01.2022
(730) Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ
Լայսենզինգ ՍԱ) (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ
Լթդ), CH
(540)
(511)
դաս 3. բազմանպատակային (ունիվեր
սալ) մաքրող միջոցներ. միջոցներ զուգա
րանակոնքերի մաքրման համար։
____________________

(210) 20220085
(220) 18.01.2022
(730) Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ
Լայսենզինգ ՍԱ) (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ
Լթդ), CH
(540)
(511)
դաս 3. բազմանպատակային (ունիվեր
սալ) մաքրող միջոցներ. միջոցներ զուգարա
նակոնքերի մաքրման համար։
____________________
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(210) 20220109
(220) 20.01.2022
(730) Մարկոս Ավետիսյան, ՀՀ, 0018 Երևան,
Ծխախոտագործների փ., տուն 34, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային
ըմպելիքներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________
(210) 20220141
(220) 25.01.2022
(730) Մ/Ս Լիֆ Ֆայբերս Փրայվիթ Լիմիթեդ, IN
(540)

(511)
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա
րետներ բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս 30. շնչառությունը թարմացնող
ծամոններ. ոչ բուժիչ ծամոն (մաստակ):
____________________
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(210) 20220142
(220) 25.01.2022
(730) «Սափսան ֆարմացեվտիկալս»
Երևան, Սարմենի 92/1, AM
(540)

ՍՊԸ,

(511)
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե
լումներ.
դաս
35.
կենսաբանական
ակտիվ
հավելումների մանրածախ վաճառք:
____________________

(210) 20220143
(220) 25.01.2022
(730) «ԼԿ ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 90, AM
(540)
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(210) 20220149
(220) 25.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչիկ Դավթյան
Տիգրանի, ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ. Գետահովիտ
21, տուն 5, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20220150
(220) 25.01.2022
(730) Էլեն Էդուարդի Վանցյան,
Կամարակ 2-րդ նրբ., տուն 36, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220144
(220) 25.01.2022
(730) Մ/Ս Լիֆ Ֆայբերս Փրայվիթ Լիմիթեդ, IN
(540)

(511)
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա
րետներ բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս 30. շնչառությունը թարմացնող
ծամոններ. ոչ բուժիչ ծամոն (մաստակ):
____________________

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված.
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
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շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20220194
(220) 31.01.2022
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
քաղցկեղի կանխարգելման և բուժման համար:
____________________
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(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար,
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ
և
պատրաստուկներ,
դեղագործական
արտադրանք.
բժշկական
արտադրանք,
բժշկական պատրաստուկներ, դեղագործական
պատրաստուկներ,
հիգենիկ
արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար, ֆունգիցիդներ:
____________________

(210) 20220216
(220) 01.02.2022
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(210) 20220203
(220) 31.01.2022
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սամվել
Դարբինյան, Երևան, Գ.Չաուշի 14/3, AM
(540)
(511)
դաս 29. կարագ, կաթի սեր, թթվասեր,
պանիր, կաթնաշոռ, մածուն:
____________________

(210) 20220215
(220) 01.02.2022
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար,
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ
և
պատրաստուկներ,
դեղագործական
արտադրանք.
բժշկական
արտադրանք,
բժշկական պատրաստուկներ, դեղագործական
պատրաստուկներ,
հիգենիկ
արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար, ֆունգիցիդներ:
____________________

(210) 20220239
(220) 07.02.2022
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(730) «Արնուշ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 51/3, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
սննդային ճարպեր. սննդային յուղ քնջութի
սննդային յուղ. թահինի, գետնանուշի, պնդուկի,
քնջութի, նշի, հնդկական ընկույզի, պիստակի
մածուկներ:
____________________

(210) 20220237
(220) 03.02.2022
(730) «Սմարթ լաբ» ՍՊԸ, Երևան
Թումանյան շ. 10, տարածք 24, AM
(540)

0001,

(511)
դաս 5. ատամն աբուժական հղկանյութեր.
ակոնիտին.
սոսինձ ատամի պրոթեզների
համար. պատրաստուկներ օդը
մաքրելու
համար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկա
կան նպատակների համար. սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ ատամն աբու
ժական նպատակների համար. ատամն աբու
ժական ամալգամն եր (սնդկազոդք). օսլա
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների
համար. անզգայացնող միջոցներ. սամիթի յուղ
բժշկական նպատակների համար. կպչուն սպե
ղանիներ. արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձ
րացնող միջոց) բժշկական նպատակների
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համար. պատրաստուկներ վնասատու կենդա
նիներին ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ
թեյերի փունջ. ցրտահարությունից պաշտպա
նող քսուքներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչն
չացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ.
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. միջոց
ներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ.
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ պատ
րաստուկներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ.
ապանեխված բամբակ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների կուլտուրաների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և
անասնաբուժական
նպատակների համար. հակակոշտուկային
օղակներ ոտքերի համար. լոգանքների պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
աղեր հանքային ջրերով լոգանքի համար.
թթվածնային վաննաներ. ծովի ջուր բուժիչ
լոգանքների համար. բուժիչ պատրաստուկներ
լոգանքի համար. բալասանային պատրաստուկ
ներ բժշկական նպատակների համար. վիրա
կապային
կալանդներ
(բանդաժներ).
բալզամն եր (բալասաններ) բժշկական նպա
տակների համար. լվացող միջոցներ անասուն
ների համար (միջատասպաններ). բիոցիդներ.
բիսմութի պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. միջատասպան միջոց
ներ. փայտածուխ դեղագործական նպատակ
ների համար. դեղորայքային կոնֆետներ.
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները
մշակելու
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու էքստ
րակտ) դեղագործական նպատակների համար.
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու
համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի ճանճաս
պեղանուց. ռետին ատամն աբուժական նպա
տակների համար. օշարակներ դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղապատիճներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. վիրակա
պեր տաք կոմպրեսների համար. բամբակյա
կտորներ բժշկական (բուժական) նպատակների
համար. ծվատուք բժշկական նպատակների
համար. կրայինպատրաստուկներ դեղագործա
կան նպատակների համար. լվացող միջոցներ
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շների համար (միջատասպաններ). ռեպելենտ
ներ շների համար. քիմիա-դեղագործական
պատրաստուկներ.
քլորալի ջրային լուծույթ
դեղագործական նպատակների համար. քլորա
ֆորմ. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ
բժշկական նպատակների համար. ատամի
ցեմենտներ. ցեմենտ կենդանիների սմբակների
համար. կաղապարամոմեր ատամն աբուժա
կան նպատակների համար. մոմեր ծխահար
ման համար. կոկաին. հակամակաբուծային
վզակապեր կենդանիների համար. աչքի թրջոց
ներ. վիրակապեր կոմպրեսների համար. վիտա
մինային
պատրաստուկներ.
քիմիական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև
բժշկական նպատակների համար. դեղեր փոր
կապության դեմ. լուծույթներ հպաոսպնյակների
համար. քիմիական հակաբեղմն ավորիչ միջոց
ներ. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութերբ
ժշկական (բուժական) նպատակների համար.
պատրաստուկներ կոշտուկները հեռացնելու
համար.
բամբակ բժշկական նպատակների
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
արև այրուքը բուժելու համար. կաուստիկ
մատիտներ. ցրտահարման ժամանակ օգտա
գործվող պատրաստուկներ. արյուն կանգնեց
նող մատիտներ. կրոտոնիկեղև .
կուրարե
(ուժեղ թույն). պատվաստանյութեր.
լվացող
միջոցներ բժշկական նպատակների համար.
եփուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար. նյութեր ատամն ալցման համար. նյու
թեր ատամն երի ծեփապատճենների համար.
լաքեր ատամն երի համար. մածիկներ (մաս
տիկա) ատամն երի համար. բժշկական վիրա
կապման նյութեր.
ճենապակի ատամի
պրոթեզների համար.
պատրաստուկներ
ատամն երի դուրս գալը հեշտացնելու համար.
արյունը մաքրող միջոցներ. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց
կամ կենդանիների համար նախատեսվածների.
պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու համար.
հաց
շաքարախտով հիվանդների համար.
մարսողությանը նպաստող դեղագործական
միջոցներ. դիգիտալին. ցավազրկողներ. դեղա
միջոցներ. լրացված ճամփորդական դեղատու
փեր.
մագնեզիադ
դեղագործական
նպատակների համար. պատրինջի ջուր դեղա
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գործական նպատակների համար. հանքային
ջրեր բժշկական նպատակների համար. հան
քա
յին ջրե
րի կազ
մի մեջ մտնող աղեր. ստո
րերկ
րյա տաք
ջրեր.
ծա
ռե
րի կե
ղև ներ
դեղագործական նպատակների համար. էլիք
սիրներ (դեղագործական պատրաստուկներ).
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու
համար. հակասպորային պատրաստուկներ.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական նպա
տակների համար. պարզ եթերներ դեղագործա
կան նպատակների համար. վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. էվկալիպտի (նիվենու)
թուրմ դեղագործական նպատակների համար.
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպա
տակների համար. լուծողականներ (մաքրող
միջոցներ). ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթուրմեր. բուժիչթեյեր. ձկան յուղ.
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց
ներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակների
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ վիրա
կապերի համար. լուծողական միջոցներ. դոն
դողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակների
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպա
տակների համար. մանրէասպաններ. գլիցերա
ֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակների
համար. կտավատի սերմդեղագործական նպա
տակների համար. քսուքներ բժշկական նպա
տակների համար. քսուքներ անասնաբուժական
նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաս
տուկներ հղիության ախտորոշման համար. բու
ժիչ յուղեր. հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանանեխի յուղ դեղագործական
նպատակների համար. հիդրաստին. հիդրաս
տինին. խոնավածուծ բամբակ. սերմն ահեղուկ
արհեստական բեղմն ավորման համար. ռեպե
լենտներ միջատների դեմ. յոդիթուրմ. պեպտոն
ներ դեղագործական նպատակների համար.
յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ բժշկական
նպատակների համար. յալապա (լուծողական
ներ). ունաբ դեղորայքային. մատուտակ դեղա
գործական նպատակների համար. ծխախոտի
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լուծամզուքներ (էքստրակտներ) (միջատաս
պաններ). կաթնային ֆերմենտներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. ածիկակաթից
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար.
լվացող միջոցներ կենդանիների համար (միջա
տասպաններ). ալ յուր կտավատի սերմից դեղա
գործական նպատակների համար. լոսյոններ
դեղագործական նպատակների համար. կաթ
նաշաքար (լակտոզ) դեղագործական նպատակ
ների համար. պատրաստուկներ միջատների
թրթուրները ոչնչացնելու համար. խմորիչներ
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ ցամաքային կակղամորթներին
ոչնչացնելու համար. քսուքներ. լու պուլին դեղա
գործական նպատակների համար. ծամոն
բժշկական նպատակների համար. մանգրենու
կեղև դեղագործական նպատակների համար.
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ
(անանուխ) դեղագործական նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական
նպատակների համար. պատրաստուկներ վնա
սատու բույսերը ոչնչացնելու համար. ծծմբային
ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). բժշկական
շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական նպատակ
ների համար. շիճուկներ. մենթոլ. սնդիկային
քսուքներ. սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմն երի
համար. միկրոօրգանիզմն երի մանրէախմբեր
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. պաստեղներ դեղագործական
նպատակների
համար.
թույնառնետների
համար. կպչուն ճանճորսներ. պատրաստուկ
ներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. մանանեխ
դեղագործական նպատակների համար. լոսյոն
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակ
ների համար. քիմիական պատրաստուկներ
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու
համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսուք
ներ դեղագործական նպատակների համար.
ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն. օպո
դելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժության
համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպա
տակների համար. թուղթ մանանեխային սպե
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ղանիների համար. միջոցներ մակաբույծներին
ոչնչացնելու համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ մաշկի խնամքի համար. խոտա
թուրմեր բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ
թեփը
հեռացնելու համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար. առաջին օգնության լրացված դեղա
տուփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույ
ներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո (դաբա
ղային էքստրակտ) բժշկական նպատակների
համար.
քվասիա (տոնուսը բարձրացնող
միջոց) բժշկական նպատակների համար.
քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական նպա
տակների համար. քինին բժշկական նպատակ
ների համար. քինոլին բժշկական նպատակների
համար. ռադիոակտիվն յութեր բժշկական (բու
ժական) նպատակների համար. ռադիում
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. տոնուսը բարձ
րացնող միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ).
ազոտաթթվական հիմն ային բիսմութ դեղագոր
ծական նպատակների համար. սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. արյուն
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր.
ցավամոքիչ դեղամիջոցներ. տրանկվիլիզա
տորներ. հասկաժանգ դեղագործական նպա
տակների
համար.
դեղամիջոցներ
շիճուկաբուժության համար. մանանեխի սպե
ղանի. պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու
համար. քնաբերներ. նատրիումի աղեր բժշկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
մանրէազերծման համար. ստրիխնին. արյուն
կանգնեցնող (արյունարգել) միջոցներ. շաքար
բժշկական նպատակների համար. սուլֆամի
դային պատրաստուկներ (դեղորայքային պատ
րաստուկներ).
դեղամոմեր.
գինեքար
դեղագործական նպատակների համար. բև
եկնայուղ
դեղագործական
նպատակների
համար. տերպենթին դեղագործական նպա
տակների համար. թիմոլ դեղագործական նպա
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տակների համար. միջոցներ քրտնելու դեմ.
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի
դեմ.
անասնաբուժական պատրաստուկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
վարակված
խաղողը մշակելու համար. պատրաստուկներ
վնասատուներին ոչնչացնելու համար. թարա
խաքաշ միջոցներ. ացետատներ դեղագործա
կան
նպատակների
համար.
թթուներ
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն
ժապավեններ
բժշկական
նպատակների
համար. ալկալոիդներ բժշկական նպատակ
ների համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
ալ յումինի ացետատ դեղագործական նպա
տակների համար. նշի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արև այրուքի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործա
կան նպատակների համար. խմելու սոդա
դեղագործական նպատակների համար. կեն
սաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. քափուրի
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր
բժշկական նպատակներիհամար. բյուրեղաց
ված սառնաշաքար բժշկական նպատակների
համար.
կարբոնիլ
(հակամակաբուծային
միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպա
տակների համար. գազեր բժշկական նպատակ
ների
համար.
ամենօրյա
միջադիրներ
(հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ
նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային (թաղան
թանյութային)
եթերներ
դեղագործական
նպատակների համար. կաուստիկներ դեղա
գործական նպատակների համար.
պարզ
ցել յուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. հացա
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ դեղա
գործական նպատակների համար. կոլոդիում
դեղագործական նպատակների համար. թթու
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա
գործական նպատակների համար. ատամն ա
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ
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մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. գլիցերին բժշկական նպատակների
համար. միքստուրաներ. ֆերմենտներ դեղա
գործական նպատակների համար. ծծմբածա
ղիկ դեղագործական նպատակների համար.
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական
նպատակների համար. ծխելու խոտեր բժշկա
կան նպատակների համար. բժշկական պատ
րաստուկներ ծխեցման համար. գխտորաթթու
դեղագործական նպատակների համար. վազե
լին բժշկական նպատակների համար. խաղո
ղաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական նպատակների
համար. դեղնախեժ բժշկական նպատակների
համար. գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկա
կան նպատակների համար. գայլուկի լուծամ
զուքներ
(էքստրակտներ)
դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկա
կան նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղա
գործական նպատակների համար. յոդիդներ
դեղագործական նպատակների համար. ալկա
լիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական
նպատակների համար. իզոտոպներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար.
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա
պողների համար. կենսաբանական պատրաս
տուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական ռեակտիվն եր բժշկական
կամանասնաբուժական նպատակների համար.
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպա
տակների համար. սննդային նրբաթելեր. ֆեր
մենտներ բժշկական նպատակներիհամար.
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտային
(խմորիչ)
պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզապահու
թյամբ տառապողների համար. չորարարներ
բժշկական նպատակների համար. դեղամիջոց
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. միկրոտար
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րերով
պատրաստուկներ
մարդկանց
և
կենդանիների համար. ամինաթթուներ բժշկա
կան նպատակների համար. ամինաթթուներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. մայրու կեղև , որն օգտագործվում է
որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժականև ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը
ճնշելու համար. պատրաստուկներ բրոնխները
լայնացնելու համար. կոշտուկային բարձիկներ.
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար.
ստերոիդներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական
նպատակներիհամար. վիրաբուժական հյուս
վածքապատվաստներ կենդանի հյուսվածքնե
րից. բժշկական նպատակներով օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ հագուստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հեշ
տոցային լվացմանմիջոցներ բժշկական նպա
տակների
համար
ցողունային
բջիջներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ցողունային բջիջներ անասնաբուժականնպա
տակներիհամար. կենսաբանական հյուսվածք
ների մշակաբույսեր բժշկական նպատակների
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական հյուս
վածքներից անասնաբուժական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
հալվե վերայից դեղագործականնպատակների
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար. մանկական խանձարուրներ. մանկա
կան կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժական
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պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր
նիհարելու համար. արև այրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելումն եր
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմերից.
սննդային հավելումն եր
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավե
լումն եր. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի
կաթից. ակնամոմ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումն եր ակնամո
մից.
սննդային հավելումն եր բույսերի
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումն եր ֆեր
մենտներից. սննդային հավելումն եր խաղողա
շաքարից
(գլյուկոզայից).
սննդային
հավելումն եր լեցիթինից. սննդային հավելում
ներ ալգինատից. ալգինատներ դեղագործա
կան
նպատակների
համար.
սննդային
հավելումն եր կազեինից. սննդային հավելում
ներ պրոտեինից. պրոտեինից սննդային հավե
լումն եր կենդանիների համար. ռեակտիվ թուղթ
բժշկական նպատակներով. սպիրտ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պեստիցիդներ.
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վիրաբուժական
սոսինձ. ախտորոշիչ կենսաբանական նշիչներ
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ կորյակային հիվանդությունները բու
ժելու
համար.
բուժական
անասնակեր
կենդանիների համար. ախտորոշիչ պատրաս
տուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. բամբակյա փայտիկներ բժշկական
օգտագործման համար. բամբակյա տամպոն
ներ բժշկական նպատակների համար. մանկա
կան սննդային խառնուրդներ. կաթի փոշի
երեխաների համար. հյուսվածքապատվաստ
ներ (կենդանի հյուսվածքներ). կոլագեն բժշկա
կան
նպատակների
համար.
բուսային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործա
կան նպատակների համար. դեղագործական
ապրանքներ. միկրոօրգանիզմն երից պատրաս
տուկներ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. ֆիտոթերապև տիկ
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բույսերի էքստրակտներ բժշկական
նպատակների համար. սեռական տոնուսը
բարձրացնող ժելեր. իմունախթանիչներ. նուտ
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րիցև տիկ պատրաստուկներ թերապև տիկ կամ
բժշկական նպատակներով. բժշկական նպա
տակներին հարմարեցրած սառեցումով չորաց
րած սնունդ.
բժշկական նպատակներին
հարմարեցված համասեռ սնունդ. նախապես
լցված ներարկիչներ բժշկական նպատակնե
րով. բժշկական նպատակներին հարմարեցրած
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ
անասնաբուժական նպատակներով. կապակ
ցող միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ ատամն ափոշիներ. բուժիչ
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդիկուլի
ցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. միջատաս
պան շամպուններ կենդանիների համար.
անասնաբուժական միջատասպան լվացող
միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. սափրվե
լուց հետո օգտագործվող բուժական լոսյոններ.
բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ պատ
րաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ
չոր շամպուններ. բուժիչ շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար. ախտահանող օճառներ.
բուժիչ օճառներ. մերսման մոմեր թերապև տիկ
նպատակների համար. ասաիի փոշու հիմքի
վրասննդային հավելումն եր. վիտամինային
հավելումն երով սպեղանալաթեր.
սննդային
հավելումն եր կոսմետիկական ազդեցությամբ.
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժար
վելու համար.
նիկոտինային սպեղանալաթ
ծխելուց հրաժարվելու համար. դենդրիմերի
հիմքով պոլիմերից պատրաստված դեղապա
տիճներ
դեղագործական
արտադրանքի
համար. քիմիական պատրաստուկներ վարակ
ված հացահատիկային բույսերը մշակելու
համար. մաշկային ներարկային լցանյութեր.
միջատասպան նյութերով տոգորված ապա
րանջաններ. բուժիչ ատամն ամածուկ. մերս
ման ժելեր բժշկական նպատակների համար.
ցավազրկողձողեր գլխացավի դեմ. հակաբեղմ
նավորիչ սպունգներ. միանգամյա օգտագործ
ման լողալու խանձարուրներ երեխաների
համար. բազմակի օգտագործման լողալու խան
ձարուրներ երեխաների համար. խանձարուր
ներ փոխելու միանգամյա օգտագործման
փռոցներ երեխաների համար. կենդանի հյուս
վածքներ պարունակող ոսկրային լցանյութեր.
լիցքավորված թթվածնային բալոններ բժշկա
կան նպատակների համար. կանեփ բժշկական
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նպատակների համար. հոտազերծիչներ զուգա
րանային արկղերի համար.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. առև տրային տեղե
կատվության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների
վարձույթ.
հաշվապահականգրքերի
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. առև տրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման և կառավարման հարցերով. խորհր
դատվություն աշխատակիցների անձնակազմը
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
մեքենագրման ծառայություններ. ապրանքների
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
օգնություն առև տրային կամ արդյունաբերա
կան ձեռնարկությունների կառավարմանհար
ցերում.
փաստաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների
տարածում. գործարարության արդյունավետու
թյան
փորձաքննական
ծառայություններ.
աճուրդային վաճառք. շուկայի ուսումն ասիրու
թյուն.
առև տրայինգործունեության գնահա
տում. հետազոտություններ գործարարության
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության)
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա
րակական հարաբերությունների բնագավա
ռում.
սղագրական
ծառայություններ.
հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի ձև ավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործարա
րության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. մանեկենների ծառայություն
ներ ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսե
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լու համար. շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ. տվյալների ավտոմա
տացված հիմն ապաշարների վարում. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև տրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. գործ
նական
տեղեկատվության
տրամադրում.
հասարակական կարծիքի հետազոտում. վճար
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետկապ
ված վարչական ծառայություններ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
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 երրորդանձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առև տրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլորմ իջոցներում. մամուլի տեսություն.
առև տրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբա
նական տեստավորում աշխատողներ ընտրե
լիս. գների համեմատման ծառայություններ.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
սպառողներին առև տրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար.
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գնման պատվերների մշակման գործընթաց
ների կառավարում. ապրանքների և ծառայու
թյունների
լիցենզիաների
առև
տրային
(կոմերցիոն)
կառավարում երրորդանձանց
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առև տրային (կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվ
ների ապրանքագրերի տրամադրում. գովազ
դային տեքստերի խմբագրում. վիճակագրական
տվյալների հավաքում և
տրամադրում.
գովազդի մանրակերտում. երաշխավորների
որոնում. նորաձև ության ցուցադրության կազ
մակերպում
գովազդային
նպատակներով.
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. մար
զիկների գործունեության կառավարում. մարքե
թինգ( շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առև տրային հարա
բերությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթև եկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(ppc).
առև տրային միջնորդային ծառայու
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների
գործունեության կառավարում. առև տրային
գործարքների համաձայնեցում և
կնքումեր
րորդ անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնա
յին հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում
և
պահում. շինարարական նախագծերի
համար առև տրային (կոմերցիոն) նախագծերի
կառավարում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանք
ներ և ծառայություններ գնողների և վաճառող
ների
համար
առցանց
վաճառատեղի
տրամադրում. գովազդային հասկացություն
ների մշակում. արտաքին վարչական կառավա
րում ընկերությունների համար. հարկային
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
թյուններ. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առև տրային (կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ անձանց համար. գովազդային վահա
նակների վարձույթ. կենսագրական տվյալների
գրում այլ անձանց համար. առև տրային կամ
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում. հաճախ ճանապարհոր
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դողների ծրագրերի կառավարում. հանդիպում
ների
պլանավորման
ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). հանդիպում
ների մասին հիշեցնելու ծառայություններ (գրա
սենյակային գործառույթներ). սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկատվու
թյան թարմացում և պահում. տեղեկատվական
ցանկի կազմում առև տրային կամ գովազդային
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդ
րողների 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 պարագա
ների մեծածախ վաճառք.
նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ.
մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
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տեղ աշխատանքային պայմաններում. առև
տրային
լոբբիստական
ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առև տրային կամ գովազդային նպատակնե
րով. օգտագործողների վարկանիշների տրա
մադրում առև տրային կամ գովազդային
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առև տրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առև տրային կամ մար
քեթինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առև տուր.
դաս 44. կենդանիների բուծում. դեկորա
տիվ-բնանկարային այգեգործություն. հասա
րակական
բաղնիքների
ծառայություններ
հիգիենայի նպատակներով. թուրքական բաղ
նիքների
ծառայություններ.
գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. բժշկական կլի
նիկաների ծառայություններ. մանուալ թերա
պիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառայություններ. պսակների պատրաստում
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տների ծառայություններ. հիվանդանոցների
ծառայություններ. առողջապահական ծառա
յություններ. բանջարաբուծություն. այգեգոր
ծություն. գյուղատնտեսական սարքավորանքի
վարձույթ. մերսում. բժշկական օգնություն.
ակնաբույժների ծառայություններ. բուծարանա
գետների ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա.
առողջատների ծառայություններ. անասնա
բուժական օգնություն. ատամն աբուժական
օգնություն. ստոմատոլոգիա. բուժքույրական
խնամքով տների ծառայություններ. պարարտա
նյութերի և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատ
ների օդայինև մակերև ութային տարածում.
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի ծառա
յություններ. ծաղկային հորինվածքների կազ
մում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվու
թյուն դեղագործության հարցերով. պլաստիկ
վիրաբուժություն.
ծառերի վիրաբուժություն.
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային տնտեսության վնա
սատուների ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում.
տնային կենդանիների խնամք. մազերի պատ
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վաստում. հոգեբանների ծառայություններ.
սանիտարատեխնիկական
սարքավորանքի
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով.
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում.
արհեստական բեղմն ավորում.
թմրամոլու
թյամբ
հիվանդների
վերականգնողական
ծառայություններ. փորձանոթում բեղմն ավոր
ման ծառայություններ.
արտամարմն ային
բեղմն ավորման ծառայություններ.
դաջում.
հեռաբուժման ծառայություններ. լանդշաֆտա
յին դիզայն. շոգեբաղնիքների ծառայություն
ներ. արև աբուժարանների ծառայություններ.
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառայու
թյուններ. գեղագետ դիմահարդարների ծառա
յություններ.
դեղագործների կողմից դեղերի
պատրաստում
դեղատոմսերով.
թերապև
տիկ ծառայություններ. ջերմոցային գազե
րի արտանետումն երի վնասակար ազդեցու
թյան նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում.
ծառայություններ ակվակուլտուրաների ոլոր
տում. բուժսարքավորումն երի վարձույթ. դիս
պանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ ավանդական
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. լոգո
պեդիա. խորհուրդներ առողջության հար
ցերով. մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա).
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթոդոն
տիա). սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու
թյուն. պիրսինգ. անտառազանգվածի վերա
կանգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործականև անտա
ռային տնտեսության վնասատուների դեմ պայ
քարի ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների
բանկի ծառայություններ. կենդանիների վար
ձույթ այգեգործական նպատակների համար.
մեղվափեթակների վարձույթ. կենդանիների
օգնությամբ բուժում. բժշկական լաբորատորի
աների կողմից տրամադրվող բժշկական վեր
լուծության ծառայություններ ախտորոշման
և բուժման նպատակով. բժշկական զննում.
խաղողագործության ոլորտում ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն խաղողագործության
բնագավառում. տներ այցելող բուժքույրական
խնամքի ծառայություններ. մազերը ոճավորելու
սարքերի վարձույթ. բույսերի աճեցում. դիետիկ
և
սննդային խորհուրդներ. վիրաբուժական
ռոբոտների վարձույթ:
____________________
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(511)
դաս 3. ոչ բուժական արդուզարդի միջոց
ներ, ատամնափոշիներ, պատրաստուկներ
բերանի ողողման համար և միջոցներ
շնչառությունը թարմացնելու համար. միջոցներ
բերանի խոռոչի խնամքի համար, ժելեր
ատամների համար, սպիտակեցնող միջոցներ,
պատրաստուկներ
ատամների
ողորկման
համար,
պատրաստուկներ
ատամների
սպիտակեցման և դրանց սպիտակեցումը
արագացնելու
համար, պատրաստուկներ
կոսմետիկական բծերը հեռացնելու համար.
դաս 5. բուժական միջոցներ բերանի խոռոչի
խնամքի համար, բուժական պատրաստուկներ
ատամների ողորկման համար, բուժական
պատրաստուկներ ատամների սպիտակեցման
համար, բուժական միջոցներ բերանի ողողման
համար, սպիտակեցնող բուժական միջոցներ,
ծամոն բժշկական նպատակների համար և
հիգիենիկ պաստեղներ բերանի խոռոչի համար.
դաս 10. ատամնաբուժական ապարա
տուրա, ճկուն և մեկանգամյա օգտագործման
ատամնաբուժական սկուտեղներ.
դաս 21. ատամի խոզանակներ, ատամնա
քչփորիչներ, ատամի թելեր.
____________________
(210) 20220255
(220) 04.02.2022
(730) «Խաչատրյան մոբիլսերվիս»
Երևան, Աբովյան 37, բն. 8, AM
(540)

ՍՊԸ,
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(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավե
լանյութեր շարժիչային վառելիքի համար).
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպատակ
ների համար. աղեր պահածոյացման համար,
բացառությամբ սննդի պատրաստման համար
օգտագործվողների.
օժանդակ
հեղուկներ
հղկանյութերի հետ օգտագործելու համար.
ռետինացման (վուլկանացման) ուժեղարարներ.
հակափրփրային լուծույթներ էլեկտրական կու
տակիչների համար. ացետատներ (քիմիական
նյութեր). ցել յուլոզի ացետատ, չմշակված. ման
րէաբանական պատրաստուկներ թթվեցնելու
համար. քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն.
ացետիլեն. քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիա
կան պատրաստուկներ կոնդենսացման համար.
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ.
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյու
թեր հորատման լուծույթների համար. քիմիա
կան հավելանյութեր մոտորային վառելիքի
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի
համար. կպչուն բաղադրություններ վիրաբու
ժական վիրակապման նյութերի համար. նյու
թեր ջուրը փափկացնելու համար. տրագանտ
(տրագականտ) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. ակտիվացրած ածուխ. մղող
գազեր աերոզոլների համար. լուսանկարչական
թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարարություն
ներ փակցնելու համար. ագար-ագար արդյու
նաբերական նպատակների համար. կցող
նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ գյու
ղատնտեսության համար, բացառությամբ ֆուն
գիցիդների, հերբիցիդների, միջատասպանների
և մակաբուծասպանների. բաղադրություններ
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. սպի
տակուցներ (կենդանական կամ բուսական,
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային
սպիտակուցներ. ալբումինային թուղթ. ալկալի
ներ. կծու ալկալիներ. հողալկալիական մետաղ
ներ. սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ.
ծովային
ջրիմուռներ
(պարարտանյութեր).
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահածոյաց
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ
մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու համար.
արզնահող. ալ յումինային շիբ. ալ յումինի հիդ
րատ. ալ յումինի սիլիկատներ. ալ յումինի քլո
րիդներ. ալ յումինի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ).
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քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար.
ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական նպա
տակների համար. քիմիական նյութեր օսլան
նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). անու
շադր. աղաթթու. ամոնիակային աղեր. ամո
նիակ.
ալդեհիդամոնիակ.
ալ յումինա-ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ.
ամիլային սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ.
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական
սպիտակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու.
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների
հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակասառիչ
ներ). հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի օքսիդ.
ծարիրի սուլֆիտ. ապրետուրներ մանածագործ
վածքի համար. սենեգալ յան բուսախեժ արդյու
նաբերական նպատակների համար. կպչուն
բաղադրություններ ծառերը պատվաստելու
համար. մածիկներ ծառերի ճեղքերի համար
(անտառային տնտեսություն). արծաթի աղերի
լուծույթներ արծաթապատման համար. արգոն.
կապարի արսենատ. մկնդեղ. արսենային թթու
ներ. աստատին. վառելիք միջուկային ռեակ
տորների համար. քիմիական պատրաստուկներ
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար.
ինքնագունավորվող լուսանկարչական թուղթ.
լուսարարներ տեքստիլ արտադրանքի համար.
ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական պարարտա
նյութեր. ազոտական թթու. էնոլոգիական ման
րէասպաններ (գինու արտադրության ժամանակ
օգտագործվող քիմիական պատրաստուկներ).
պատրաստուկներ սևեռակման համար (լուսան
կարչություն).
լուծույթներ
ցինկապատման
համար, լուծույթներ գալվանապատման համար.
երանգավորող լուծույթներ (լուսանկարչություն).
նատրիումի կարբոնատ. բարիում. բարիումի
օքսիդ. բարիտային թուղթ. բարիումի միացու
թյուններ. նյութեր գուլպաների հատերը գնալը
կանխելու համար. հիմքեր (քիմիական նյութեր).
քիմիկատներ արծնի արտադրության համար,
բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. բոք
սիտներ. բենտոնիտ. բենզոլային շարքի թթու
ներ. բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական թթու
(բենզոյաթթու). օրթոբենզոյական թթվի սուլֆի
միդ. սախարին. բերկելիում. նյութեր բետոնը
փրփրեցնելու համար. պահպանող միջոցներ
բետոնի համար, բացառությամբ ներկերի և յու
ղերի. անագի երկքլորիդ. կալիումի երկքրո
մատ. նատրիումի երկքրոմատ. լուսարարներ և
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կոնսերվանտներ գարեջրի համար. կենսաբա
նական կատալիզատորներ. կալիումի երկօք
սալատ.
մանգանի
երկօքսիդ.
բիսմութ.
բիսմութի հիմն ային գալատ. խոնավացնող
պատրաստուկներ սպիտակեցնելիս օգտագոր
ծելու համար. գունազերծիչներ մոմերի համար.
դաբաղային փայտանյութ. փայտասպիրտ.
փայտազանգված. փայտաքացախ (փայտահե
ղուկ). բորակ. բորական թթու արդյունաբերա
կան
նպատակների
համար.
լուծույթներ
հորատման համար. կարծր զոդանյութեր. քիմի
կատներ կոնդենսացումը կանխելու համար.
կատեխու (դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ.
կալցիումի ցիանամիդ (ազոտական պարար
տանյութեր). կալիֆոռնիում. պլաստիկարար
ներ. պաշտպանիչ նյութեր կաուչուկի համար.
կարբոնատներ. մագնեզիումի կարբոնատ.
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթու. կար
բիդներ. կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում (լյու
տեցիում).
կատալիզատորներ.
ցել յուլոզ
(թաղանթանյութ). թղթազանգված. վիսկոզ.
ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). ֆերմիում.
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիում. հազ
վագյուտ հողերի մետաղների աղեր. ցեզիում.
կետոններ. պատրաստուկներ կենդանական
ածխից. ակտիվացրած ածուխ զտիչների
համար. կենդանական ոսկրածուխ. արյան
ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք ապահովում
են ածխի խնայողական օգտագործումը. սոսն
ձող միջոցներ կոշկեղենի համար. կալցիումի
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզ
ները, բուխարիները մաքրելու համար. քիմի
կատներ
կաշին
նորացնելու
համար.
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական
պատրաստուկներ գիտական նպատակների
համար, բացառությամբ բժշկական կամ անաս
նաբուժական նպատակներով օգտագործվող
ների.
քիմիական
ռեակտիվն եր,
բացի
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողներից. դանդաղարարներ
միջուկային ռեակտորների համար. քիմիական
տրոհիչներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
լաբորատոր անալիզների համար, բացառու
թյամբ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակներով օգտագործվողների. քլորատ
ներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլորաջրածնային
թթու. քոլաթթու. քրոմատներ. քրոմային շիբ.
քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. քրոմական թթու.
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մածիկներ կաշվի համար. մածիկներ դողերի
համար. սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգելու
համար. պատրաստուկներ ցեմենտին անջրան
ցիկություն հաղորդելու համար, բացառությամբ
ներկերի. պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի.
հեղուկներ հիդրավլիկական համակարգերի
համար. մոմ ծառերը պատվաստելու համար.
կիտրոնաթթու արդյունաբերական նպատակ
ների համար. լուսարարներ գինու քաղցրա
հյութի համար. շոհ վերջնամշակման և
նախաներկման համար. սոսինձներ պաստառ
ների համար. լուսարարներ գինիների համար.
կոլոդիում. աղեր մետաղների ներկման համար.
փափկիչներ կաշվի համար, բացառությամբ յու
ղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց պաշտպա
նելու համար. կոնսերվանտներ դեղագործական
արդյունաբերության համար. լուսաքիմիկատ
ներ. զգայունացված գործվածք (պաստառ) լու
սանկարչության
համար.
լուսաթիթեղներ.
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար.
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար.
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) քիմի
ական նպատակների համար. կրոտոնալդեհիդ.
կրիոգենային պատրաստուկներ. սոսինձներ
կաշվի համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակ
ման համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման
համար. պղնձարջասպ, պղնձի սուլֆատ
(ծծմբաթթվային պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ
ցիանատպության համար. ցիանիդներ. ֆեռո
ցիանիդներ. ցիմոլ. արտադրական գործընթաց
ներում
օգտագործվող
ճարպազրկող
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ սոսնձով
կպցրածն անջատելու և պոկելու համար. քիմի
կատներ յուղերն անջատելու և տարրալուծելու
համար. սոսնձազերծող պատրաստուկներ.
դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղա
պարների յուղման հակահարակցային բաղադ
րություններ
արտադրանքի
հանումը
հեշտացնելու համար. նյութեր փայլատման
համար. ջրազրկող պատրաստուկներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ նստվածքը հեռացնելու համար.
դետերգենտներ (լվացող նյութեր), որոնք օգտա
գործվում են արտադրության մեջ. դեքստրին
(ապրետ). արատորոշման պատրաստուկներ ոչ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
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ների համար. դիաստազներ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. երկազոթուղթ
(երկազոտային լուսազգայուն թուղթ) պատճեն
ման համար. պատրաստուկներ ձայնասկավա
ռակները վերականգնելու համար. թորած ջուր.
դոլոմիտ արդյունաբերական նպատակների
համար. պատրաստուկներ մետաղների մխման
համար. դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտա
կիչները լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյու
նաբերական նպատակների համար. ծանր ջուր.
լուսարարներ. իոնափոխանակիչներ (քիմիա
կան նյութեր). պատրաստուկներ լուսաբռնկիչ
ների
համար.
պատրաստուկներ,
որոնք
ապահովում են վառելիքի խնայողական օգտա
գործումը. ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. հակաստատիկներ,
բացառությամբ կենցաղայինների. աղեր գալ
վանական տարրերի համար. պատրաստուկներ
արծնի մթնեցման համար. պատրաստուկներ
ապակու մթնեցման համար. քիմիկատներ
ապակին և արծնը ներկելու համար. լուսաէմուլ
սիաներ. էմուլգարարներ. զգայունացված լու
սաթիթեղներ. պատրաստուկներ շոհավորման
համար. պարարտանյութեր. ֆերմենտային
պատրաստուկներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. ֆերմենտներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. չմշակված
էպօքսիդային խեժեր. նյութեր գազազտման
համար. էրբիում. քացախաթթու. ինդիկատո
րային թուղթ (քիմիական). բարդ եթերներ.
էթան. պարզ եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ
գլիկոլային եթեր. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի
եթեր. քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի
առաջացումը կանխելու համար. եվրոպիում.
բաղադրություններ կրակմարիչների համար.
ալ յուր
արդյունաբերական
նպատակների
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիա
կան նպատակների համար. ֆեռոտպության
լուսաթիթեղներ (լուսանկարչություն). պարար
տանյութերի պատրաստուկներ. հրակայուն
բաղադրություններ. բաղադրություններ պտու
տակաձև պարուրակների ակոսահատման
համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների
արդյունաբերական արտադրության համար.
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա ստանա
լու համար. պատրաստուկներ սևեռակման
համար
(լուսանկարչություն).
ծծմբածաղիկ
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քիմիական նպատակների համար. նյութեր
ֆլյուատապատման համար. ֆտոր. ֆտորի
միացություններ. ֆտորաջրածնային թթու. գրա
ֆիտ արդյունաբերական նպատակների համար.
կապակցող նյութեր ձուլման արտադրության
համար. կաղապարման խառնուրդներ ձուլա
կաղապարների համար. քիմիական հավելա
նյութեր միջատասպան նյութերի համար.
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների
համար. մրջնաթթու. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդե
հիդ) քիմիական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ տեքստիլ արդյունաբերության մեջ
լմելու ժամանակ օգտագործելու համար. լմման
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ.
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր
արդյունաբերական նպատակների համար.
քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղման).
գխտորաթթու
թանաքի
արտադրության
համար. գալիում. լուսանկարչական թուղթ.
գխտորադաբաղային թթու, տանին. պատրաս
տուկներ ցինկապատման, գալվանապատման
համար. գամբիր (դաբաղանյութ). պաշտպանա
կան գազեր եռակցման համար. պնդացված
գազեր
արդյունաբերական
նպատակների
համար. ժելատին լուսանկարչության մեջ օգտա
գործելու համար. ժելատին արդյունաբերական
նպատակների համար. քարաղ. գազակլանիչ
ներ (քիմիապես ակտիվ նյութեր). չոր սառույց
(ածխածնի երկօքսիդ). բուսական սոսինձներ
միջատների դեմ պայքարելու համար. գլյուկո
զաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. գունազեր
ծիչներ ճարպերի համար. ճարպաթթուներ.
մածիկ ծառերը պատվաստելու համար. գուանո
(թռչնաղբ). գուրյուն-բալասան լաքի արդյունա
բերության մեջ օգտագործելու համար. հելիում.
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող հոր
մոններ. քիմիկատներ այգեգործության և բան
ջարաբուծության
համար,
բացառությամբ
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատաս
պանների և մակաբուծասպանների. յուղեր
սննդամթերքի պահպանման համար. յուղեր
արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. դիս
պերսարարներ նավթի համար. դիսպերսարար
ներ
յուղերի
համար.
գունաթափող
պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմիկատ
ներ յուղերը մաքրելու համար. բուսահող. հիդ
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րատներ. ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին.
նատրիումի հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ.
քիմիկատներ գործվածքներին անջրանցիկու
թյուն հաղորդելու համար. քիմիկատներ գործ
վածքների տոգորման համար. քիմիկատներ
կաշվին անջրանցիկություն հաղորդելու համար.
յոդ քիմիական նպատակների համար. յոդի
աղեր. յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական
նպատակների համար. իզոտոպներ արդյունա
բերական նպատակների համար. ճենակավ
(սպիտակ). դիատոմիտ, կիզելգուր. կրիպտոն.
կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտներ քիմիական
նպատակների համար. լանթան. պատրաս
տուկներ ոսպնյակների խամրումը կանխելու
համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում. պաշտպանիչ
նյութեր քարե շարվածքի համար, բացառու
թյամբ ներկերի և յուղերի. պաշտպանիչ նյութեր
աղ յուսե շարվածքի համար, բացառությամբ
ներկերի և յուղերի. մագնեզիտներ. մագնեզի
ումի քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրենու
կեղև
արդյունաբերական
նպատակների
համար. քիմիկատներ ապակու փայլատման
համար. սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի օքսիդ
ներ. մետաղակերպներ. ազնիվ մետաղների
աղեր,
արդյունաբերական
նպատակների
համար. պատրաստուկներ մետաղների շիկամ
շակման համար. մեթան. քիմիական պատրաս
տուկներ
խաղողը
չոռից
(սնկային
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. հան
քային թթուներ. աղեր արդյունաբերական նպա
տակների
համար.
խոնավացնող
պատրաստուկներ ներկելիս օգտագործելու
համար. նավթալին. նեոդիմ. նեոն. նեպտունի
ում. թունավոր գազերի չեզոքարարներ. քիմիա
կան
պատրաստուկներ
հատիկաբույսերը
մրիկից պաշտպանելու համար. ուրանի նիտ
րատ. զգայունացված թիթեղիկներ օֆսեթ
տպագրության համար. օլեինային թթու. օլիվին
(ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). ոսկու աղեր.
թրթնջկաթթվային
կալիում.
օքսալատներ.
թրթնջկաթթու. թթվածին արդյունաբերական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
արդյունաբերական նպատակների համար.
պալադիումի քլորիդներ. բորակով ներծծված
թուղթ. լուսաչափական թուղթ. զգայունացված
թուղթ. լակմուսաթուղթ. պեկտիններ լուսան
կարչության մեջ օգտագործելու համար. նատ
րիումի պերբորատներ. պերկարբոնատներ.
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պերքլորատներ. պերսուլֆատներ. պերծծմբա
կան թթու. կարբոլային թթու արդյունաբերա
կան նպատակների համար. ֆոսֆատներ
(պարարտանյութեր). խարամն եր (պարարտա
նյութեր). ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր. սուպերֆոս
ֆատներ
(պարարտանյութեր).
թուղթ
լուսապատճենման համար. ֆոսֆորական թթու.
գործվածք լուսապատճենների համար. լուսա
հայտածիչներ. լուսազգայունարարներ. պիկրի
նային թթու. չմշակված պլաստմասսաներ.
պլաստիզոլներ. կապարի ացետատ. կապարի
օքսիդ. պլուտոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի
ալ յուր
արդյունաբերական
նպատակների
համար. տորֆահումուսային թաղարներ այգե
գործության և բանջարաբուծության համար.
պոտաշ. կալիում. ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ.
պրոմեթիում. պրոտակտինիում. չմշակված
պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու. քվեբրախո
արդյունաբերական նպատակների համար.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված արհես
տական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր գիտա
կան նպատակների համար. ռադոն. ռադիում
գիտական նպատակների համար. սառնազ
դակներ. հացահատիկային բույսերի մշակման
կողմն ակի արգասիքներ արդյունաբերական
նպատակների համար. չմշակված ակրիլային
խեժեր. ռենիում. զգայունացված ռենտգենյան
լուսակայված թաղանթներ. բաղադրություններ
դողերը նորոգելու համար. ռուբիդիում. կաղա
պարման ավազ. սալիցիլային թթու. սելիտրա.
սամարիում. սոուսներ ծխախոտը բուրավետաց
նելու համար. մետաղական օճառներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. սկանդիում.
սեբացինային թթու. աղեր (քիմիական պատ
րաս
տուկ
ներ). չմշակ
ված աղեր (հումք). աղեր
(պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահպան
մանը նպաստող նյութեր. սիլիկատներ. սիլիցի
ում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ.
քիմիկատներ զոդման համար, քիմիկատներ
եռակցման համար. կալցինացված սոդա.
կաուստիկներ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կաուստիկ սոդա արդյունաբերա
կան նպատակների համար. նատրիումի աղեր
(քիմիական պատրաստուկներ). ծծումբ. ազո
տաթթվային բիսմութ քիմիական նպատակ
ների համար. բարիտներ. շպինելներ (օքսիդային
հանքանյութ). ստեարինային թթու. ստրոնցի
ում. մուր արդյունաբերական կամ գյուղատնտե
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սական նպատակների համար. հեղուկներ
էլեկտրական կուտակիչները սուլֆատազրկելու
համար. սուլֆաթթուներ. ծծմբային թթու.
ծծմբական թթու. աղտոր դաբաղման ժամանակ
օգտագործելու համար. քիմիկատներ անտա
ռային տնտեսության համար, բացառությամբ
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատաս
պանների և մակաբուծասպանների. տալկ
(մագնեզիումի սիլիկատ). աղաղակեղև. տանին
ներ. դաբաղիչ նյութեր. կալցիումի աղեր. դաբա
ղաթթու. տապիոկայի ալ յուր արդյունաբերական
նպատակների համար. գինեքար, բացառու
թյամբ դեղագործական նպատակների համար
օգտագործվողի.
գինեթթու.
տեխնեցիում.
տելուր. մակերևութային ակտիվ նյութեր. տեր
բիում. քիմիկատներ ապակին ներկելու համար.
պատրաստուկներ ապակու խամրումը կանխե
լու համար. քիմիկատներ պատուհանի ապակի
ների խամրումը կանխելու համար. հող բույսեր
աճեցնելու համար. ֆուլերային հող տեքստիլ
արդյունաբերության
համար.
հազվագյուտ
հողեր. պարարտ կավահող. քառաքլորմեթան.
քառաքլորիդներ. խոնավացնող պատրաստուկ
ներ մանածագործության համար. թալիում.
թիոկարբոնիլիդ. թուլիում. թորիում. տիտանի
երկօքսիդ արդյունաբերական նպատակների
համար. տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարար
տանյութ). պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի.
վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ
ապակի (լուծվող). արդյունաբերական պատ
րաստուկներ միսը փափկացնելու համար. քիմի
ական
պատրաստուկներ
խաղողի
հիվանդությունների կանխարգելման համար.
գինու սպիրտ. երանգավորող աղեր (լուսան
կարչություն). ռետինացնող (վուլկանացնող)
պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսենոն. իտերբի
ում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատներ. ցիրկո
նիումի
երկօքսիդ.
արդյունաբերական
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատրաստ
ման գործընթացն արագացնելու համար. ամո
նիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերական
նպատակների համար. ալկալիական յոդիդներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
ալկալիական մետաղներ. ալկալիական մետաղ
ների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. ալ յումինի
ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառու
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թյամբ գրասենյակային կամ կենցաղային սոսն
ձի). ամոնիումի աղեր. կենդանական ածուխ.
ազոտաթթվական արծաթ. գունաբացող քիմի
կատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների սեր
մերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ.
նիտրատներ.
սոսինձներ
երեսապատման
սալիկների համար. բարիումի սուլֆատ. քիմիա
կան նյութեր ներկեր պատրաստելու համար.
մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի երկ
կարբոնատ քիմիական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակների
համար.
գունաթափող
պատրաստուկներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
զգայունացված չլուսակայված լուսաժապավեն
ներ. փայտասպիրտի թորման արգասիքներ.
հալանյութեր կարծր զոդման համար. հալանյու
թեր զոդման համար. բրոմ քիմիական նպա
տակների համար. անթրացենային քլորացված
յուղ բույսերի պաշտպանության համար. ֆլոկու
լյանտներ. լեցիթին (հումք). սուբստրատներ
(տակդիրներ) բույսերն առանց հողի աճեցնելու
համար (գյուղատնտեսություն). ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ արդյունա
բերական նպատակների համար. կազեին
արդյունաբերական նպատակների համար.
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանցյալ
ներ
(քիմիական
նյութեր).
ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) պարզ եթերներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ ոչ բժշկական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստուկներ ոչ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. կուլտուրա
ներ միկրոօրգանիզմն երից, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. գազի մուր արդյու
նաբերական
նպատակների
համար.
զգայունացված չլուսակայված կինոժապավեն
ներ. կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերական
նպատակների համար. սոսինձներ արդյունա
բերական նպատակների համար. յուղեր մշակ
ված կաշվի մշակման համար. կրեոզոտ
քիմիական նպատակների համար. բաղադրու
թյուններ ձայնասկավառակների արտադրու
թյան համար. նյութեր ճարպերն անջատելու և
տարրալուծելու համար. պլաստմասսաների
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դիսպերսում. լուծիչներ լաքերի համար. քաղց
րացնող նյութեր, արհեստական (քիմիական
պատրաստուկներ). քիմիկատներ ջրի մաքրման
համար. փափկիչներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. զտող նյութեր չմշակված
պլաստմասսաներից. զտող նյութեր քիմիական
նյութերից. զտող նյութեր անօրգանական նյու
թերից. զտող նյութեր բուսական նյութերից.
գլյուկոզա արդյունաբերական նպատակների
համար սոսնձանյութ (սոսինձ), բացառությամբ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար օգտագործվողների. բնական
սոսինձներ (սոսնձող նյութեր) արդյունաբերա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ,
որոնք աղ յուսե կամ քարե շարվածքը պաշտ
պանում են խոնավությունից, բացառությամբ
ներկերի. ձկան սոսինձ, բացառությամբ գրասե
նյակային, սննդային կամ կենցաղային նպա
տակների
համար
օգտագործվողների.
կոնսերվանտներ գարեջրի համար. սինթետիկ
նյութեր յուղերը կլանելու համար. խեցեգործա
կան նյութեր մասնիկների տեսքով, որպես զտող
միջոցներ օգտագործելու համար. կոմպոստ.
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի
արտադրության համար. դիատոմային հող.
մետաղների խածանյութեր. պատրաստուկներ
բույսերի աճը կարգավորելու համար. պատ
րաստուկներ նստվածքի (դիրտի) հեռացման
համար, բացառությամբ կենցաղայինի. ծովա
ջուր արդյունաբերական նպատակների համար.
միկրոտարրերով հարստացված պատրաստուկ
ներ բույսերի համար. քափուր արդյունաբերա
կան
նպատակների
համար.
քիմիական
ուժեղարարներ թղթի համար. քիմիական ուժե
ղարարներ կաուչուկի (ռետինի) համար. բուսա
հող (հումուս) հողը պարարտացնելու համար.
մագնիսական հեղուկ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կառավարող սարքի ուժեղա
րարի հեղուկներ. փոխհաղորդակային հեղուկ.
պատրաստուկներ շարժիչներում հեղուկների
եռալն արգելակող բաղադրությունների համար.
խեցեգործական հավելանյութեր, որոնք օգտա
գործվում են թրծման ժամանակ (հատիկավոր և
փոշու տեսքով). սառնազդակներ տրանսպոր
տային միջոցների շարժիչների համար. քիմի
կատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու)
համար. մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտ
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րաֆորեզի համար. մածիկներ ապակիների
համար. փքեցրած կավ հիդրոպոնիկական կուլ
տուրաների համար (հիմն անյութ). պատրաս
տուկներ պաստառները պոկելու համար.
քիմիական հավելանյութեր յուղերի համար. յու
ղային մածիկներ (մածվածք). սերմերի գեներ
գյուղատնտեսական արտադրության համար.
ցողունային բջիջներ, բացառությամբ բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով
օգտագործվողների. կուլտուրաներ կենսաբա
նական
հյուսվածքներից,
բացառությամբ
բժշկական կամ ասնաբուժական նպատակնե
րով օգտագործվողների. պարարտանյութեր
ձկան ալ յուրից. ֆերմենտային պատրաստուկ
ներ սննդի արդյունաբերության համար. ֆեր
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության համար.
լեցիթին սննդի արդյունաբերության համար.
լեցիթին արդյունաբերական նպատակների
համար. պեկտին սննդարդյունաբերության
համար. պեկտին արդյունաբերական նպա
տակների համար. գինեթթվային կալիում
(տարտրատ)
սննդի
արդյունաբերության
համար. գինեթթվային կալիում (տարտրատ)
արդյունաբերական նպատակների համար.
ալգինատներ սննդային արդյունաբերության
համար. սնձան (գլյուտեն) սննդի արդյունաբե
րության համար. սնձան (գլյուտեն) արդյունա
բերական նպատակների համար. կաթնաշաքար
(լակտոզ) սննդարդյունաբերության համար.
կաթնաշաքար (լակտոզ) արդյունաբերական
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակ
տոզ) (հումք). կաթնաֆերմենտներ սննդի
արդյունաբերության համար. կաթնաֆերմենտ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
կազեին
սննդարդյունաբերության
համար.
անուշադրի սպիրտ. քիմիական նյութեր պիգ
մենտներ պատրաստելու համար. պատրաս
տուկներ միկրոօրգանիզմն երից, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. հողային խառնուրդ
ներ թաղարային մշակաբույսերի համար.
պատրաստուկներ մետաղների մխամեղմման
համար. գլյուտամինի թթու արդյունաբերական
նպատակների համար. թեյի լուծամզուքներ
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների
արտադրության համար. թեյի լուծամզուքներ
(էքստրակտ) սննդարդյունաբերության համար.
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օրգանական թափուկներ (պարարտանյութ).
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի
արտադրության համար. կոլագեն (սոսնձա
նյութ)
արդյունաբերական
նպատակների
համար. սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժան
դակ միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակների համար. վիտամիններ
սննդային
հավելույթների
արտադրության
համար. վիտամիններ սննդարդյունաբերության
համար. հակաօքսիդանտներ արդյունաբերու
թյան մեջ օգտագործելու համար. հակաօքսի
դանտներ
կոսմետիկայի
արտադրության
համար. հակաօքսիդանտներ դեղագործական
ապրանքների արտադրության համար. հակա
օքսիդանտներ
սննդային
հավելույթների
արտադրության համար. պրոտեիններ արդյու
նաբերության համար. պրոտեիններ սննդային
հավելույթների արտադրության համար. պրո
տեիններ սննդարդյունաբերության համար.
ամոնիումի նիտրատ. վիտամիններ դեղագոր
ծական ապրանքների արտադրության համար.
վիտամիններ կոսմետիկական արտադրության
համար. ֆլավոնոիդներ արդյունաբերական
նպատակների համար (ֆենոլային միացություն
ներ). թիմոլ արդյունաբերական նպատակների
համար. հողի հերկելի շերտ. փոխհաղորդիչ յու
ղեր. չմշակված պոլիմերային խեժեր. քիմիա
կան
պատվածքներ
ակնաոսպնյակների
համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). գոմաղբ. քսի
լոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բենզոլ. գրաֆեն.
գիպս որպես պարարտանյութ օգտագործելու
համար. նանոփոշիներ արդյունաբերական
նպատակների
համար.
դեղապատիճների
արտադրության համար օգտագործվող դենդ
րիմերի հիմքով պոլիմերներ. քիմիական նյու
թեր
հացահատիկային
բույսերի
հիվանդությունների կանխարգելման համար.
կենսախթանիչներ բույսերի համար.
դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղե
նին փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրե
տուր). օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակե
ղենի համար. կոսմետիկական պատրաստուկ
ներ լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու
համար. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
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հաղորդելու համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). հրաբխային մոխիր մաքրման համար.
կոշիկի քսուքներ. պատրաստուկներ ողորկ
ման համար. կոշիկների խնամքի միջոցներ.
մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկ
ման համար). մոմ մանրահատակի համար.
ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). բծերը հանելու
միջոցներ. քսուքներ ողորկման համար. լվաց
քի սոդա մաքրելու համար. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա
կան նպատակների համար օգտագործվողների.
լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների համար օգտագործվողների.
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ գունա
զերծման համար. պատրաստուկներ արծնուկը
հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետ ջուր. պատրաստուկներ լվացքը
թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ (բնա
հյութեր). եթերային յուղեր. պատրաստուկներ
մաքրելու համար. սպիտակեցնող պատրաս
տուկներ լվացքի համար. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ. հոտազերծող օճառներ. հոտավետ
(բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավե
տացման համար. հատով օճառներ հարդա
րանքի համար. սոդայի մոխրաջուր. բևեկնայուղ
ճարպազերծման համար. տերպենթինի յուղ
ճարպազերծման համար. տերպեններ (եթերա
յին յուղեր). օճառներ քրտնելու դեմ. հղկանյու
թեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող,
մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր (հականե
խիչներ). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնե
լու համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր).
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար. պատրաստուկներ
ներկերը հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ
մարդու կամ կենդանիների համար. պատրաս
տուկներ լվանալիս սպիտակեղենը փափկաց
նելու համար. պատրաստուկներ ջրհորդանները
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մաքրելու համար. հոտավետ խառնուրդներ
ծաղիկներից և խոտերից. պատրաստուկներ
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ ման
րատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու համար
(մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող մոմ
հատակի համար.հեղուկներ հատակի համար,
որոնք կանխում են սահելը. լվացող միջոցներով
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. պատ
րաստուկներ բույսերի տերևներին փայլ հաղոր
դելու համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք
լվացող մեքենաների համար.օդի բուրավետիչ
ներ. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգի
ենայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտա
զերծիչներ. մոմ հատակի համար. կենցաղային
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցա
ղային նպատակների համար. լվացքի անձեռո
ցիկներ գունաթափումը կանխելու համար.
դաս 5. պատրաստուկներ օդը մաքրե
լու համար. պատրաստուկներ տնային սնկե
րը ոչնչացնելու համար. ցեցից պաշտպանող
պատրաստուկներ. միջոցներ մակաբույծների
դեմ. միջատասպան միջոցներ. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց
կամ կենդանիների համար նախատեսված
ների. լվացող միջոցներ կենդանիների համար
(միջատասպաններ). պատրաստուկներ ճան
ճերին ոչնչացնելու համար. միջոցներ մակա
բույծներին ոչնչացնելու համար. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ծխեցման համար ռեպելենտներ միջատների
դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). հոտա
զերծիչներ հագուստի կամ մանածագործված
քային արտադրանքի համար. օդը թարմացնող
հոտազերծիչներ.
ախտահանիչ
միջոցներ.
հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը լվանա
լու հակամանրէային միջոցներ. ախտահանող
օճառներ. հոտազերծիչներ զուգարանային
արկղերի համար.
դաս 35. 1-ին, 3-րդ, 5-րդ դասերում նշված
ապրանքների
ներմուծում,
արտահանում,
վաճառք:
____________________
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ՍՊԸ,

(511)
դաս 7. ողողման մեքենաներ. խոզանակներ
(մեքենաների մասեր). լվացման սարքեր.
տրանսպորտային
միջոցները
լվանալու
կայանքներ. էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր
մաքրելու համար. ողորկման էլեկտրական
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ).
վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). օդային
պոմպեր.
գորգամաքրման
էլեկտրական
մեքենաներ և սարքեր. վակուումային զտման
կենտրոնական
կայանքներ.
շոգեզտման
հարմարանքներ.
փոշու
արտածծման
կայանքներ (զտիչ հարմարանքներ). փոշու
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ).
բարձր ճնշման տակ զտման ապարատներ.
փոշեկուլների գլխադիրներ հոտավետ և
ախտահանող նյութեր ցրցողելու համար.
փոշեկուլների
ճկափողեր.
փոշեկուլներ.
էլեկտրական սարքեր և հարմարանքներ մոմով
փայլեցնելու համար. ներկի փոշարարներ
(մեքենաներ). փոշեկուլների պարկեր. փոշե
կուլների խոզանակներ. ներծծող ծայրա
փողակներ փոշեկուլների համար. խողովակներ
մաքրելու քերակներ.
դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական փողրակ
ներ.
խողովակներ
մանածագործվածքից.
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար.
ռետինաքուղեր. կոպիտ պաստառից ճկա
փողեր.
խողովակների
ոչ
մետաղական
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կցորդիչներ. ոչ մետաղական միացքներ
ճկուն
խողովակների
համար.
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների
համար.
օղաձև
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված
(վուլկանացված) թելքից. ոչ մետաղական ճկուն
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ.
դաս
21.
կենդանիների
ցցամազեր
(խոզանակներ և վրձիններ). ճկափողերի
գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման համար.
ոռոգման
հարմարանքներ.
խոզանակներ.
ցողիչներ
(սրսկիչներ).
մեխանիկական
խոզանակներ գորգերի համար. ծորաններ.
լաթեր մաքրություն անելու համար, ներառյալ՝
միկրոֆիբրե և թավշե լաթեր. ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար.
կաշի
ողորկման
(փայլեցման)
համար.
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող).
ոչ
էլեկտրական
փոշեորսիչներ.
լաթեր
կահույքի փոշին մաքրելու համար. կոշտ
խոզանակներ.
հատակի
խոզանակներ.
բարձիկներ մաքրելու համար. կենցաղային ոչ
էլեկտրական մեքենաներ և հարմարանքներ
ողորկման
համար.
նյութեր
փայլեցնելու
համար, բացառությամբ պատրաստուկների,
թղթի և քարի. հղկանյութով բարձիկներ
խոհանոցի
համար.
մաքրելու
համար
թավշակաշի. խոզանակներ տարողությունները
մաքրելու համար. սպունգներ տնտեսական
նպատակների համար. փոշի մաքրելու լաթեր.
ձեռնոցներ ողորկման համար. լաթեր հատակ
լվանալու համար. ձեռնոցներ այգեգործականբանջարաբուծական աշխատանքների համար.
հղկանյութով սպունգներ կաշին մաքրելու
համար. խոհանոցային ձեռնոցներ, խորոված
անելու ձեռնոցներ. խոհանոցային վրձիններ,
խոզանակներ.
ավտոմեքենան
լվանալու
ձեռնոցներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու
խոզանակներ.
էլեկտրական
հոսանքին
միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. լաթեր ողորկման, փայլեցման համար.
խոզաստև
խոզանակներ
պատրաստելու
համար. ձիու մազ խոզանակներ պատրաստելու
համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր. հղկող
ձեռնոցներ մաշկը մաքրելու համար.
դաս 35. 7, 17, 21 դասերում նշված
ապրանքների
ներմուծում,
արտահանում,
վաճառք.

03/1

ՄԱՍ
№ 1

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների
լվացում.
տրանսպորտային
միջոցների
փայլեցում.
տրանսպորտային
միջոցների
հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային
միջոցների մաքրում. չոր մաքրում:
____________________
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դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավե
լանյութեր շարժիչային վառելիքի համար).
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպատակ
ների համար. աղեր պահածոյացման համար,
բացառությամբ սննդի պատրաստման համար
օգտագործվողների.
օժանդակ
հեղուկներ
հղկանյութերի հետ օգտագործելու համար.
ռետինացման (վուլկանացման) ուժեղարարներ.
հակափրփրային լուծույթներ էլեկտրական կու
տակիչների համար. ացետատներ (քիմիական
նյութեր). ցել յուլոզի ացետատ, չմշակված. ման
րէաբանական պատրաստուկներ թթվեցնելու
համար. քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն.
ացետիլեն. քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիա
կան պատրաստուկներ կոնդենսացման համար.
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ.
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյու
թեր հորատման լուծույթների համար. քիմիա
կան հավելանյութեր մոտորային վառելիքի
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի
համար. կպչուն բաղադրություններ վիրաբու
ժական վիրակապման նյութերի համար. նյու
թեր ջուրը փափկացնելու համար. տրագանտ
(տրագականտ) արդյունաբերական նպատակ
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ների համար. ակտիվացրած ածուխ. մղող
գազեր աերոզոլների համար. լուսանկարչական
թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարարություն
ներ փակցնելու համար. ագար-ագար արդյու
նաբերական նպատակների համար. կցող
նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ գյու
ղատնտեսության համար, բացառությամբ ֆուն
գիցիդների, հերբիցիդների, միջատասպանների
և մակաբուծասպանների. բաղադրություններ
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. սպի
տակուցներ (կենդանական կամ բուսական,
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային
սպիտակուցներ. ալբումինային թուղթ. ալկալի
ներ. կծու ալկալիներ. հողալկալիական մետաղ
ներ. սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ.
ծովային
ջրիմուռներ
(պարարտանյութեր).
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահածոյաց
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ
մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու համար.
արզնահող. ալ յումինային շիբ. ալ յումինի հիդ
րատ. ալ յումինի սիլիկատներ. ալ յումինի քլո
րիդներ. ալ յումինի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ).
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար.
ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական նպա
տակների համար. քիմիական նյութեր օսլան
նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). անու
շադր.
աղաթթու.
ամոնիակային
աղեր.
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալ յումինա-ամո
նիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. անհիդրիդ
ներ. փայտածուխ. կենդանական սպիտակուց
ներ (հումք). անտրանիլային թթու. ներքին
այրման շարժիչների վառելիքների հակաճայ
թիչներ.
անտիֆրիզներ
(հակասառիչներ).
հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի օքսիդ. ծարիրի
սուլֆիտ. ապրետուրներ մանածագործվածքի
համար. սենեգալ յան բուսախեժ արդյունաբե
րական նպատակների համար. կպչուն բաղադ
րություններ ծառերը պատվաստելու համար.
մածիկներ ծառերի ճեղքերի համար (անտառա
յին տնտեսություն). արծաթի աղերի լուծույթներ
արծաթապատման համար. արգոն. կապարի
արսենատ. մկնդեղ. արսենային թթուներ.
աստատին. վառելիք միջուկային ռեակտորների
համար. քիմիական պատրաստուկներ շարժիչ
ներում այրուքը հեռացնելու համար. ինքնագու
նավորվող
լուսանկարչական
թուղթ.
լուսարարներ տեքստիլ արտադրանքի համար.
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ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական պարարտա
նյութեր. ազոտական թթու. էնոլոգիական ման
րէասպաններ (գինու արտադրության ժամանակ
օգտագործվող քիմիական պատրաստուկներ).
պատրաստուկներ սևեռակման համար (լուսան
կարչություն).
լուծույթներ
ցինկապատման
համար, լուծույթներ գալվանապատման համար.
երանգավորող լուծույթներ (լուսանկարչություն).
նատրիումի կարբոնատ. բարիում. բարիումի
օքսիդ. բարիտային թուղթ. բարիումի միացու
թյուններ. նյութեր գուլպաների հատերը գնալը
կանխելու համար. հիմքեր (քիմիական նյութեր).
քիմիկատներ արծնի արտադրության համար,
բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. բոք
սիտներ. բենտոնիտ. բենզոլային շարքի թթու
ներ. բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական թթու
(բենզոյաթթու). օրթոբենզոյական թթվի սուլֆի
միդ. սախարին. բերկելիում. նյութեր բետոնը
փրփրեցնելու համար. պահպանող միջոցներ
բետոնի համար, բացառությամբ ներկերի և յու
ղերի. անագի երկքլորիդ. կալիումի երկքրո
մատ. նատրիումի երկքրոմատ. լուսարարներ և
կոնսերվանտներ գարեջրի համար. կենսաբա
նական կատալիզատորներ. կալիումի երկօք
սալատ.
մանգանի
երկօքսիդ.
բիսմութ.
բիսմութի հիմն ային գալատ. խոնավացնող
պատրաստուկներ սպիտակեցնելիս օգտագոր
ծելու համար. գունազերծիչներ մոմերի համար.
դաբաղային փայտանյութ. փայտասպիրտ.
փայտազանգված. փայտաքացախ (փայտահե
ղուկ). բորակ. բորական թթու արդյունաբերա
կան
նպատակների
համար.
լուծույթներ
հորատման համար. կարծր զոդանյութեր. քիմի
կատներ կոնդենսացումը կանխելու համար.
կատեխու (դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ.
կալցիումի ցիանամիդ (ազոտական պարար
տանյութեր). կալիֆոռնիում. պլաստիկարար
ներ. պաշտպանիչ նյութեր կաուչուկի համար.
կարբոնատներ. մագնեզիումի կարբոնատ.
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթու. կար
բիդներ. կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում (լյու
տեցիում).
կատալիզատորներ.
ցել յուլոզ
(թաղանթանյութ). թղթազանգված. վիսկոզ.
ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). ֆերմիում.
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիում. հազ
վագյուտ հողերի մետաղների աղեր. ցեզիում.
կետոններ. պատրաստուկներ կենդանական
ածխից. ակտիվացրած ածուխ զտիչների
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համար. կենդանական ոսկրածուխ. արյան
ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք ապահովում
են ածխի խնայողական օգտագործումը. սոսն
ձող միջոցներ կոշկեղենի համար. կալցիումի
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզ
ները, բուխարիները մաքրելու համար. քիմի
կատներ
կաշին
նորացնելու
համար.
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական
պատրաստուկներ գիտական նպատակների
համար, բացառությամբ բժշկական կամ անաս
նաբուժական նպատակներով օգտագործվող
ների.
քիմիական
ռեակտիվն եր,
բացի
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողներից. դանդաղարարներ
միջուկային ռեակտորների համար. քիմիական
տրոհիչներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
լաբորատոր անալիզների համար, բացառու
թյամբ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակներով օգտագործվողների. քլորատ
ներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլորաջրածնային
թթու. քոլաթթու. քրոմատներ. քրոմային շիբ.
քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. քրոմական թթու.
մածիկներ կաշվի համար. մածիկներ դողերի
համար. սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգելու
համար. պատրաստուկներ ցեմենտին անջրան
ցիկություն հաղորդելու համար, բացառությամբ
ներկերի. պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի.
հեղուկներ հիդրավլիկական համակարգերի
համար. մոմ ծառերը պատվաստելու համար.
կիտրոնաթթու արդյունաբերական նպատակ
ների համար. լուսարարներ գինու քաղցրա
հյութի համար. շոհ վերջնամշակման և
նախաներկման համար. սոսինձներ պաստառ
ների համար. լուսարարներ գինիների համար.
կոլոդիում. աղեր մետաղների ներկման համար.
փափկիչներ կաշվի համար, բացառությամբ յու
ղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց պաշտպա
նելու համար. կոնսերվանտներ դեղագործական
արդյունաբերության համար. լուսաքիմիկատ
ներ. զգայունացված գործվածք (պաստառ) լու
սանկարչության
համար.
լուսաթիթեղներ.
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար.
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար.
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) քիմի
ական նպատակների համար. կրոտոնալդեհիդ.
կրիոգենային պատրաստուկներ. սոսինձներ
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կաշվի համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակ
ման համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման
համար. պղնձարջասպ, պղնձի սուլֆատ
(ծծմբաթթվային պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ
ցիանատպության համար. ցիանիդներ. ֆեռո
ցիանիդներ. ցիմոլ. արտադրական գործընթաց
ներում
օգտագործվող
ճարպազրկող
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ սոսնձով
կպցրածն անջատելու և պոկելու համար. քիմի
կատներ յուղերն անջատելու և տարրալուծելու
համար. սոսնձազերծող պատրաստուկներ.
դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղա
պարների յուղման հակահարակցային բաղադ
րություններ
արտադրանքի
հանումը
հեշտացնելու համար. նյութեր փայլատման
համար. ջրազրկող պատրաստուկներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ նստվածքը հեռացնելու համար.
դետերգենտներ (լվացող նյութեր), որոնք օգտա
գործվում են արտադրության մեջ. դեքստրին
(ապրետ). արատորոշման պատրաստուկներ ոչ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. դիաստազներ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. երկազոթուղթ
(երկազոտային լուսազգայուն թուղթ) պատճեն
ման համար. պատրաստուկներ ձայնասկավա
ռակները վերականգնելու համար. թորած ջուր.
դոլոմիտ արդյունաբերական նպատակների
համար. պատրաստուկներ մետաղների մխման
համար. դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտա
կիչները լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյու
նաբերական նպատակների համար. ծանր ջուր.
լուսարարներ. իոնափոխանակիչներ (քիմիա
կան նյութեր). պատրաստուկներ լուսաբռնկիչ
ների
համար.
պատրաստուկներ,
որոնք
ապահովում են վառելիքի խնայողական օգտա
գործումը. ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. հակաստատիկներ,
բացառությամբ կենցաղայինների. աղեր գալ
վանական տարրերի համար. պատրաստուկներ
արծնի մթնեցման համար. պատրաստուկներ
ապակու մթնեցման համար. քիմիկատներ
ապակին և արծնը ներկելու համար. լուսաէմուլ
սիաներ. էմուլգարարներ. զգայունացված լու
սաթիթեղներ. պատրաստուկներ շոհավորման
համար. պարարտանյութեր. ֆերմենտային
պատրաստուկներ արդյունաբերական նպա
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տակների համար. ֆերմենտներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. չմշակված
էպօքսիդային խեժեր. նյութեր գազազտման
համար. էրբիում. քացախաթթու. ինդիկատո
րային թուղթ (քիմիական). բարդ եթերներ.
էթան. պարզ եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ
գլիկոլային եթեր. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի
եթեր. քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի
առաջացումը կանխելու համար. եվրոպիում.
բաղադրություններ կրակմարիչների համար.
ալ յուր
արդյունաբերական
նպատակների
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիա
կան նպատակների համար. ֆեռոտպության
լուսաթիթեղներ (լուսանկարչություն). պարար
տանյութերի պատրաստուկներ. հրակայուն
բաղադրություններ. բաղադրություններ պտու
տակաձև պարուրակների ակոսահատման
համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների
արդյունաբերական արտադրության համար.
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա ստանա
լու համար. պատրաստուկներ սևեռակման
համար
(լուսանկարչություն).
ծծմբածաղիկ
քիմիական նպատակների համար. նյութեր
ֆլյուատապատման համար. ֆտոր. ֆտորի
միացություններ. ֆտորաջրածնային թթու. գրա
ֆիտ արդյունաբերական նպատակների համար.
կապակցող նյութեր ձուլման արտադրության
համար. կաղապարման խառնուրդներ ձուլա
կաղապարների համար. քիմիական հավելա
նյութեր միջատասպան նյութերի համար.
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների
համար. մրջնաթթու. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդե
հիդ) քիմիական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ տեքստիլ արդյունաբերության մեջ
լմելու ժամանակ օգտագործելու համար. լմման
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ.
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր
արդյունաբերական նպատակների համար.
քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղման).
գխտորաթթու
թանաքի
արտադրության
համար. գալիում. լուսանկարչական թուղթ.
գխտորադաբաղային թթու, տանին. պատրաս
տուկներ ցինկապատման, գալվանապատման
համար. գամբիր (դաբաղանյութ). պաշտպանա
կան գազեր եռակցման համար. պնդացված
գազեր
արդյունաբերական
նպատակների
համար. ժելատին լուսանկարչության մեջ օգտա
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գործելու համար. ժելատին արդյունաբերական
նպատակների համար. քարաղ. գազակլանիչ
ներ (քիմիապես ակտիվ նյութեր). չոր սառույց
(ածխածնի երկօքսիդ). բուսական սոսինձներ
միջատների դեմ պայքարելու համար. գլյուկո
զաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. գունազեր
ծիչներ ճարպերի համար. ճարպաթթուներ.
մածիկ ծառերը պատվաստելու համար. գուանո
(թռչնաղբ). գուրյուն-բալասան լաքի արդյունա
բերության մեջ օգտագործելու համար. հելիում.
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող հոր
մոններ. քիմիկատներ այգեգործության և բան
ջարաբուծության
համար,
բացառությամբ
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատաս
պանների և մակաբուծասպանների. յուղեր
սննդամթերքի պահպանման համար. յուղեր
արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. դիս
պերսարարներ նավթի համար. դիսպերսարար
ներ
յուղերի
համար.
գունաթափող
պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմիկատ
ներ յուղերը մաքրելու համար. բուսահող. հիդ
րատներ. ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին.
նատրիումի հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ.
քիմիկատներ գործվածքներին անջրանցիկու
թյուն հաղորդելու համար. քիմիկատներ գործ
վածքների տոգորման համար. քիմիկատներ
կաշվին անջրանցիկություն հաղորդելու համար.
յոդ քիմիական նպատակների համար. յոդի
աղեր. յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական
նպատակների համար. իզոտոպներ արդյունա
բերական նպատակների համար. ճենակավ
(սպիտակ). դիատոմիտ, կիզելգուր. կրիպտոն.
կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտներ քիմիական
նպատակների համար. լանթան. պատրաս
տուկներ ոսպնյակների խամրումը կանխելու
համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում. պաշտպանիչ
նյութեր քարե շարվածքի համար, բացառու
թյամբ ներկերի և յուղերի. պաշտպանիչ նյութեր
աղ յուսե շարվածքի համար, բացառությամբ
ներկերի և յուղերի. մագնեզիտներ. մագնեզի
ումի քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրենու
կեղև
արդյունաբերական
նպատակների
համար. քիմիկատներ ապակու փայլատման
համար. սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի օքսիդ
ներ. մետաղակերպներ. ազնիվ մետաղների
աղեր,
արդյունաբերական
նպատակների
համար. պատրաստուկներ մետաղների շիկամ
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շակման համար. մեթան. քիմիական պատրաս
տուկներ
խաղողը
չոռից
(սնկային
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. հան
քային թթուներ. աղեր արդյունաբերական
նպատակների համար. խոնավացնող պատ
րաստուկներ ներկելիս օգտագործելու համար.
նավթալին. նեոդիմ. նեոն. նեպտունիում. թու
նավոր գազերի չեզոքարարներ. քիմիական
պատրաստուկներ հատիկաբույսերը մրիկից
պաշտպանելու համար. ուրանի նիտրատ. զգա
յունացված թիթեղիկներ օֆսեթ տպագրության
համար. օլեինային թթու. օլիվին (ձիթակն) (սիլի
կատային միներալ). ոսկու աղեր. թրթնջկաթթ
վային կալիում. օքսալատներ. թրթնջկաթթու.
թթվածին արդյունաբերական նպատակների
համար. ջրածնի պերօքսիդ արդյունաբերական
նպատակների համար. պալադիումի քլորիդ
ներ. բորակով ներծծված թուղթ. լուսաչափա
կան
թուղթ.
զգայունացված
թուղթ.
լակմուսաթուղթ. պեկտիններ լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործելու համար. նատրիումի
պերբորատներ. պերկարբոնատներ. պերքլո
րատներ. պերսուլֆատներ. պերծծմբական
թթու. կարբոլային թթու արդյունաբերական
նպատակների համար. ֆոսֆատներ (պարար
տանյութեր). խարամն եր (պարարտանյութեր).
ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր. սուպերֆոսֆատներ
(պարարտանյութեր). թուղթ լուսապատճենման
համար. ֆոսֆորական թթու. գործվածք լուսա
պատճենների համար. լուսահայտածիչներ. լու
սազգայունարարներ.
պիկրինային
թթու.
չմշակված պլաստմասսաներ. պլաստիզոլներ.
կապարի ացետատ. կապարի օքսիդ. պլուտո
նիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի ալ յուր արդյունա
բերական
նպատակների
համար.
տորֆահումուսային թաղարներ այգեգործու
թյան և բանջարաբուծության համար. պոտաշ.
կալիում. ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ. պրոմե
թիում. պրոտակտինիում. չմշակված պրոտեին
ներ.
պիրոգխտորաթթու.
քվեբրախո
արդյունաբերական նպատակների համար.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված արհես
տական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր գիտա
կան նպատակների համար. ռադոն. ռադիում
գիտական նպատակների համար. սառնազ
դակներ. հացահատիկային բույսերի մշակման
կողմն ակի արգասիքներ արդյունաբերական
նպատակների համար. չմշակված ակրիլային
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խեժեր. ռենիում. զգայունացված ռենտգենյան
լուսակայված թաղանթներ. բաղադրություններ
դողերը նորոգելու համար. ռուբիդիում. կաղա
պարման ավազ. սալիցիլային թթու. սելիտրա.
սամարիում. սոուսներ ծխախոտը բուրավետաց
նելու համար. մետաղական օճառներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. սկանդիում.
սեբացինային թթու. աղեր (քիմիական պատ
րաս
տուկ
ներ). չմշակ
ված աղեր (հումք). աղեր
(պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահպան
մանը նպաստող նյութեր. սիլիկատներ. սիլիցի
ում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ.
քիմիկատներ զոդման համար, քիմիկատներ
եռակցման համար. կալցինացված սոդա.
կաուստիկներ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կաուստիկ սոդա արդյունաբերա
կան նպատակների համար. նատրիումի աղեր
(քիմիական պատրաստուկներ). ծծումբ. ազո
տաթթվային բիսմութ քիմիական նպատակ
ների համար. բարիտներ. շպինելներ (օքսիդային
հանքանյութ). ստեարինային թթու. ստրոնցի
ում. մուր արդյունաբերական կամ գյուղատնտե
սական նպատակների համար. հեղուկներ
էլեկտրական կուտակիչները սուլֆատազրկելու
համար. սուլֆաթթուներ. ծծմբային թթու.
ծծմբական թթու. աղտոր դաբաղման ժամանակ
օգտագործելու համար. քիմիկատներ անտա
ռային տնտեսության համար, բացառությամբ
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատաս
պանների և մակաբուծասպանների. տալկ
(մագնեզիումի սիլիկատ). աղաղակեղև. տանին
ներ. դաբաղիչ նյութեր. կալցիումի աղեր. դաբա
ղաթթու. տապիոկայի ալ յուր արդյունաբերական
նպատակների համար. գինեքար, բացառու
թյամբ դեղագործական նպատակների համար
օգտագործվողի.
գինեթթու.
տեխնեցիում.
տելուր. մակերևութային ակտիվ նյութեր. տեր
բիում. քիմիկատներ ապակին ներկելու համար.
պատրաստուկներ ապակու խամրումը կանխե
լու համար. քիմիկատներ պատուհանի ապակի
ների խամրումը կանխելու համար. հող բույսեր
աճեցնելու համար. ֆուլերային հող տեքստիլ
արդյունաբերության
համար.
հազվագյուտ
հողեր. պարարտ կավահող. քառաքլորմեթան.
քառաքլորիդներ. խոնավացնող պատրաստուկ
ներ մանածագործության համար. թալիում.
թիոկարբոնիլիդ. թուլիում. թորիում. տիտանի
երկօքսիդ արդյունաբերական նպատակների
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համար. տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարար
տանյութ). պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի.
վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ
ապակի (լուծվող). արդյունաբերական պատ
րաստուկներ միսը փափկացնելու համար. քիմի
ական
պատրաստուկներ
խաղողի
հիվանդությունների կանխարգելման համար.
գինու սպիրտ. երանգավորող աղեր (լուսան
կարչություն). ռետինացնող (վուլկանացնող)
պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսենոն. իտերբի
ում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատներ. ցիրկո
նիումի
երկօքսիդ.
արդյունաբերական
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատրաստ
ման գործընթացն արագացնելու համար. ամո
նիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերական
նպատակների համար. ալկալիական յոդիդներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
ալկալիական մետաղներ. ալկալիական մետաղ
ների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. ալ յումինի
ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառու
թյամբ գրասենյակային կամ կենցաղային սոսն
ձի). ամոնիումի աղեր. կենդանական ածուխ.
ազոտաթթվական արծաթ. գունաբացող քիմի
կատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների սեր
մերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ.
նիտրատներ.
սոսինձներ
երեսապատման
սալիկների համար. բարիումի սուլֆատ. քիմիա
կան նյութեր ներկեր պատրաստելու համար.
մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի երկ
կարբոնատ քիմիական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակների
համար.
գունաթափող
պատրաստուկներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
զգայունացված չլուսակայված լուսաժապավեն
ներ. փայտասպիրտի թորման արգասիքներ.
հալանյութեր կարծր զոդման համար. հալանյու
թեր զոդման համար. բրոմ քիմիական նպա
տակների համար. անթրացենային քլորացված
յուղ բույսերի պաշտպանության համար. ֆլոկու
լյանտներ. լեցիթին (հումք). սուբստրատներ
(տակդիրներ) բույսերն առանց հողի աճեցնելու
համար (գյուղատնտեսություն). ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ արդյունա
բերական նպատակների համար. կազեին
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արդյունաբերական նպատակների համար.
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանցյալ
ներ
(քիմիական
նյութեր).
ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) պարզ եթերներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ ոչ բժշկական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստուկներ ոչ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. կուլտուրա
ներ միկրոօրգանիզմն երից, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. գազի մուր արդյու
նաբերական
նպատակների
համար.
զգայունացված չլուսակայված կինոժապավեն
ներ. կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերական
նպատակների համար. սոսինձներ արդյունա
բերական նպատակների համար. յուղեր մշակ
ված կաշվի մշակման համար. կրեոզոտ
քիմիական նպատակների համար. բաղադրու
թյուններ ձայնասկավառակների արտադրու
թյան համար. նյութեր ճարպերն անջատելու և
տարրալուծելու համար. պլաստմասսաների
դիսպերսում. լուծիչներ լաքերի համար. քաղց
րացնող նյութեր, արհեստական (քիմիական
պատրաստուկներ). քիմիկատներ ջրի մաքրման
համար. փափկիչներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. զտող նյութեր չմշակված
պլաստմասսաներից. զտող նյութեր քիմիական
նյութերից. զտող նյութեր անօրգանական նյու
թերից. զտող նյութեր բուսական նյութերից.
գլյուկոզա արդյունաբերական նպատակների
համար սոսնձանյութ (սոսինձ), բացառությամբ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար օգտագործվողների. բնական
սոսինձներ (սոսնձող նյութեր) արդյունաբերա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ,
որոնք աղ յուսե կամ քարե շարվածքը պաշտ
պանում են խոնավությունից, բացառությամբ
ներկերի. ձկան սոսինձ, բացառությամբ գրասե
նյակային, սննդային կամ կենցաղային նպա
տակների
համար
օգտագործվողների.
կոնսերվանտներ գարեջրի համար. սինթետիկ
նյութեր յուղերը կլանելու համար. խեցեգործա
կան նյութեր մասնիկների տեսքով, որպես զտող
միջոցներ օգտագործելու համար. կոմպոստ.
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի
արտադրության համար. դիատոմային հող.
մետաղների խածանյութեր. պատրաստուկներ

91
91

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

բույսերի աճը կարգավորելու համար. պատ
րաստուկներ նստվածքի (դիրտի) հեռացման
համար, բացառությամբ կենցաղայինի. ծովա
ջուր արդյունաբերական նպատակների համար.
միկրոտարրերով հարստացված պատրաստուկ
ներ բույսերի համար. քափուր արդյունաբերա
կան
նպատակների
համար.
քիմիական
ուժեղարարներ թղթի համար. քիմիական ուժե
ղարարներ կաուչուկի (ռետինի) համար. բուսա
հող (հումուս) հողը պարարտացնելու համար.
մագնիսական հեղուկ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կառավարող սարքի ուժեղա
րարի հեղուկներ. փոխհաղորդակային հեղուկ.
պատրաստուկներ շարժիչներում հեղուկների
եռալն արգելակող բաղադրությունների համար.
խեցեգործական հավելանյութեր, որոնք օգտա
գործվում են թրծման ժամանակ (հատիկավոր և
փոշու տեսքով). սառնազդակներ տրանսպոր
տային միջոցների շարժիչների համար. քիմի
կատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու)
համար. մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտ
րաֆորեզի համար. մածիկներ ապակիների
համար. փքեցրած կավ հիդրոպոնիկական կուլ
տուրաների համար (հիմն անյութ). պատրաս
տուկներ պաստառները պոկելու համար.
քիմիական հավելանյութեր յուղերի համար. յու
ղային մածիկներ (մածվածք). սերմերի գեներ
գյուղատնտեսական արտադրության համար.
ցողունային բջիջներ, բացառությամբ բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով
օգտագործվողների. կուլտուրաներ կենսաբա
նական
հյուսվածքներից,
բացառությամբ
բժշկական կամ ասնաբուժական նպատակնե
րով օգտագործվողների. պարարտանյութեր
ձկան ալ յուրից. ֆերմենտային պատրաստուկ
ներ սննդի արդյունաբերության համար. ֆեր
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության համար.
լեցիթին սննդի արդյունաբերության համար.
լեցիթին արդյունաբերական նպատակների
համար. պեկտին սննդարդյունաբերության
համար. պեկտին արդյունաբերական նպա
տակների համար. գինեթթվային կալիում
(տարտրատ)
սննդի
արդյունաբերության
համար. գինեթթվային կալիում (տարտրատ)
արդյունաբերական նպատակների համար.
ալգինատներ սննդային արդյունաբերության
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համար. սնձան (գլյուտեն) սննդի արդյունաբե
րության համար. սնձան (գլյուտեն) արդյունա
բերական նպատակների համար. կաթնաշաքար
(լակտոզ) սննդարդյունաբերության համար.
կաթնաշաքար (լակտոզ) արդյունաբերական
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակ
տոզ) (հումք). կաթնաֆերմենտներ սննդի
արդյունաբերության համար. կաթնաֆերմենտ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
կազեին
սննդարդյունաբերության
համար.
անուշադրի սպիրտ. քիմիական նյութեր պիգ
մենտներ պատրաստելու համար. պատրաս
տուկներ միկրոօրգանիզմն երից, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. հողային խառնուրդ
ներ թաղարային մշակաբույսերի համար.
պատրաստուկներ մետաղների մխամեղմման
համար. գլյուտամինի թթու արդյունաբերական
նպատակների համար. թեյի լուծամզուքներ
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների
արտադրության համար. թեյի լուծամզուքներ
(էքստրակտ) սննդարդյունաբերության համար.
օրգանական թափուկներ (պարարտանյութ).
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի
արտադրության համար. կոլագեն (սոսնձա
նյութ)
արդյունաբերական
նպատակների
համար. սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժան
դակ միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակների համար. վիտամիններ
սննդային
հավելույթների
արտադրության
համար. վիտամիններ սննդարդյունաբերության
համար. հակաօքսիդանտներ արդյունաբերու
թյան մեջ օգտագործելու համար. հակաօքսի
դանտներ
կոսմետիկայի
արտադրության
համար. հակաօքսիդանտներ դեղագործական
ապրանքների արտադրության համար. հակա
օքսիդանտներ
սննդային
հավելույթների
արտադրության համար. պրոտեիններ արդյու
նաբերության համար. պրոտեիններ սննդային
հավելույթների արտադրության համար. պրո
տեիններ սննդարդյունաբերության համար.
ամոնիումի նիտրատ. վիտամիններ դեղագոր
ծական ապրանքների արտադրության համար.
վիտամիններ կոսմետիկական արտադրության
համար. ֆլավոնոիդներ արդյունաբերական
նպատակների համար (ֆենոլային միացություն
ներ). թիմոլ արդյունաբերական նպատակների
համար. հողի հերկելի շերտ. փոխհաղորդիչ յու
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ղեր. չմշակված պոլիմերային խեժեր. քիմիա
կան
պատվածքներ
ակնաոսպնյակների
համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). գոմաղբ. քսի
լոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բենզոլ. գրաֆեն.
գիպս որպես պարարտանյութ օգտագործելու
համար. նանոփոշիներ արդյունաբերական
նպատակների
համար.
դեղապատիճների
արտադրության համար օգտագործվող դենդ
րիմերի հիմքով պոլիմերներ. քիմիական նյու
թեր
հացահատիկային
բույսերի
հիվանդությունների կանխարգելման համար.
կենսախթանիչներ բույսերի համար.
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ալիզարինային ներկանյութեր. ալ յումինային
ներկեր. ալ յումինի փոշի գեղարվեստա-դեկո
րատիվ նպատակների համար. ասբեստային
ներկեր. հակակոռոզիական պատրաստուկներ.
սևեռակող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի
համար. արծաթի մածուկ. արծաթի էմուլսիա
ներ (ներկանյութեր). փոշիներ արծաթապատ
ման համար. ասֆալտի լաք, սև լաք. աուրամին.
մանրէասպան ներկեր. բաղադրություններ
ներքին հարդարանքի համար. հակակոռոզի
ական ժապավեններ. կանադական բալզամ
(բալասան). բիտումային լաքեր. պատվածքներ
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր
փայտանյութի համար. ներկանյութեր փայտա
նյութի կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին
ներկանյութ). լաքեր բրոնզապատման համար.
բրոնզափոշի ներկելու համար. ներկանյութեր
կաշվի համար. կարամելացված ածիկ (սննդա
յին ներկանյութ). պատվածքներ (ներկեր) գուդ
րոնապատված ստվարաթղթի համար. ներկեր
խեցեգործական իրերի համար. կապարի շպար.
գազի մուր (ներկանյութ). պաշտպանական
նախաներկային պատվածքներ տրանսպոր
տային միջոցների շրջանակների (շասսիների)
համար. ներկանյութեր կոշիկների համար.
կրակաթ. տպագրական մածուկներ (թանաք).
կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան կարմիր.
բևեկնախեժ. ներկանյութեր. ներկանյութեր
ածիկից. միջոցներ փայտանյութը պաշտպա
նելու համար. կոպալ (բուսական խեժ). անիլի
նային ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ ներկերի
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյութը պահպանելու համար. խածա
նյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր. գունա
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նյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական անմշակ
խեժեր. սոսնձաներկեր, տեմպերա. արծներ
(լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական ներկեր.
ներկեր կենդանիների խարանման համար. ներ
կերի սիկատիվն եր (չորացման ուժեղարարներ).
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր
(լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). ֆուստին
(ներկանյութ). ջնարակներ (պատվածքներ).
դեղնախեժ նկարչության համար. շելլաք (գոճ
խեժ), կարմրախեժ. բուսախեժեր. թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. թանաք փորագ
րության համար. ցինկի օքսիդներ (գունանյու
թեր). պաշտպանական յուղեր փայտանյութի
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն
ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակցող նյու
թեր ներկերի համար. ներկանյութեր լիկյոր
ների համար. կապարի գլյոտ (քարմարցանկ).
մետաղական փոշիներ գեղարվեստա-դեկորա
տիվ նպատակների և տպագրության համար.
մածիկներ (բնական խեժեր). մետաղական
նրբաթիթեղ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպա
տակների և տպագրության համար. բաղադրու
թյուններ մետաղների փայլազրկումը կանխելու
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ
մետաղների համար. կապարի սուսր. թուղթ
Զատիկի ձվերը ներկելու համար. աննատո
(ներկանյութ). քրքում (զաֆրան) (ներկանյութ).
սանդարակ (հոտավետ խեժ). մուր (ներկա
նյութ). աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօք
սիդ (գունանյութ). բաղադրություններ ժանգի
դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ սպիտա
կեցման համար. ներկանյութեր փայտանյութից.
ներկիչ էքստրակտներ փայտանյութից. կարբո
նիլ փայտանյութը պահպանելու համար. հանա
ծո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
մակերևույթները բուսածածկույթից պահպա
նող ներկապատվածքներ. բևեկն (ներկերի նոս
րացուցիչ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի.
ջրաներկեր նկարելու համար. յուղաներկեր
նկարչության համար. նշիչների տեսքով գու
նանյութեր կահույքի վերականգնման համար.
գրաֆիտիից պաշտպանելու պատվածքներ
(ներկեր). փայտյա հատակների լաքեր. հակա
միզային ներկ.
դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղե
նին փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրե
տուր). օճառներ. գործվածքների երանգները
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վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակե
ղենի համար. կոսմետիկական պատրաստուկ
ներ լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու
համար. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). հրաբխային մոխիր մաքրման համար.
կոշիկի քսուքներ. պատրաստուկներ ողորկ
ման համար. կոշիկների խնամքի միջոցներ.
մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկ
ման համար). մոմ մանրահատակի համար.
ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). բծերը հանելու
միջոցներ. քսուքներ ողորկման համար. լվաց
քի սոդա մաքրելու համար. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա
կան նպատակների համար օգտագործվողների.
լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների համար օգտագործվողների.
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ գունա
զերծման համար. պատրաստուկներ արծնուկը
հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետ ջուր. պատրաստուկներ լվացքը
թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ (բնա
հյութեր). եթերային յուղեր. պատրաստուկներ
մաքրելու համար. սպիտակեցնող պատրաս
տուկներ լվացքի համար. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ. հոտազերծող օճառներ. հոտավետ
(բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավե
տացման համար. հատով օճառներ հարդա
րանքի համար. սոդայի մոխրաջուր. բևեկնայուղ
ճարպազերծման համար. տերպենթինի յուղ
ճարպազերծման համար. տերպեններ (եթերա
յին յուղեր). օճառներ քրտնելու դեմ. հղկանյու
թեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող,
մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր (հականե
խիչներ). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնե
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լու համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր).
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար. պատրաստուկներ
ներկերը հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ
մարդու կամ կենդանիների համար. պատրաս
տուկներ լվանալիս սպիտակեղենը փափկաց
նելու համար. պատրաստուկներ ջրհորդանները
մաքրելու համար. հոտավետ խառնուրդներ
ծաղիկներից և խոտերից. պատրաստուկներ
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ ման
րատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու համար
(մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող մոմ
հատակի համար.հեղուկներ հատակի համար,
որոնք կանխում են սահելը. լվացող միջոցներով
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. պատ
րաստուկներ բույսերի տերևներին փայլ հաղոր
դելու համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք
լվացող մեքենաների համար.օդի բուրավետիչ
ներ. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգի
ենայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտա
զերծիչներ. մոմ հատակի համար. կենցաղային
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցա
ղային նպատակների համար. լվացքի անձեռո
ցիկներ գունաթափումը կանխելու համար.
դաս 5. պատրաստուկներ օդը մաքրե
լու համար. պատրաստուկներ տնային սնկե
րը ոչնչացնելու համար. ցեցից պաշտպանող
պատրաստուկներ. միջոցներ մակաբույծների
դեմ. միջատասպան միջոցներ. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց
կամ կենդանիների համար նախատեսված
ների. լվացող միջոցներ կենդանիների համար
(միջատասպաններ). պատրաստուկներ ճան
ճերին ոչնչացնելու համար. միջոցներ մակա
բույծներին ոչնչացնելու համար. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ծխեցման համար ռեպելենտներ միջատների
դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). հոտա
զերծիչներ հագուստի կամ մանածագործված
քային արտադրանքի համար. օդը թարմացնող
հոտազերծիչներ.
ախտահանիչ
միջոցներ.
հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը լվանա
լու հակամանրէային միջոցներ. ախտահանող
օճառներ. հոտազերծիչներ զուգարանային
արկղերի համար.
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դաս 7.
ողողման մեքենաներ. խոզա
նակներ (մեքենաների մասեր). լվացման սար
քեր. տրանսպորտային միջոցները լվանալու
կայանքներ. էլեկտրական մեքենաներ և սար
քեր մաքրելու համար. ողորկման էլեկտրական
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ).
վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). օդա
յին պոմպեր. գորգամաքրման էլեկտրական
մեքենաներ և սարքեր. վակուումային զտման
կենտրոնական կայանքներ. շոգեզտման հար
մարանքներ. փոշու արտածծման կայանք
ներ (զտիչ հարմարանքներ). փոշու հեռացման
կայանքներ (զտիչ կայանքներ). բարձր ճնշման
տակ զտման ապարատներ. փոշեկուլների
գլխադիրներ հոտավետ և ախտահանող նյութեր
ցրցողելու համար. փոշեկուլների ճկափողեր.
փոշեկուլներ. էլեկտրական սարքեր և հարմա
րանքներ մոմով փայլեցնելու համար. ներկի
փոշարարներ
(մեքենաներ).
փոշեկուլների
պարկեր. փոշեկուլների խոզանակներ. ներծծող
ծայրափողակներ փոշեկուլների համար. խողո
վակներ մաքրելու քերակներ.
դաս 16. թղթե տոպ
րակ
ներ. թղթե կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար:
դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական փողրակներ.
խողովակներ մանածագործվածքից. խցանիչ
միջադիրներ խողովակների համար. ռետի
նաքուղեր. կոպիտ պաստառից ճկափողեր.
խողովակների ոչ մետաղական կցորդիչներ. ոչ
մետաղական միացքներ ճկուն խողովակների
համար. միակցիչ խողովակներ տրանսպորտա
յին միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
օղաձև միջադիրներ ռետինից կամ ռետինաց
ված (վուլկանացված) թելքից. ոչ մետաղական
ճկուն խողովակները միացնող հարմարակցիչ
ներ.
դաս 21. կենդանիների ցցամազեր (խոզա
նակներ և վրձիններ). ճկափողերի գլխադիրներ
ոռոգման, ջրցանման համար. ոռոգման հար
մարանքներ. խոզանակներ. ցողիչներ (սրսկիչ
ներ). մեխանիկական խոզանակներ գորգերի
համար. ծորաններ. լաթեր մաքրություն անելու
համար, ներառյալ՝ միկրոֆիբրե և թավշե լաթեր.
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ մոմով փայ
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լեցնելու համար. կաշի ողորկման (փայլեցման)
համար. մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառա
վարվող). ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. լաթեր
կահույքի փոշին մաքրելու համար. կոշտ խոզա
նակներ. հատակի խոզանակներ. բարձիկներ
մաքրելու համար. կենցաղային ոչ էլեկտրա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ ողորկման
համար. նյութեր փայլեցնելու համար, բացա
ռությամբ պատրաստուկների, թղթի և քարի.
հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի համար.
մաքրելու համար թավշակաշի. խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար. փոշի
մաքրելու լաթեր. ձեռնոցներ ողորկման համար.
լաթեր հատակ լվանալու համար. ձեռնոցներ
այգեգործական-բանջարաբուծական
աշխա
տանքների համար. հղկանյութով սպունգներ
կաշին մաքրելու համար. խոհանոցային ձեռ
նոցներ, խորոված անելու ձեռնոցներ. խոհանո
ցային վրձիններ, խոզանակներ. ավտոմեքենան
լվանալու ձեռնոցներ. դահուկները մոմով փայ
լեցնելու խոզանակներ. էլեկտրական հոսան
քին միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. լաթեր ողորկման, փայլեցման համար.
խոզաստև
խոզանակներ
պատրաստելու
համար. ձիու մազ խոզանակներ պատրաստե
լու համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր. հղկող
ձեռնոցներ մաշկը մաքրելու համար.
դաս 22. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմասսայե
և ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավոր
ման (խծուծման, միջադրման) նյութեր. պար
կեր սորուն նյութեր տեղափոխելու և պահելու
համար.
մանածագործական
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ)
փաթեթավորման
համար. ցանցավոր պարկեր լվացքի համար.
տոպրակներ դիակներ տեղափոխելու համար.
խանձարուրների պահպանման համար հատուկ
հարմարեցված կտորի պայուսակներ. կեղտոտ
լվացքի պարկեր:
դաս 35. 1, 2, 3, 5, 7, 16, 17, 21, 22 դասերում
նշված ապրանքների, գարեջրի ներմուծում,
արտահանում, վաճառք.
դաս 37. տրանսպորտային միջոցների լվա
ցում. տրանսպորտային միջոցների փայլեցում.
տրանսպորտային միջոցների հակակոռոզի
ական մշակում. տրանսպորտային միջոցների
մաքրում. չոր մաքրում:
____________________
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(210) 20220262
(220) 07.02.2022
(730) «Վիասֆեր տեխնոպարկ» ՓԲԸ, Երևան,
Արշակունյաց 41, AM
(540)
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համար,
բացառությամբ
արդուզարդի
պարագաների.
դաս 44. Մաշկի խնամքի սրահի ծա
ռա
յություններ.
վարսավիրանոցների
ծառա
յու
թյուններ.
գեղեցկության
սրահների
ծառայու
թյուններ. բուժկենտրոններ. հանքա
ջրաբուժական կենտրոնների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220274
(220) 09.02.2022
(730) «ԱԳՀ ինդաստրիալ» ՍՊԸ, Կոտայքի
մարզ, Եղվարդ, Զովունի ձ. 39, տ. 49. 3/2, AM
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա
գրային ապահովում.
դաս 36. ՏՏ ոլորտի կազմակերպու
թյուններին անշարժ գույքի վարձակալության
տրամադրում.
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց
համար (ծառայություններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում):
____________________

(210) 20220263
(220) 07.02.2022
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ
Լթդ, AU
(540)

(511)
դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ
մանրէազերծման
համար.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ
անձնական
հիգիենայի

(511)
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, եկրաբաշխական, լուսա
նկարչական,
կինոնկարահանման,
տեսա
լսողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, զննման, փրկարարական և ուսուցման
սար
քեր և գոր
ծիքներ. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքեր և գործիք
ներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված
և ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգ
չային ծրագրային ապահովում, թվային կամ
անալոգային տեղեկատվության գրառման և
պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ. կան
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմն եր.
դրամարկղային
ապարատներ,
հաշվիչ սարքեր. համակարգիչներ և համա
կարգիչներին կից սարքեր. սուզազգեստներ,
ջրասուզակների դիմապանակներ, ականջի
ներդրակներ ջրասուզակների համար, քթասեղ
միչներ ջրասուզակների և լողորդների համար,
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ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. կրակմարիչ
ներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք:
____________________

(210) 20220275
(220) 09.02.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս
29.
պահածոյացված
մրգեր.
չորացրած
մրգեր.
ջերմային
մշակման
ենթարկված մրգեր. սառեցված մրգեր. մրգային
պահածոներ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված
սիսեռ. պահածոյացված պղպեղ. տոմատի
խյուս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու
համար. տոմատի մածուկ. մուրաբաներ.
թթու դրած մանր վարունգ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի
խավիար.
պահածոյացված
հատապտուղներ. կոմպոտներ. պահածոյացված
լոբի. մարինացված սունկ, շուշան, սինդրիկ,
վայրի ղանձիլ. խառը թթու.
դաս 30. կետչուպ (սոուս). սոուսներ
(համեմունքներ). տոմատի սոուս. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. թթու դրած բանջարեղեն
սուր համեմեմունքով. մարինադներ:
____________________

03/1

ՄԱՍ
№ 1

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

(511)
դաս
29.
պահածոյացված
մրգեր.
չորացրած
մրգեր.
ջերմային
մշակման
ենթարկված մրգեր. սառեցված մրգեր. մրգային
պահածոներ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված
սիսեռ. պահածոյացված պղպեղ. տոմատի
խյուս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու
համար. տոմատի մածուկ. մուրաբաներ.
թթու դրած մանր վարունգ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. պահածոյացված հատա
պտուղներ. կոմպոտներ. պահածոյացված լոբի.
մարինացված սունկ, շուշան, սինդրիկ, վայրի
ղանձիլ. խառը թթու.
դաս 30. կետչուպ (սոուս). սոուսներ
(համեմունքներ). տոմատի սոուս. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. թթու դրած բանջարեղեն
սուր համեմեմունքով. մարինադներ:
____________________

(210) 20220277
(220) 09.02.2022
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումովի
18/8, AM
(540)

(210) 20220276
(220) 09.02.2022
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի,
փրփրուն գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի),
օղի:
____________________

(210) 20220278
(220) 09.02.2022
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումովի
18/8, AM
(540)
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(511)
դաս 3. օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. պատ
րաստուկներ
լվացքի
համար.
լոսյոններ
մազերի
համար.
կոշիկների
խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների
փայլեցման համար. բծերը հանելու միջոցներ.
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. ջրածնի պերօքսիդ
կոսմետիկական

նպատակների

համար.

սպիտակեցնող

պատրաստուկներ

լվացքի

համար.

դիմապակիները

ներ. շամպուններ.
ների

խնամքի

մաքրելու

հեղուկ

պատրաստուկներ եղունգ

համար.

հատով

օճառներ

հարդարանքի համար. հղկանյութեր. պատ
րաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու համար. հեղուկներ հատակի
համար, որոնք կանխում են սահելը. օդի
բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ
(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝
գինի, փրփրուն գինի, հայկական կոնյակ
(բրենդի), օղի:
____________________

հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
եղունգների
լաքահանիչներ.
կենցաղային
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
կոսմետիկական

պատրաստուկներ

լոգանքի

համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման
համար). լվացող միջոցներ, բացառությամբ

(210) 20220279
(220) 09.02.2022
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Պուշկինի 44, բն. 8, AM
(540)

արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար

օգտագործվողների.

ճարպազերծող

միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների
լոսյոններ

համար

օգտագործվողների.

կոսմետիկական

նպատակների

համար. պարֆյումերիային արտադրանք:
____________________

(210) 20220280
(220) 09.02.2022
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Պուշկինի 44, բն. 8, AM
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(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. պատ
րաստուկներ
լվացքի
համար.
լոսյոններ
մազերի
համար.
կոշիկների
խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների
փայլեցման համար. բծերը հանելու միջոցներ.
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. ջրածնի պերօքսիդ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար. դիմապակիները մաքրելու հեղուկ
ներ.
շամպուններ.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար.
հատով
օճառներ հարդարանքի համար. հղկանյութեր.
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու համար. հեղուկներ հատակի
համար, որոնք կանխում են սահելը. օդի
բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
եղունգների
լաքահանիչներ.
կենցաղային
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման
համար). լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների համար օգտագործվողների.
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. պարֆյումերիային արտադրանք:
____________________
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(210) 20220281
(220) 09.02.2022
(730) «Յեսոֆթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սիլիկյան թ.,
փ. 4, բն. 46, AM
(540)

(511)
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազոտու
թյուններ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. ծրագրային ապահովման մշակում.
ծրագրային ապահովման արդիականացում.
ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագ
րային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
համակարգչային
համակարգերի
նախագ
ծում. համակարգչային ծրագրերի բազմացում.
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում.
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա.
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպա
սարկում երրորդ անձանց համար. համակարգ
չային ծրագրային ապահովման տեղակայում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի կեր
պափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական կեր
պափոխման. խորհրդատվություն ծրագրային
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների վար
ձույթ. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհր
դատվություն. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում. Խորհրդատվություն.
գիտական հետազոտություններ. սերվերների
հոսթինգ. տվյալների պահեստային. հեռա
պատճենման ծառայություններ. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ.
տեղեկատվության
տրամադ
րում վեբ-կայքերի միջոցով. «ամպային» հաշ
վարկման ծառայություններ. տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ծառայություններ, որոնք
տրամադրվում են արտաքին ռեսուրսների
(աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական
հարցերով խորհրդատվություն. տեխնիկական
փաստաթղթերի կազմում. վեբ-կայքերի տեղե
կատվական կատալոգների ստեղծում և մշա
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կում երրորդ անձանց համար. (ծառայություններ
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում).
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS). համա
կարգչային հարթակների կատարելագործում:
____________________

(210) 20220282
(220) 09.02.2022
(730) «Ավռոմիկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դրոյի 12,
բն. 40, AM
(540)

(511)
դաս 9. ձայնային ազդանշանային սարքեր.
ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման սկավառակ
ներ. Խոսափողեր. գումարման սարքեր. ձայնի
ուժեղարարներ.
ալեհավաքներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ. վթարային էլեկտրական զան
գեր. կշեռքներ. բարձրախոսների պատյաններ.
զանգերի
կոճակներ.
ձայնագրությունների
կրիչներ.
ջերմակարգավորման
սարքեր.
ազդանշանային զանգեր. արտադրական գոր
ծընթացների հեռակառավարման էլեկտրական
տեղակայանքներ. հաշվիչներ. էլեկտրահաղոր
դիչներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ.
Էլեկտրական կարգավորող սարքեր. հսկողու
թյան էլեկտրական սարքավորումն եր, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների . տրանսպորտային միջոց
ների արագությունը վերահսկող սարքեր. էլեկտ
րական
կերպափոխիչներ.
էլեկտրական
փոխարկիչներ. հոսանքի ուղղիչներ. հեռավո
րություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. բարձ
րախոսներ.
էլեկտրական
ապահովիչներ.
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռաձայ
նագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր).
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). բաշ
խիչ կառավարակետեր (էլեկտրականություն).
չափիչներ. չափիչ սարքեր.ջրի մակարդակի
ցուցիչներ. բռնկումային լամպեր (լուսանկարչու
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թյուն). հեռախոսափողեր. էկրաններ (լուսան
կարչություն). հոսանքի կորստի էլեկտրական
ցուցիչներ. էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտ
րական մալուխներ. կառավարման վահաններ
(էլեկտրականություն). էլեկտրական ռելեներ.
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ.
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն)
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության). լուսան
կարչական ապարատների և լուսանկարչական
պարագաների հատուկ պատյաններ. լուսակա
յացույցներ (լուսավորվածության չափիչներ).
էլեկտրահաղորդալարեր. լիցքավորող սարքեր
կուտակիչների համար. ռադիոսարքեր. խոսակ
ցական ապարատներ. տեղեկատվության մշակ
ման սարքեր. խոսակցական ապարատներ.
կերպափոխիչներ
(էլեկտրականություն).
ազդանշանային լապտերներ. լազերներ, բացա
ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա
գործվողների.
օպտիկական
ոսպնյակներ.
խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս արձակող ցու
ցանակներ լույս արձակող նշաններ. ճնշաչափ
ներ
(մանոմետրեր).
համակարգիչների
հիշողության բլոկներ. միկրոֆոններ. ժ ա մ ա 
նակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական մարտ
կոցներ.
էլեկտրական
կուտակիչներ.
դիտասարքեր. օպտիկական սարքեր և գործիք
ներ. համակարգիչներ. համակարգչային գրառ
ված ծրագրեր. կշռման սարքեր և գործիքներ.
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. զանգեր (տագնապի
ազդասարքեր). ռադիոհեռախոսային կայան
ներ. ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ.
հեռախոսային ապարատներ. ուսուցանող սար
քեր. կանխող եռանկյուններ անսարք տրանս
պորտային միջոցների համար. ազդանշանների
հեռակառավարման
էլեկտրադինամիկական
ապարատուրա. տրանսպորտային միջոցների
կառավարման կամ ստուգման նմանակիչներ.
շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ.
ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի վերար
տադրման սարքեր. հեռուստացույցներ. հեռա
կառավարման ապարատուրա. հեռախոսային
հաղորդիչներ. հեռադիտակներ. ջերմաստիճա
նային ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սար
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քեր.
վոլտաչափներ.
պահպանական
ազդանշանային սարքեր. լույս արձակող կամ
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ.
նույնականացման մագնիսական քարտեր.
մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ.
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ.
տեսագրման սարքեր. համակարգիչների ստեղ
նաշարեր. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). արև
ային մարտկոցներ. դռան էլեկտրական զանգեր.
հեռախոսալարեր. բարձրախոսների խոսափո
ղեր. լուսանկարչական ապարատների կալան
ներ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր.
ժամանակագրիչներ (ժամանակի գրանցման
սարքեր). խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա).
խտասկավառակներ
(չվերագրանցելի).
համակարգչային գործառնական գրառված
ծրագրեր. համակարգիչներին կից սարքեր.
համակարգչային գրառված ծրագրային ապա
հովում. լուսահավաք ոսպնյակներ. կապի ձայ
նային
սարքեր.
կոմուտացման
սարքեր
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք).
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. ինտեր
ֆեյսներ համակարգիչների համար. լուսավորու
թյան
էլեկտրական
կարգավորիչներ.
մագնիսական կոդավորիչներ. մագնիսական
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար.
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմն եր. մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րումն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
սարքեր. օպտիկական սկավառակներ. համա
կարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղե
կատվության
մշակման
կենտրոնական
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության
մշակման սարքեր). ծխի դետեկտորներ. մալուխ
ների միացման կցորդիչներ. տեսախցիկներ.
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկավա
ռակների նվագարկիչներ. սկավառակակիրներ
համակարգիչների համար. սմարթ-քարտեր
(միկրոսխեմաներով
քարտեր).
դյուրակիր
համակարգիչներ.
հայտարարությունների
էլեկտրոնային տախտակներ. հակահրդեհային
ջրցաններ. արևապաշտպան ակնոցներ. հաշ
վառման (հաշվեցուցակային) ժամացույցներ
(ժամանակ գրանցելու սարքեր). տեսաժապա
վեններ. տեսախաղերի քարթրիջներ. տեսաէկ
րաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային
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ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդների և սու
զորդների համար. պաշտպանական սաղա
վարտներ
սպորտսմենների
համար.
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր. անլար
հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. համառանցք
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ.
ականջակալներ. գերլարումից պաշտպանող
կարգավորիչներ. բեմի լուսավորման կարգավո
րիչներ. թայմերներ (ավազի ժամացույցներ) ձու
եփելու համար. DVD -նվագարկիչներ. լուսա
ցույցներ (ազդանշանային սարքավորումն եր).
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների համար.
ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշ
խարհային համակարգի ապարատներ (GPS).
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր
բջջային հեռախոսների համար. լույս արձակող
դիոդներ (ԼԱԴ). անձնական դյուրակիր համա
կարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր համա
կարգիչների համար. ծածկոցներ դյուրակիր
համակարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջա
նակներ. ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր
ոչ բժշկական նպատակների համար. էլեկտրո
նային գրքեր. սմարթֆոններ. տեսախցիկներ
երեխային հետևելու համար տեսադայակ.
պլանշետային համակարգիչներ. կոդավորված
բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար.
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ).
համակարգչային սարքավորումն եր. արևային
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտադրու
թյան համար. շարժական հեռախոսներ բջջա
յին հեռախոսներ. մարմն ի վրա կրվող սարքեր
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար.
լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ
(չափիչ գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոց
ներ. սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ
(ձեռքի ամրակալաններ). էլեկտրական վզնոց
ներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. կառա
վարման լծակներ համակարգիչների համար,
բացառությամբ տեսախաղերի համար նախա
տեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժա
մացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ.
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամն երը
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. անվտանգության սարքեր
(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր դետեկ
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տորներ. կշեռքներ մանկիկների համար. էլեկտ
րոնային մուտքի հսկման համակարգեր դռների
փակման համար. ջերմադիտման տեսախցիկ
ներ. պլանշետային համակարգիչների պատյան
ներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրական և
էլեկտրոնային սարքավորումն եր երաժշտական
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ.
ցածր հաճախականության բարձրախոսներ.
լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-խոնավաչափներ.
կենսաչիպեր. սմարթֆոնների համար հարմա
րեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. վիրտուալ
իրականության
գլխադիր
սաղավարտներ.
ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակ
ներ. արհեստական բանականությամբ մար
դանման ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ.
էլեկտրոնային սիգարետների մարտկոցներ.
էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ հեռակառա
վարման համար. էլեկտրոնային թվային ցուցա
սարքեր.
ուսուցողական
ռոբոտներ.
անվտանգության ապահովման ռոբոտներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. հետևի
տեսախցիկներ տրանսպորտային միջոցների
համար. էլեկտրական մետաղալարեր ավտոմե
քենաների համար. ինքնանկարահանման (սել
ֆիի) օբյեկտիվն եր. բեռնվող գրաֆիկական
տարրեր բջջային հեռախոսների համար. վրան
կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. բարձիկ
ներ ականջակալների համար. էլեկտրոնային
կախովի կողպեքներ. ականջակալներ հեռավոր
կապի համար. նույնականացման կենսաչա
փական քարտեր:
____________________
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կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20220284
(220) 09.02.2022
(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) 20220285
(220) 09.02.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա,
AM
(540)

(210) 20220283
(220) 09.02.2022
(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.

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

102
102

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

(210) 20220287
(220) 09.02.2022
(730) Արթուր Մինասյան, Երևան, Արտաշիսյան
48, բն. 55, AM
(540)

(511)
դաս 35.
ապրանքների ցուցադրում.
առևտրական
տոնավաճառների
կազմա
կերպում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում).
մանրածախ
վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով. առևտրային միջնորդային
ծառայություններ:
____________________

03/1

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20220289
(220) 09.02.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան 0088, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20220290
(220) 10.02.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM
(540)

(210) 20220288
(220) 09.02.2022
(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:
____________________

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

(210) 20220292
(220) 09.02.2022
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
ՀՀ, 0063 Երևան, Խոդյակովի փ. 47/1, 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) 20220295
(220) 09.02.2022
(730) «Քեյ փոինթ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Լեփսիուսի
23 34, AM
(540)

(511)
դաս
35.
տվյալների
էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների
վարում.
տվյալների
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների
նորացում և պահում.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառա
յություններ. միջնորդություն անշարժ գույքի
հետ կապված գործառնություններում. անշարժ
գույքի գնահատում. ֆինանսական գնա
հատումներ (ապահովագրություն, բանկային
գործառնություններ, անշարժ գույք). անշարժ
գույքի
կառավարում.
բնակարանային
բյուրոների
ծառայություններ
(անշարժ
գույք).
գրասենյակների
վարձակալություն
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 38. տվյալների հիմնապաշար մուտքի
ապահովում.
____________________
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(210) 20220296
(220) 09.02.2022
(730) «Հէյստոպ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Արտաշատ,
Երևանյան փ. շ. 1, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցների
թափարգելներ.
երկաթուղային
տրանս
պորտային
միջոցների
թափարգելներ
(բուֆերներ). հիդրավլիկական համակարգեր
տրանսպորտային միջոցների համար. արգե
լակներ տրանսպորտային միջոցների համար.
անվակունդերի ամրակապեր. ավտոմոբիլների
թափքեր. ավտոմոբիլների թափարգելներ.
մեղմիչներ
ավտոմոբիլների
համար.
արգելակային լրակազմեր տրանս
պորտային
միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
արգելակային սեգմետներ տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային կոձղակներ
ավտոմոբիլների համար::
____________________

(210) 20220297
(220) 09.02.2022
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Մարինե
Մանուկյան Հմայակի, 0012 Երևան, Մանուշյան
փ., տուն 77, AM
(540)

104
104

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

(511)
դաս 25. կոշկեղեն.երկարաճիտ կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
քուղերով
կիսակոշիկներ.
կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. տնային
կոշիկներ. սանդալներ. սաբոներ. կրունկներ
կոշկեղենի
համար.
կոշիկի
կրունկի
պաշտպանիչ
հարմարանքներ.
կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն.
կախակապեր.տաբատակալներ.
հագուստի
օձիքներ.հանովի օձիքներ. գոտիներ(հագուստ).
շալեր. սվիտերներ պուլովերներ. կարճաթև
(T-աձև)
մայկաներ.
շապիկներ(բլուզներ)
հագուստ. մորթիներ(հագուստ). կոստյումներ.
տաբատներ.
շրջազգեստներ.
զգեստներ.
պատրաստի հագուստ. փոխկապներ. ձեռնոցներ
(հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ.
տրիկոտաժե հագուստ. մորթե թիկնոցներ.
բաճկոնակներ. վերարկուներ.
բաճկոններ
(հագուստ).
բրդյա
բաճկոններ(հագուստ).
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ.
ասեղնագործ
հագուստ.
թիկնոցներ. կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
գուլպաներ
(երկար).
կարճագուլպաներ.
զուգագուլպաներ. կապեր երկար գուլպաների
համար. կապեր կարճագուլպաների համար.
զանգապաններ(տաք գուլպաներ). գլխարկներ,
բերետներ, կեպիներ՝ որպես գլխարկներ,
թասակներ(գլխարկ), գլխակապեր (հագուստ),
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը,
բոլորագլխարկներ, ցիլինդրներ, գլխաշորեր.
դաս 40. դերձակի ծառայություններ.
հագուստի կարում. կոշիկի ներկում. կաշվի
ներկում. կաշվի մշակում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. գործվածքների. մանածա
գործական իրերի մշակում. ասեղնագործոմ.
հագուստի ձևափոխում. մետաքսատպություն.
դաս42. հագուստի մոդելավորում:
____________________

(210) 20220305
(220) 10.02.2022
(730) Մարիաննա Հովհաննեսի Մկրտչյան, ՀՀ,
Երևան, Քեռու 58, բն. 19, AM
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(540)

(511)
դաս 41. ուսումնական կենտրոնների ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20220306
(220) 10.02.2022
(730) Մեգաինֆարմ ԳմբՀ, AT
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք. պարֆյումերիային
արտադրանք. կոսմետիկական կրեմն եր. կոս
մետիկական
դիմակներ.
կոսմետիկական
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. հոտազերծող
օճառներ. արդուզարդի միջոցներ. արդուզարդի
ոչ բուժական պարագաներ. կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմե
տիկական միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ
մաշկը խնամելու համար. լոսյոններ կոսմետի
կական նպատակների համար. ատամն ափոշի
ներ. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
անասնաբուժական պատրաստուկներ. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. ախտահանիչ միջոցներ. ախտահա
նիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
բուժիչ օճառներ. ախտահանող օճառներ. քիմի
ական պատրաստուկներ բժշկական նպատակ
ների համար. քիմիական պատրաստուկներ
դեղագործական նպատակների համար. օժան
դակ միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. հակամանրէային միջոցներ. մանրէաս
պաններ. պատրաստուկներ այրվածքները մշա
կելու համար. հականեխիչ պատրաստուկներ.
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բժշկական միջոցներ բերանի խոռոչի խնամքի
համար. քսուքներ դեղագործական նպատակ
ների համար. դեղամոմեր. դեղագործական
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար.
դեղամիջոցներով
տոգորված
անձեռոցիկ
ներ. լոսյոններ դեղագործական նպատակների
համար. վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը
բուժելու համար. բալզամն եր (բալասաններ)
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ
հպաոսպնյակների համար. բժշկական վիրա
կապման նյութեր. բժշկական սպեղանիներ։
____________________

(210) 20220307
(220) 10.02.2022
(730) Արգիշտի Միքայելյան, Վայոց Ձորի մարզ,
ք. Վայք, Շահումյան 80, 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.
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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
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.
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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
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
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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 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 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
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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).
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 44. կենդանիների բուծում. դեկո
րատիվ - բնանկարային այգեգործություն.
հասարակական բաղնիքների ծառայություն
ներ հիգիենայի նպատակներով. թուրքական
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. բժշկական կլի
նիկաների ծառայություններ. մանուալ թերա
պիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառայություններ. պսակների պատրաստում
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տների ծառայություններ. հիվանդանոցների
ծառայություններ. առողջապահական ծառա
յություններ. բանջարաբուծություն. այգեգոր
ծություն. գյուղատնտեսական սարքավորանքի
վարձույթ. մերսում. բժշկական օգնություն.
ակնաբույժների ծառայություններ. բուծարանա
գետների ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա.
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առողջատների ծառայություններ. անասնա
բուժական օգնություն. ատամն աբուժական
օգնություն. ստոմատոլոգիա. բուժքույրական
խնամքով տների ծառայություններ. պարար
տանյութերի և գյուղատնտեսական այլ քիմի
կատների օդային և մակերևութային տարածում.
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի ծառա
յություններ. ծաղկային հորինվածքների կազ
մում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվու
թյուն դեղագործության հարցերով. պլաստիկ
վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժություն.
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային տնտեսության վնա
սատուների ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում.
տնային կենդանիների խնամք. մազերի պատ
վաստում. հոգեբանների ծառայություններ.
սանիտարատեխնիկական
սարքավորանքի
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով.
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում.
արհեստական բեղմն ավորում. թմրամոլությամբ
հիվանդների
վերականգնողական
ծառա
յություններ. փորձանոթում բեղմն ավորման
ծառայություններ. արտամարմն ային բեղմն ա
վորման ծառայություններ. դաջում. հեռաբուժ
ման
ծառայություններ.
լանդշաֆտային
դիզայն.
շոգեբաղնիքների
ծառայություն
ներ. արևաբուժարանների ծառայություններ.
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառա
յություններ.
գեղագետ
դիմահարդարների
ծառայություններ.
դեղագործների
կողմից
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. թերա
պևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային գազերի
արտանետումն երի վնասակար ազդեցության
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում.
ծառայություններ ակվակուլտուրաների ոլոր
տում. բուժսարքավորումն երի վարձույթ. դիս
պանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ ավանդական
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. լոգո
պեդիա. խորհուրդներ առողջության հար
ցերով. մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա).
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթոդոն
տիա). սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու
թյուն. պիրսինգ. անտառազանգվածի վերա
կանգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտա
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ռային տնտեսության վնասատուների դեմ պայ
քարի ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների
բանկի ծառայություններ. կենդանիների վար
ձույթ այգեգործական նպատակների համար.
մեղվափեթակների վարձույթ. կենդանիների
օգնությամբ բուժում. բժշկական լաբորատորի
աների կողմից տրամադրվող բժշկական վեր
լուծության ծառայություններ ախտորոշման
և բուժման նպատակով. բժշկական զննում.
խաղողագործության ոլորտում ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն խաղողագործության
բնագավառում. տներ այցելող բուժքույրական
խնամքի ծառայություններ. մազերը ոճավորե
լու սարքերի վարձույթ. բույսերի աճեցում. դիե
տիկ և սննդային խորհուրդներ. վիրաբուժական
ռոբոտների վարձույթ:
____________________

(210) 20220308
(220) 10.02.2022
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան
2/1, բն. 10, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
(210) 20220309
(220) 10.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիդա Տերջանյան
Վլադիմիրի, Երևան, Մալաթիա - Սեբաստիա,
Իսակովի 50/3 3, AM
(540)
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(210) 20220310
(220) 10.02.2022
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան
2/1, բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20220311
(220) 10.02.2022
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան
2/1, բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20220312
(220) 10.02.2022
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան
2/1, բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(511)
դաս 44. վարսավիրական ծառայություններ:
____________________

(210) 20220313
(220) 10.02.2022
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան
2/1, բն. 10, AM
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20220315
(220) 10.02.2022
(730) «Քիդս գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0010 Երևան,
Նալբանդյան 21/1, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող հարմարանք
ներ. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի հողա
թափներ. գուլպաներ (երկար). քրտինք կլանող
երկար գուլպաներ. գուլպաների կրկնակրունկ
ներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ (մորթե
վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝ որպես
գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ
կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկ
ների մասեր). քրտնակալներ. տաբատակալ
ներ. 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 (հա
գուստ). շա
լեր. 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
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ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ,
կաշնե, վզնոց, գոտի շարֆեր, տրիկոտաժե
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար.
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բութսեր
(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). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). առանց մատների ձեռ
նոցներ. տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստ
ներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ հագուստի
համար. պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կո
շիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
վերարկուներ.համազգեստ. բրդյա բաճկոն
ներ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ.
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բութսերի համար. սպորտային
բութսեր. գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. բոդի. բանդա
նաներ (պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ
մարմն ամարզության համար. հագուստ արհես
տական կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոց
ներ. դիմակահանդեսի կոստյումն եր. կարճաթև
(T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկ
ներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնե
լու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների ձեռ
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նոցներ. 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. կի
մո
նո. թև
քե
րով ման
կական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. նիհարեցնող նյութեր
պարունակող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ.
կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հարմարանք
ներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեքսային
հագուստ. պաշտպանիչ մարզաշապիկներ։
____________________

(210) 20220316
(220) 10.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20220317
(220) 10.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

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

(210) 20220319
(220) 10.02.2022
(730) Էռնեստ Հրանտիկի Քարամյան, Երևան,
Լալայանց 47Ա, բն. 121, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
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կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ռետորանների ծառայություն
ներ. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. վաշոկու ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. անձնական խոհարարի
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20220320
(220) 10.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ
Վանիկի Սարգսյան, Երևան, Ավան, Նարեկացի
թղմ., շ. 43, բն. 8, AM
(540)
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(210) 20220321
(220) 10.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ
Վանիկի Սարգսյան, Երևան, Ավան, Նարեկացի
թղմ., շ. 43, բն. 8, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. մասնա
վորապես՝ օղիներ. գինիներ:
____________________

(210) 20220322
(220) 10.02.2022
(730) «Հաիգեն ռեստորան» ՍՊԸ, Երևան,
Հանրապետության 39, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220323
(220) 10.02.2022
(730) «ԴիՋի մանիա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 16,
AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. մասնա
վորապես՝ օղիներ. գինիներ:
____________________
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(511)
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում:
____________________

(210) 20220324
(220) 10.02.2022
(730) «ԱՄ փրոդաքշն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
Մերձավան փ. 2, տուն 36, AM
(540)

(511)
դաս 25. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն. շալեր.
խալաթներ. սվիտերներ. շապիկներ. (բլուզներ).
հագուստ. կոստյումներ. պատրաստի հագուստ.
մանկական
վարտիքներ.
տրիկոտաժե
հագուստ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. նորածնի օժիտ (հագուստ). սպորտային
տրիկոտաժեղեն.
գոգնոցներ
(հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
հագուստ
մարմնամարզության
համար.
մայկաներ. սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ հագուստ.
գլխարկներ. գլխաշորեր:
____________________

(210) 20220325
(220) 10.02.2022
(730) Ֆոնտերա Բրենդս (Սինգապուր) ՓԹԵ
Լիմիթիդ, SG
(540)

(511)
դաս 29. կաթնամթերք. կաթնամթերքի
հիքով ըմպելիքներ և փոշիներ. կաթ. կաթնային
արտադրանք. կաթի փոշի. կաթի պրոտեին
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(կաթնային
արտադրանք).
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. սերուցք
(կաթնամթերք). կարագ. սննդային յուղեր.
սննդային ճարպեր. հացին քսվող սնունդ
կաթնամթերքի հիմքով. մարգարին. կարագի
խառնուրդներ. ուտելի յուղերի խառնուրդներ.
ուտելի ճարպերի խառնուրդներ. հալած.
մաքրված յուղ. պանիրներ. կաթնային շիճուկ.
յոգուրտ.
կաթնամթերքի
գերակշռությամբ
աղանդեր:
____________________

(210) 20220326
(220) 10.02.2022
(730) «ԱյԷլՍի» ՍՊԸ, ՀՀ, 0010 Երևան,
Հանրապետության փ. 22, տարածք 5, AM
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20220327
(220) 10.02.2022
(730) «Էմարտ գրուպ» ՍՊԸ, 0012 Երևան, Արամ
Խաչատրյան 4, բն. 51, AM
(540)

(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).
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զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:
____________________

(210) 20220330
(220) 11.02.2022
(730) «Բիըր հաուս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ալեք
Մանուկյան փ., 10/6, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20220331
(220) 11.02.2022
(730) Արսեն Արմենի Մանուկյան, ՀՀ, Երևան,
Րաֆֆու 93, բն. 2, AM
(540)

(511)
դաս 43. նախաճաշարանների ծառայու
թյուններ. ճաշարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220332
(220) 11.02.2022
(730) Ռուդիկ Ռադիկի Հովհաննիսյան, ՀՀ,
Կոտայքի մարզ, Բալահովիտ փ. 1, փկղ. 4, տուն
3, AM
(540)

(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
միջնորդային գործունեություն. անշարժ գույքի
գործակալությունների
ծառայություններ.
միջնորդություն
անշարժ
գույքի
հետ
կապված
գործառնություններում.
անշարժ
գույքի
գնահատում.
անշարժ
գույքի
կառավարում. միջնորդային ծառայություններ.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ.
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման
նպատակներով.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________
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(210) 20220333
(220) 11.02.2022
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, մասնավորապես՝
բալի համով. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
մասնավորապես՝ բալի համով. սննդային
սառույց, մասնավորապես՝ բալի համով.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց),
մասնավորապես՝ բալի համով. մրգային
սառույցներ, մասնավորապես՝ բալի համով:
____________________

(210) 20220334
(220) 11.02.2022
(730) «Թիբեյ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, թղմ. 2,
փ. 3, տ. 18, AM
(540)

(511)
դաս
35.
աճուրդային
վաճառք.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար.
առևտրական
տոնավաճառների
կազմակերպում.
մանրածախ վաճառքի
նպա
տակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների
տրամադրում
ապրանքների
և
ծառայությունների
ընտրության
հարցում.
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դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
տեղեկատվության տրամադրում գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. առևտրային
միջնորդային ծառայություններ. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան
հարցում
բիզնես-ծառայություններ.
հացամթերքին
վերաբերող
մանրածախ
առևտրի ծառայություններ.
դաս 42. էլեկտրոնային առևտրի գործարք
ների ժամանակ օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220335
(220) 11.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
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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) 20220336
(220) 11.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

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

(210) 20220337
(220) 11.02.2022
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(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

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

(210) 20220338
(220) 11.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

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

(210) 20220340
(220) 11.02.2022
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(540)
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(210) 20220341
(220) 14.02.2022
(730) Տարոն Արմենի Հարությունյան, ՀՀ,
Երևան, Վարդանանց 28, բն. 57, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություն
ներ. նախա
ճաշարանների ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ. բարերի
ծառայու
թյուններ.
անձնական
խոհարարի
ծառա
յություններ.
նարգիլեի
բարերի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220342
(220) 14.02.2022
(730) Նարեկ Արայիկի Միրզոյան, ՀՀ, Վայոց
Ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղ., շ.
11, բն. 36, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, մասնավորապես՝
ելակի համով. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
մասնավորապես՝ ելակի համով. սննդային
սառույց, մասնավորապես՝ ելակի համով.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց),
մասնավորապես՝ ելակի համով. մրգային
սառույցներ, մասնավորապես՝ ելակի համով:
____________________

(511)
դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում. վեհաժողովն երի (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. զվարճության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. ցուցահան
դեսների կազմակերպում մշակութային կամ
կրթության նպատակներով. գոլֆի դաշտերի
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տրամադրում. առողջության ակումբների ծառա
յություններ (առողջարար և ֆիթնես մարզում
ներ). հանգստի ճամբարների ծառայություններ
(զվարճություններ). սպորտային մրցումն երի
կազմակերպում. ժամանցային հանդիպումն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ների ուսուցում (ցուցադրություն). թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ). ձհանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. սպորտային
սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ.
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային
ճամբարների ծառայություններ. գիտաժողով
ների (սիմպոզիումն երի) կազմակերպում և
անցկացում. սպորտային միջոցառումն երի ժամ
կետների պլանավորում. վարպետաց դասե
րի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկա
յացումն երի կազմակերպում (իմպրեսարիո
ների ծառայություններ). խաղադահլիճների
ծառայությունների տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կումն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատա
կան մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես
դասերի անցկացում. մասնագիտական վերա
պատրաստում. երաժշտական արտադրանքի
թողարկում. խաղալիքների վարձույթ. խաղա
սարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
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ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություններ.
հեռուստատեսային և կինոսցենարների գրում.
զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յա
տորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթական
կամ ժամանցային ծառայություններ. նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջ
ներով օգնականների կողմից տրամադրվող
կրթական
ծառայություններ.
կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակնե
րով. օգտագործողների վարկանիշների տրա
մադրում զվարճությունների կամ մշակութային
նպատակներով. ուսուցման նմանակիչների
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության
գնահատման
ծառայություններ
ուսուցման
նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20220343
(220) 14.02.2022
(730) Կարեն Գագիկի Սուղյան, ՀՀ, Երևան,
Բաբաջանյան 40, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 35. շինանյութերի և շինարարական
գործիքների վաճառք:
____________________
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(210) 20220344
(220) 14.02.2022
(730) Մարատ Մինասի Մալոդյան, ՀՀ, Երևան,
Աթոյան անցուղի, շ. 10/4, բն. 23, AM
(540)

(511)
դաս 35. շինարարների համար մասնա
գիտացված հագուստ. անվտանգ աշխատանքի
և այլ անհրաժեշտ պարագաների վաճառք:
____________________

(210) 20220348
(220) 14.02.2022
(730) «Խորոզյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, ՀՀ
Երևան, 0047, Նոր Նորք 6 զնգվ. 1-ին նրբ.,
26/5, AM
(540)

(511)
դաս 30. մեղր:
____________________

(210) 20220351
(220) 15.02.2022
(730) «Էկոնոմ պլյուս» ՍՊԸ, ՀՀ, Լոռու մարզ,
Ալավերդի 1701, Սայաթ Նովայի փ., շ. 14, բն.
23, AM
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(540)

(511)
դաս 5. կպչուն սպեղանիներ. հակա
նեխիչ բամբակ. ապանեխված բամբակ.
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկա
կան և անասնաբուժական նպատակների
համար.
մանրէական
պատրաստուկներ
բժշկական և անասնաբուժական նպատակ
ների համար. լոգանքների պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. աղեր
հանքային
ջրերով
լոգանքի
համար.
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար.
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների
համար.
վիրակապային
կալանդներ (բանդաժներ). վիրակապեր տաք
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
բամբակ բժշկական նպատակների համար.
արյունը մաքրող միջոցներ. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր.
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). թանզիֆ
վիրակապերի համար. խոնավածուծ բամբակ.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար.
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. թուղթ
մանանեխային
սպեղանիների
համար.
մանանեխի սպեղանի. միջոցներ քրտնելու
դեմ. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ
ցեցերի դեմ. կպչուն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ամենօրյա միջադիրներ
(հիգիենիկ).
խանձարուրներ
անմիզա
պահությամբ տառապողների համար. հիգիե
նիկ կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ
տառապողների համար. դեղամիջոցներով
տոգորված անձեռոցիկներ. բարձիկներ կրծքով
կերակրելիս օգտագործելու համար. կոշտուկային
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք)
բժշկական նպատակների համար. մանկական
խանձարուրներ. մանկական կիսավարտիքխանձարուրներ. ռեակտիվ թուղթ բժշկական
նպատակներով.
խանձարուրներ
ընտանի
կենդանիների համար. բամբակյա փայտիկներ
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա
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տամպոններ բժշկական նպատակների համար.
հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը լվանալու
հակամանրէային
միջոցներ.
սափրվելուց
հետո օգտագործվող բուժական լոսյոններ.
բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ
պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ.
բուժիչ չոր շամպուններ. ախտահանող օճառներ.
բուժիչ օճառներ. նիկոտինային սպեղանալաթ
ծխելուց հրաժարվելու համար. միանգամյա
օգտագործման
լողալու
խանձարուրներ
երեխաների համար. բազմակի օգտագործման
լողալու խանձարուրներ երեխաների համար.
խանձարուրներ
փոխելու
միանգամյա
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար:
____________________

(210) 20220352
(220) 15.02.2022
(730) «Էկոնոմ պլյուս» ՍՊԸ, ՀՀ, Լոռու մարզ,
Ալավերդի 1701, Սայաթ Նովայի փ., շ. 14, բն.
23, AM
(540)

(511)
դաս 5. կպչուն սպեղանիներ. հականե
խիչ բամբակ. ապանեխված բամբակ. ման
րէաբանական պատրաստուկներ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական նպատակների համար.
լոգանքների
պատրաստուկներ
բժշկական
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրե
րով լոգանքի համար. ծովի ջուր բուժիչ լոգանք
ների համար. բալասանային պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. վիրակա
պային կալանդներ (բանդաժներ). վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. բամբակյա կտոր
ներ բժշկական (բուժական) նպատակների
համար. բամբակ բժշկական նպատակների
համար. արյունը մաքրող միջոցներ. ախտահա
նիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժե
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լու համար. վիրաբուժական վիրակապման
նյութեր. լուծողականներ (մաքրող միջոցներ).
թանզիֆ վիրակապերի համար. խոնավածուծ
բամբակ. լոսյոններ դեղագործական նպա
տակների համար. կանացի հիգիենիկ կիսա
վարտիքներ. հիգիենիկ տամպոններ կանանց
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ.
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար.
մանանեխի սպեղանի. միջոցներ քրտնե
լու դեմ. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ
ցեցերի դեմ. կպչուն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ամենօրյա միջադիր
ներ (հիգիենիկ). խանձարուրներ անմիզապա
հությամբ տառապողների համար. հիգիենիկ
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա
պողների համար. դեղամիջոցներով տոգորված
անձեռոցիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակ
րելիս օգտագործելու համար. կոշտուկային
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք)
բժշկական նպատակների համար. մանկական
խանձարուրներ. մանկական կիսավարտիքխանձարուրներ. ռեակտիվ թուղթ բժշկական
նպատակներով.
խանձարուրներ
ընտանի
կենդանիների համար. բամբակյա փայտիկ
ներ բժշկական օգտագործման համար. բամ
բակյա տամպոններ բժշկական նպատակների
համար. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. սափր
վելուց հետո օգտագործվող բուժական լոսյոն
ներ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ
պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ.
բուժիչ չոր շամպուններ. ախտահանող օճառ
ներ. բուժիչ օճառներ. նիկոտինային սպեղանա
լաթ ծխելուց հրաժարվելու համար. միանգամյա
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. բազմակի օգտագործման լողալու
խանձարուրներ երեխաների համար. խանձա
րուրներ փոխելու միանգամյա օգտագործման
փռոցներ երեխաների համար:
____________________

(210) 20220353
(220) 15.02.2022
(730) «Արգա-յուրոսթիլ» ՍՊԸ, Երևան Վազգեն
Սարգսյան փող., շ. 10, գրասենյակ 82, AM
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(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
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
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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,
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
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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.
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).
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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.
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
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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
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
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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
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
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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)
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
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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
ձուլակաղապարներ. մետաղական տապանա
սալեր. մետաղ յա մահարձաններ. մետաղական
ցուցանակներ
տապանաքարերի
համար.
գերեզմանների մետաղական կոթողներ. մետա
ղական հուշատախտակներ. բուխարիների,
վառարանների մետաղական ցանցեր. մետա
ղական կանգադարակներ տակառների համար.
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. դռների մետաղ յա պիտույ
քակազմեր.
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
(խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվարահալ միա
ցություններից).
տակառների
մետաղ յա
ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտարարու
թյունների համար. կառանման մետաղական
տակառներ. ծխնելույզի մետաղական խողո
վակներ. մետաղական ծխանցքեր. մետաղա
կան խողովակներ օդափոխման և օդորակման
կայանքների համար. մետաղական նրբաթիթեղ
փաթաթման և փաթեթավորման համար. ոսկե
զոդանյութ. ոչ մեխանիկական մետաղական
ձագարներ. տառեր և թվեր սովորական մետաղ
ներից, բացառությամբ տպագրականների.
մետաղական
կոլեկտորներ
(հավաքիչներ)
խողովակաշարերի համար. ճնշումային մետա
ղական խողովակաշարեր. հեռախոսի մետա
ղական
խցիկներ.
մետաղ յա
արկղեր
գործիքների համար. մետաղական արկղեր
գործիքների համար (դատարկ). մետաղ յա
հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ (անիվ
ների բլոկավորման կալուններ). պողպատյա
ճոպաններ. մոծակապաշտպան մետաղական
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ցանցեր. լեռնագնացների մետաղական կեռեր.
երկաթե տակդիրներ բուխարիների վառելա
փայտի համար. թռչուններին վանող հողմային
մետաղական սարքեր. մետաղական վանդակ
ներ վայրի գազանների համար. փոշենման
մետաղներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր.
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
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
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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 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
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
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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
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
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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
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
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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.
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
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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
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.
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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
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր (ցուցա
պահարաններ).
գործվածքները
գոլորշիով
փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր.
լույս արձակող դիոդների (ԼԱԴ) լուսավորման
սարքեր. հիդրոմերսման լոգարանների ապա
րատներ. տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապա
հարաններ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. սննդի
էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա պատ
րաստելու էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի
ախտահանման
պահարաններ.
ջերմային
թնդանոթներ.
շոկոլադային
էլեկտրական
շատրվաններ. ախտահանող ապարատներ
բժշկական նպատակներով. գինու էլեկտրական
մառաններ. լուսային շարաններ տոնական
զարդարանքի համար. էլեկտրատաքացմամբ
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կարճագուլպաներ. ճակատի լապտերներ. լամ
պեր եղունգների համար. վակուումում սնունդը
պատրաստելու էլեկտրական կաթսաներ. միկ
րոպղպջակների
գեներատորներ
լոգանքի
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. էլեկտ
րական ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած բրնձից
թխվածքաբլիթների պատրաստման էլեկտրա
կան կենցաղային մեքենաներ. պատրույգներ
հեղուկ վառելիքով վառարանների համար.
եփման էլեկտրական սալեր. մոմի լապտերներ.
տաք օդով տապակող ճարպաջեռոցներ. պաղ
պաղակ պատրաստելու մեքենաներ. հեծանիվ
ների ուղղորդիչ լուսարձակներ. սառնարաններ,
սառեցման ապարատներ և սառցարաններ
բժշկական նպատակներով պահեստավորման
համար. պնդացման լամպեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. աճեցման հիդրոպոնիկ
համակարգեր. էլեկտրական ջերմամեկուսիչ
անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկելու 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 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
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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
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
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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
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
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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
(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
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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
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.
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փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո
խելու
համար.
անվավոր
սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագույրներ հյուսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ
տնային կենդանիների համար. ներսի պատու
հանների շերտավարագույրներ (կահույք). դռան
ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ մանկա
կան ճաղափակոցների համար. սրբիչների
բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երե
խաներին բարուրելու համար. բարուրելիս երե
խաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ
մետաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավա
րագույրներ. ներսի մանածագործվածքից շեր
տավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող միջ
նապատեր (կահույք). ոչ մետաղական պտու
տակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելա
րաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգա
րանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցա
սեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատա
կի գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական
բացովի օղակներ բանալիների համար. անշարժ
ոչ մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկ
ների տոպրակների համար. դռների ոչ մետա
ղական կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ.
պատուհանների ոչ մետաղական կամ կաուչու
կից սահմանափակիչներ. 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
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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
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:
____________________

(210) 20220355
(220) 15.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե
Արմենի Առաքելյան, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք.
Բերդ, Մաշտոցի փ., շ. 84ա, տուն 43, AM
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(730) Արտյոմ Վազգենի Նահապետյան, ՀՀ,
Երևան, Դավթաշեն, Տ. Պետրոսյան 32, բն. 11,
AM
(540)

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

(210) 20220356
(220) 15.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

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

(511)
դաս 14. շղթաներ (թանկարժեք իրեր).
ապարանջաններ
(թանկարժեք
իրեր).
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). վզնոցներ
(թանկարժեք
իրեր).
ոսկերչական
իրեր.
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). ականջօղեր.
թևքաճարմանդներ.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. դրամա
պանակներ. կանացի պայուսակներ. պայու
սակներ.
դաս 25. գոտիներ (հագուստ). շալեր.
սվիտերներ. պուլովերներ. շապիկներ (բլուզ
ներ). ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ, կաշնե,
վզնոց. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը.
կրծքի գրպանի թաշկինակներ. գլխարկներ.
գլխաշորեր:
____________________

(210) 20220371
(220) 16.02.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան 0088, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(210) 20220357
(220) 15.02.2022
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20220372
(220) 16.02.2022
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., BZ
(540)

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

(210) 20220374
(220) 16.02.2022
(730) Նատալյա Սերգեյի Ռոտենբերգ, Երևան,
Բաբայան փող., տուն 2/2, AM
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(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝
ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
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պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանի
ների համար. կոսմետիկական հավաքածուներ.
կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետի
կական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանելու միջոցներ. կոսմետիկական
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
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պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի
համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապակի
ները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս
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տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ արհես
տական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակ
ցող միջոցներ կոսմետիկական նպատակների
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ ատամն երի պրո
թեզները մաքրելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոննե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոց
ների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
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(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական պատրաս
տուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձ
նական
հիգիենայի
համար.
բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտա
զերծման համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային նպա
տակների համար. մերսման մոմեր կոսմետիկա
կան նպատակների համար. կոսմետիկական
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոս
մետիկական ներկանյութ). աչքի ժելային վիրա
կապեր կոսմետիկական նպատակների համար.
փայլփլուքներ եղունգների համար. միցել յար
ջուր. մարմն ի ներկեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. մարմն ի հեղուկ լատեքսային
ներկեր կոսմետիկական նպատակների համար.
ատամն ամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. լվաց
քի անձեռոցիկներ գունաթափումը կանխելու
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկ
ներ. փայ
լեր մարմնի հա
մար. կրկնա
կի կո
պի
ժապավեններ.
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
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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
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
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(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
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
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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
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
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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.
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
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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.
____________________

(210) 20220376
(220) 16.02.2022
(730) Նատալյա Սերգեյի Ռոտենբերգ, Երևան,
Բաբայան փող., տուն 2/2, AM
(540)

(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.
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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
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
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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
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
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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
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
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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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(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝
ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
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մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանի
ների համար. կոսմետիկական հավաքածուներ.
կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետի
կական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանելու միջոցներ. կոսմետիկական
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների

03/1

ՄԱՍ
№ 1

համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի
համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապակի
ները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ արհես
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տական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակ
ցող միջոցներ կոսմետիկական նպատակների
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ ատամն երի պրո
թեզները մաքրելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոննե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոց
ների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
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կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական պատրաս
տուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձ
նական
հիգիենայի
համար.
բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտա
զերծման համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային նպա
տակների համար. մերսման մոմեր կոսմետիկա
կան նպատակների համար. կոսմետիկական
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոս
մետիկական ներկանյութ). աչքի ժելային վիրա
կապեր կոսմետիկական նպատակների համար.
փայլփլուքներ եղունգների համար. միցել յար
ջուր. մարմն ի ներկեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. մարմն ի հեղուկ լատեքսային
ներկեր կոսմետիկական նպատակների համար.
ատամն ամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. լվաց
քի անձեռոցիկներ գունաթափումը կանխելու
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկ
ներ. փայ
լեր մարմնի հա
մար. կրկնա
կի կո
պի
ժապավեններ.
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.
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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
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
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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
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.
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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
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.
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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.
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
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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:
____________________
(210) 20220380
(220) 17.02.2022
(730) «Դենդրո գարդեն» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան
0023, Արշակունյաց պող., շ. 9, շին. 5, AM
(540)
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(511)
դաս 29. ֆուդ կորտում պատրաստված՝
ապուրներ, աղցաններ, օմլետ, մսի խճողակով
թփով և կաղամբով տոլմա, կարտոֆիլի խյուս,
հումուս.
դաս 30. ֆուդ կորտում պատրաստված՝
սենդվիչներ, մակարոնից ուտեստներ.
դաս 43. սննդամթեքի և ըմպելիքների
պատրաստում առաքում, մատուցում:
____________________

(210) 20220383
(220) 17.02.2022
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27, բն 25, AM
(540)
(511)
դաս 29. կաթնաշոռ.
____________________

(210) 20220385
(220) 17.02.2022
(730) Գագիկ Մուշեղի Միրիջանյան, Երևան,
Մոսկովյան փ., շ. 9, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 31. չմշակված հապալասի աճեցում
(արտադրություն), թարմ հապալասի աճեցում
(արտադրություն), բնական հապալասի աճե
ցում (արտադրություն).
դաս 35. չմշակված, թարմ, բնական
հապալասի մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20220381
(220) 17.02.2022
(730) «Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին
թաղ., շ. 37, բն. 23, AM
(540)

(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. բանջա
րեղենի ապուրներ. կաթնամթերք. բեկոն.
ձվեր. նրբերշիկ. բանջարեղենային աղցաններ.
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մրգային աղցաններ. պահածոյացված սնկեր.
պահածոյացված
լոբազգիներ.
մրգային
չիպսեր. պահածոյացված միս. խոզի միս.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
բանջարեղենի
պահածոներ.
կոմպոտներ.
թթվասեր. տոմատի մածուկ. բադրիջանի
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային ըմպելիքներ.
դաս 32. շշալցված բնական քաղցրահամ
աղբյուրի ջուր, շշալցված բնական հանքային
ջուր՝ գազավորված և ոչ գազավորված.
դաս 35. գուղատնտեսական բնական
ապրանքատեսականու, գազավորված և ոչ
գազավորված
հանքային և սովորական
բնական ջրի վաճառք։
____________________

գործվողների. լվացող միջոցներով տոգորված
միանգամյա
օգտագործման
թաց
կամ
չոր ջնջոցներ մաքրելու համար. միջոցներ
զուգարանակոնքերի մաքրման համար.
դաս 5. բակտերիասպան և ախտահանիչ
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար. պատրաստուկներ օդը
մաքրելու համար. մանրէասպաններ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և հարմարանքներ մաքրման,
ողորկման,
ճարպազերծման
և
մոմով
փայլեցման համար. սպունգներ տնտեսական
նպատակների
համար.
խոզանակներ.
լաթեր մաքրություն անելու համար. մաքրելու
հարմարանքներ, այն է՝ հատակամաքրիչներ և
փոշի մաքրելու լաթեր։
____________________

(210) 20220387
(220) 17.02.2022
(730) Գագիկ Մուշեղի Միրիջանյան, Երևան,
Մոսկովյան փ., շ. 9, բն. 4, AM
(540)

(210) 20220389
(220) 17.02.2022
(730)
Օբշչեստվո
ս
Օգրանիչեննոյ
Օտվետստվեննոստյու
«Կոորդինիրույուշչի
ռասպրեդելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ»,
RU
(540)

(511)
դաս 16. ամսագիր:
____________________

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

(210) 20220388
(220) 17.02.2022
(730) Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ
Լայսենզինգ ՍԱ) (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ
Լթդ), CH
(540)
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(210) 20220391
(220) 17.02.2022
(730) «Էդիկ և Մարինե» ՍՊԸ, Երևան, Նիզամի
2, բն. 2, AM
(540)

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման,
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. օճառներ. մաքրող
նյութեր, բացառությամբ արդյունաբերական
կամ
բժշկական
նպատակներով
օգտա
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(511)
դաս 43. մանկական սրճարան. սննդա
մթերքով և ըմպելիքներով ապահովման
ծառայություններ.
ժամանակավոր
բնա
կատեղով ապահովում. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար.
կենդանիների
համար
պանսիոնները.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. ծերանոցների ծառայու
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություններ.
սննդի ձևավորում, մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
խոհանոցային
սարքերի
վարձույթ.
կահույքի,
սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարճույթ.
նարգիլեի
բարերի
ծառայություններ.
անձնական խոհարարի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220392
(220) 17.02.2022
(730) «Էսկո–ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 5
զանգված, Միկոյան 13, AM
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման համար.
օճառներ. գործվածքների երանգները վերա
կանգն ող օճառն եր. լեղ ակ սպիտ ակ եղ են ի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոսմե
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար.
օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. բամբակե
տամպ ոնն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը սպի
տակեցնող կոսմետիկական կրեմն եր. պատրաս
տուկներ կաշվի գունաթափման համար. աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
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համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. բու
րավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ բերանի
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր
եղունգն եր ի համ ար. միջ ոցն եր գրիմ անել ու
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից.
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
պատր աստ ուկն եր մազ եր ը գանգր ացն ել ու
համար. արհեստական թարթիչներ. թարթիչների
տուշ՝ ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. կոս
մետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծեր ը հան ել ու միջ ոցն եր. կոսմ ետ իկ ակ ան
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպա
զերծող միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբե
րական նպատակների համար օգտագործվող
ներ ի. պատր աստ ուկն եր դիմ ահ արդ ար անք ը
հեռացնելու համար. ատամն ափոշիներ. կենցա
ղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի (հղկա
նյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատր աստ ուկն եր լաք ը հեռ ացն ել ու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ արծ
նուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր. օճա
ռածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ.
դեպիլ յատորներ. մազահեռացնող մոմ. պատ
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րաստուկներ լվացքը թրջելու համար. եթերային
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային յուղեր.
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա).
գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. հիմ
քեր ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադ
րութ յունն եր հոտ ավ ետ նյութ եր ով ծխեցմ ան
համար (պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամո
քահունց խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ.
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոս
մետիկական նպատակների համար. ջրածնի
պեր օքս իդ կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմ իկ ի յուղ. նարդ ոս ի յուղ. յուղ եր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆ յում եր իայ ի և բուր ավ ետ միջ ոցն եր ի
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն
(պարֆյումեր իա). լոս յոններ կոսմ ետ իկ ակ ան
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. սպի
տակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար.
արդուզարդի միջոցներ. դիմապակիները մաք
րելու հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածք
ները կոկել ու (օսլայելու) համ ար. անան ուխ ի
էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադ
րութ յան համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան միջ ոցն եր
հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. օծա
նելիք. արհեստական եղունգներ. պատրաստուկ
ներ եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկ
ներ պատի պաստառները մաքրելու համար.
ողորկման թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյու
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական միջոց
ներ մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար.
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող օճառ
ներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակե
ղենի բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխրա
ջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական ներկա
նյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար.
տերպ ենթ ին ի յուղ ճարպ ազ երծմ ան համ ար.
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ.
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով.
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու
զարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ.
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կիզ ելգ ուր ողորկմ ան համ ար. հղկան յութ եր.
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաք
րող միջոց). ալ յումինային շիբեր (հականեխիչ
ներ). նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բու
րավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերային
յուղեր). կենցաղային քիմիական գունաբացող
նյութեր սպիտակեղենի համար. աղեր վաննա
ների համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. ներկանյութեր
մոր ուք ի և բեղ եր ի համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ
արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտ ազ երծ իչն եր մարդ ու կամ կենդ ան ին եր ի
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակցող
միջ ոցն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ լվա
նալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
պատր աստ ուկն եր ատամն եր ի պրոթ եզն եր ը
մաքրելու համար. պատրաստուկներ ջրհորդան
ները մաքրելու համար. շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի
միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամ
ների պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար.
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
թարթիչների համար ներկ. հոտավետ խառնուրդ
ներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերա
նի խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանր ատ ախտ ակ ի վրայ ից մոմ ը հեռ ացն ել ու
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող
մոմ հատ ակ ի համ ար. հեղ ուկն եր հատ ակ ի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման
համար. ժել ատամն երի սպիտակեցման համար.
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաք
րելու համար. պատրաստուկներ բույսերի տերև
ներին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքենա
ների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկներ
շնչառությունը թարմացնելու համար. հոտազեր
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ծիչներ ընտանի կենդանիների համար. մաքրող
միջ ոցն եր անձն ակ ան հիգ իեն այ ի համ ար,
ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ. պատ
րաստուկներ հալվե վերայով կոսմետիկական
նպատակների համար. ժելեր մերսման համար,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների համար.
բալզամն եր, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. չոր շամպուններ.
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. արևա
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի լավո
րակիչներ. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու
համար. դիմահարդարումը հեռացնող պատրաս
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեն
ներ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակ
ների համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամ
ների համար. սննդային բուրավետիչներ (եթե
րայ ին յուղ եր). բուս ակ ան կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոց
ներ անձնական հիգիենայի համար. բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատա
կի համար. շամպուններ կենդանիների համար
(ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձն ակ ան հիգ իեն այ ի կամ հոտ ազ երծմ ան
համար. կենցաղային քիմիական պատրաստուկ
ներ մաքրելու համար. բույր տարածող հոտավետ
եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոց
ներ կենցաղային նպատակների համար. մերս
ման մոմ եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կոսմետիկական միջոցներ երեխաների
համար. շնչառությունը թարմացնող պատրաս
տուկներ անձնական հիգիենայի համար. մաքրող
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. փայլփլուքներ եղունգների համար.
միցել յար ջուր. մարմն ի ներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. մարմն ի հեղուկ լատեք
սային ներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. ատամ նամածուկ. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված բամ
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բակ. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը
կանխ ել ու համար. չորացն ող հակ աստ ատիկ
անձ եռ ոց իկն եր. փայլ եր մարմ ն ի համ ար.
կրկնակի կոպի ժապավեններ.
դաս 5. ատամն աբուժական հղկանյութեր.
ակոն իտ ին. սոս ինձ ատամ ի պրոթ եզն եր ի
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական նպա
տակների համար. սպիտակուցային պատրաս
տուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. ազն իվ մետ աղն եր ի
համահալվածքներ ատամն աբուժական նպա
տակների համար. ատամն աբուժական ամալ
գամն եր (սնդկազոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղա
գործական նպատակների համար. անզգայաց
նող միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական նպա
տակների համար. կպչուն սպեղանիներ. արջըն
կույզ ի կեղ և (տոն ուս ը բարձր ացն ող միջ ոց)
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. ցրտա
հարությունից պաշտպանող քսուքներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ թութքը բուժելու համար. պատրաստուկներ
տնային սնկերը ոչնչացնելու համար. միջոցներ
գլխացավի դեմ. ցեցից պաշտպանող պատրաս
տուկներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. հակա
նեխիչներ. հականեխիչ բամբակ. հակադիուրե
տիկ պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների համար.
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. աղեր հան
քային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնային
վանն ան եր. ծով ի ջուր բուժ իչ լոգ անքն եր ի
համ ար. բուժ իչ պատր աստ ուկն եր լոգ անք ի
համ ար. բալ աս ան այ ին պատր աստ ուկն եր
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամն եր (բալա
սանն եր) բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
լվացող միջոցներ անասունների համար (միջա
տասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի պատրաս
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տուկներ դեղագործական նպատակների համար.
միջատասպան միջոցներ. փայտածուխ դեղա
գործական նպատակների համար. դեղորայքա
յին կոնֆետներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանք
ների համար. պատրաստուկներ այրվածքները
մշակելու համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու
էքստր ակտ) դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամն աբուժական
նպատակների համար. օշարակներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. դեղապատիճներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատ ուք բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. լվաց ող միջ ոցն եր շներ ի
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ շների
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաստուկ
ներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղագործական
նպատակների համար. քլորաֆորմ. ծխախոտ
չպարունակող սիգարետներ բժշկական նպա
տակների համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ
կենդանիների սմբակների համար. կաղապարա
մոմ եր ատամն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մոմեր ծխահարման համար. կոկաին.
հակամակաբուծային վզակապեր կենդանիների
համար. աչքի թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրես
ների համար. վիտամինային պատրաստուկներ.
քիմիական հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրա
ֆիական էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի
կեղև բժշկական նպատակների համար. դեղեր
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպաոսպնյակ
ների համար. քիմիական հակաբեղմն ավորիչ
միջոցներ. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
պատր աստ ուկն եր կոշտ ուկն եր ը հեռ ացն ել ու
համ ար. բամբ ակ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. դեղագործական պատրաստուկներ արև
այրուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատվաս
տանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. եփուկներ դեղագործական
նպատակների համար. նյութեր ատամն ալցման
համար. նյութեր ատամն երի ծեփապատճենների
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համար. լաքեր ատամն երի համար. մածիկներ
(մաստ իկ ա) ատամ ն եր ի համ ար. բժշկակ ան
վիրակապման նյութեր. ճենապակի ատամի պրո
թեզների համար. պատրաստուկներ ատամն երի
դուրս գալ ը հեշտ ացն ել ու համ ար. ար յուն ը
մաքրող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգի
ենիկ նպատակների համար. հոտազերծիչներ,
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների
համար նախատեսվածների. պատրաստուկներ
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց շաքարախ
տով հիվ անդն եր ի համ ար. մարս ող ութ յան ը
նպաստող դեղագործական միջոցներ. դիգիտա
լին. ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված
ճամփ որդ ակ ան դեղ ատ ուփ եր. մագն եզ իա դ
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րինջ ի ջուր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հանքային ջրեր բժշկական նպատակ
ների համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. էլիքսիր
ներ (դեղագործական պատրաստուկներ). լուծիչ
ներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու համար.
հակասպորային պատրաստուկներ. վիրախծուծ
ներ, տամպոններ վերքերը բուժելու համար.
աղեր բժշկական նպատակների համար. բարդ
եթերներ դեղագործական նպատակների համար.
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր.
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. էվկ ալ իպտ (նիվ են ի)
դեղագործական նպատակների համար. լուծո
ղականներ (մաքրող միջոցներ). ալ յուր դեղագոր
ծական նպատակների համար. կաթնային չոր
խառնուրդներ մանկական սննդի համար. ջերմն
իջեցնող միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակ
ների համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան
յուղ. ֆունգ ից իդն եր. նյարդ եր ը ամր ապնդ ող
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակ
ների համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ
վիրակապերի համար. լուծողական միջոցներ.
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակ
ների համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական
նպատակների համար. մանրէասպաններ. գլի
ցերաֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակ
ների համար. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. քսուքն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. քսուքներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. կթելու ժամանակ
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օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաստուկ
ներ հղիության ախտորոշման համար. բուժիչ
յուղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր.
հորմոններ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխի յուղ դեղագործական նպատակների
համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավա
ծուծ բամբակ. սերմ նահ եղուկ արհ եստակ ան
բեղմն ավորման համար. ռեպելենտներ միջատ
ների դեմ. յոդի թուրմ. պեպտոններ դեղագործա
կան նպատակների համար. յոդաֆորմ. իռլան
դակ ան մամ ուռ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. յալապա (լուծողականներ). ունաբ դեղո
րայքային. մատուտակ դեղագործական նպա
տակների համար. ծխախոտի լուծամզուքներ
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). կաթնային
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ կեն
դանիների համար (միջատասպաններ). ալ յուր
կտավատի սերմից դեղագործական նպատակ
ների համար. լոսյոններ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. կաթն աշ աք ար (լակտ ոզ)
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ միջատների թրթուրները ոչնչաց
նելու համար. խմորիչներ դեղագործական նպա
տակների համար. պատրաստուկներ ցամաքա
յին կակղ ամ որթն եր ին ոչնչ ացն ել ու համ ար.
քսուքներ. լուպուլին դեղագործական նպատակ
ների համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական նպա
տակների համար. կանացի հիգիենիկ կիսավար
տիքն եր. դաղձ (անան ուխ) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. ածիկ
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու
համ ար. ծծմբայ ին ձող իկն եր (ախտ ահ ան իչ
միջոցներ). բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր
բժշկական նպատակների համար. շիճուկներ.
մենթոլ. սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր
միկրոօրգանիզմն երի համար. միկրոօրգանիզմ
ների մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պաստեղներ
դեղագործական նպատակների համար. թույն
առնետների համար. կպչուն ճանճորսներ. պատ
րաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար.
ման ան եխ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. լոսյոններ անասնաբուժական նպատակ
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ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը
մշակելու համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր.
քսուքն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն.
օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժու
թյան համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոն
ներ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջա
դիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպատակ
ների համար. թուղթ մանանեխային սպեղանի
ների համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչաց
նելու համար. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. խոտաթուրմեր բժշկա
կան նպատակների համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պեպս ինն եր (ֆերմ ենտն եր) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. պատիճներ դեղագործա
կան նպատակների համար. առաջին օգնության
լրացված դեղատուփեր. ֆոսֆատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա.
թույներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակ
ների համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական նպատակ
ների համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող
միջոց) բժշկական նպատակների համար. քինա
քինայի (խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների համար.
քին ոլ ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատ ակն եր ի համ ար. ռադ իո ւմ բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. բուժ իչ արմ ատն եր.
խավարծիլի արմատներ դեղագործական նպա
տակների համար. տոնուսը բարձրացնող միջոց
ներ (դեղային պատրաստուկներ). ազոտաթթվա
կան հիմն ային բիսմութ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. սարս ապ ար իլ բժշկակ ան
նպատակների համար. արյուն բժշկական նպա
տակների համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի
վիրաբուժական վիրակապեր. ցավամոքիչ դեղա
միջոցներ. տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ
դեղագործական նպատակների համար. դեղա
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. մանա
նեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը մանրէ
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ազ երծ ել ու համ ար. քնաբ երն եր. նատր իո ւմ ի
աղեր բժշկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ մանրէազերծման համար. ստրիխ
նին. արյուն կանգնեցնող (արյունարգել) միջոց
ներ. շաքար բժշկական նպատակների համար.
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայքա
յին պատրաստուկներ). դեղամոմեր. գինեքար
դեղագործական նպատակների համար. բևեկ
նայուղ դեղագործական նպատակների համար.
տերպ ենթ ին դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
բուժական պատրաստուկներ. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած խաղ ող ը մշակ ել ու
համ ար. պատր աստ ուկն եր վնաս ատ ուն եր ին
ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակների
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. ալկ ալ ոի դն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. մանկական
սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղագործական
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական
նպատակների համար. խմելու սոդա դեղագոր
ծական նպատակների համար. կենսաբանական
պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների
համար. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. քափ ուր ի յուղ բժշկակ ան
նպատակների համար. քափուր բժշկական նպա
տակների համար. բյուրեղացված սառնաշաքար
բժշկական նպատակների համար. կարբոնիլ
(հակամակաբուծային միջոց). ալգիցիդներ. լեցի
թին բժշկական նպատակների համար. գազեր
բժշկական նպատակների համար. ամենօրյա
միջադիրներ (հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղա
գործական նպատակների համար. բժշկական
միջոցներ նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական
նպատակների համար. կաուստիկներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պարզ ցել յուլո
զային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. հացահատիկային
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բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ
բժշկական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կոլոդիում դեղագործական նպա
տակների համար. թթու գինեքար դեղագործա
կան նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. ատամ նաբուժական դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ
անասն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ախտ որ ոշմ ան պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. գլից եր ին բժշկակ ան
նպատակների համար. միքստուրաներ. ֆեր
մենտն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ)
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու
խոտ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար.
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների
համ ար. վազ ել ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ (բալա
սան) բժշկական նպատակների համար. գայլուկի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. ջրածն ի պեր օքս իդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղագոր
ծական նպատակների համար. յոդիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ալկալիական
մետաղների յոդիդներ դեղագործական նպա
տակների համար. իզոտոպներ բժշկական նպա
տակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. խանձարուր
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համ ար. կենս աբ ան ակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական պատրաստուկներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. քիմ իակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական ռեակտիվն եր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ հպաոսպնյակների մաքրման համար.
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների
համար. սննդայ ին նրբաթել եր. ֆերմենտն եր
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար. ֆեր
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մենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. ֆերմենտային (խմո
րիչ) պատր աստ ուկն եր անասն աբ ուժ ակ ան
նպատակների համար հիգիենիկ կիսավարտիք
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համար. չորարարներ բժշկական նպատակների
համար. դեղամիջոցներով տոգորված անձեռո
ցիկն եր. միկր ոտ արր եր ով պատր աստ ուկն եր
մարդկանց և կենդանիների համար. ամինաթ
թուներ բժշկական նպատակների համար. ամի
նաթթուներ անասնաբուժական նպատակների
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտա
գործելու համար. մայրու կեղև, որն օգտագործ
վում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտա
հան իչ միջ ոցն եր քիմ իակ ան զուգ ար անն եր ի
համար. ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակնե
րով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը ճնշելու
համար. պատրաստուկներ բրոնխները լայնաց
նելու համար. կոշտուկային բարձիկներ. մոլեսկին
(բամբակե գործվածք) բժշկական նպատակների
համ ար. հեշտ ոց այ ին լուծ ույթն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. բժշկական պատրաս
տուկներ մազերն աճեցնելու համար. ստերոիդ
ներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական հյուսվածքապատ
վաստներ կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական
նպատակներով օգտագործվող աչքի վիրակա
պեր. թթված ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանա
ծագործվածքային արտադրանքի համար. օդը
թարմ ացն ող հոտ ազ երծ իչն եր. հեշտ ոց այ ին
լվացման միջոցներ բժշկական նպատակների
համար ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժա
կան) նպատակների համար. ցողունային բջիջներ
անասնաբուժական նպատակների համար. կեն
սաբ ան ակ ան հյուսվ ածքն եր ի մշակ աբ ույս եր
բժշկական նպատակների համար. մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից անասնաբու
ժական նպատակների համար. սառեցնող հեղու
կացիրներ բժշկական նպատակների համար.
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. պատ
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րաստուկներ հալվե վերայից դեղագործական
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ սեռական ակտիվությունը պակասեց
նելու համար. մանկական խանձարուրներ. ման
կական կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժա
կան պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբ եր ախորժ ակ ը զսպել ու համ ար. հաբ եր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելում ներ
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմի յուղից. սննդային հավելում ներ
ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավելում
ներ. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի կաթից.
ակն ամ ոմ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սննդային հավելումն եր ակնամոմից.
սննդային հավելումն եր բույսերի ծաղկափոշուց.
սննդային հավելումն եր ֆերմենտներից. սննդա
յին հավելումն եր խաղողաշաքարից (գլյուկոզա
յից). սննդային հավելումն եր լեցիթինից. սննդա
յին հավ ել ում ն եր ալգ ին ատ ից. ալգ ին ատն եր
դեղագործական նպատակների համար. սննդա
յին հավելումն եր կազեինից. սննդային հավելում
ներ պրոտեինից. պրոտեինից սննդային հավե
լումն եր կենդանիների համար. ռեակտիվ թուղթ
բժշկական նպատակներով. սպիրտ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պեստիցիդներ.
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
ախտահանիչ միջոցներ. վիրաբուժական սոսինձ.
ախտորոշիչ կենսաբանական նշիչներ բժշկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ կորյա
կային հիվանդությունները բուժելու համար. բու
ժակ ան անասն ակ եր կենդ ան ին եր ի համ ար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայտիկ
ներ բժշկական օգտագործման համար. բամբա
կյա տամպ ոնն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանկական սննդային խառնուրդներ.
կաթ ի փոշ ի երեխ ան եր ի համ ար. հյուսվ ած
քապատվ աստն եր (կենդ ան ի հյուսվ ածքն եր).
կոլագեն բժշկական նպատակների համար. բու
սային լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. դեղագործական
ապրանքներ. միկրոօրգանիզմն երից պատրաս
տուկներ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. ֆիտոթերապևտիկ պատ
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րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
բույսերի էքստրակտներ բժշկական նպատակ
ների համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող
ժելեր. իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատ
րաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական նպա
տակներով. բժշկական նպատակներին հարմա
րեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. բժշկա
կան նպատակներին հարմարեցված համասեռ
սնունդ. նախապես լցված ներարկիչներ բժշկա
կան նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմ ար եցր ած սառ եց ում ով չոր ացր ած միս.
ռեակտիվ թուղթ անասնաբուժական նպատակ
ներով. կապակցող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. բուժիչ ատամն ափոշիներ.
բուժիչ պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդի
կուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. միջա
տասպան շամպուններ կենդանիների համար.
անասն աբ ուժ ակ ան միջ ատ ասպ ան լվաց ող
միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. սափրվե
լուց հետո օգտագործվող բուժական լոսյոններ.
բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ պատ
րաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ
չոր շամպուններ. բուժիչ շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար. ախտահանող օճառներ.
բուժիչ օճառներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ
նպատակների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելումն եր. վիտամինային հավելում
ներով սպեղանալաթեր. սննդային հավելումն եր
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային
ծամ ոն (խեժ) ծխել ուց հրաժ արվ ել ու համ ար.
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց հրաժար
վելու համար. դենդրիմերի հիմքով պոլիմերից
պատրաստված դեղապատիճներ դեղագործա
կան արտադրանքի համար. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած հաց ահ ատ իկ այ ին
բույսերը մշակելու համար. մաշկային ներարկա
յին լցանյութեր. միջատասպան նյութերով տոգոր
ված ապարանջաններ. բուժիչ ատամն ամածուկ.
մերսմ ան ժել եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ.
հակաբեղմ նավորիչ սպունգներ. միանգամյա
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. բազմակի օգտագործման լողալու
խանձարուրներ երեխաների համար. խանձա
րուրներ փոխելու միանգամյա օգտագործման
փռոցներ երեխաների համար. կենդանի հյուս
վածքներ պարունակող ոսկրային լցանյութեր.
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լիցքավորված թթվածնային բալոններ բժշկական
նպատակների համար. կանեփ բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ զուգարանա
յին արկղերի համար.
դաս 35. Դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. դեղա
գործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ
պատրաստուկների, բժշկական պարագաների,
դեղ որ այք ի, կենս աբ ան ակ ան ակտ իվ հավ ե
լումն երի, խնամքի միջոցների, կոսմետիկական
միջոցների, մանկական սննդի եւ պարագաների,
ոսպն յակն եր ի մանր ած ախ վաճ առք. դեղ ա
գործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ
պատրաստուկների, բժշկական պարագաների,
դեղորայքի, կենսաբանական ակտիվհավելում
ներ ի, խնամք ի միջ ոցն եր ի, կոսմ ետ իկ ակ ան
միջոցների, մանկական սննդի ևպարագաների,
ոսպնյակների մեծածախ վաճառք.
____________________

(210) 20220393
(220) 17.02.2022
(730) Սամսոն Երվանդի Ոսկանյան, Արմավիրի
մարզ, գ. Մրգաշատ 2-րդ փող., տուն 55, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր, ծովի ջուր, շշալցված ջուր,
աղբյուրի ջուր, մաքուր ջուր, թորած ջուր
____________________

(210) 20220394
(220) 17.02.2022
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Գևորգ
Օրդուխանյան Արշակի, Երևան, Դեմիրճյան փ.
17ա, բն. 8, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022

(540)

(511)
դաս 35. լուցկիների, ծխախոտի, ծխողների
համար վառիչների, վառիչների համար գազի
բալոնների, ոչ բուժական նպատակների համար
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետների, ծխելու խոտաբույսերի, ծխա
խոտի համար անոթների, ծխախոտատուփերի,
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մոխրամանների, էլեկտրոնային սիգարետների,
էլեկտրոնային սիգարետների համար հեղուկ
լուծույթների, ծխողների համար բերանի ցողա
ցիրների, ծխախոտի բուրավետարարների,
բացի եթերային յուղերից, էլեկտրոնային սիգա
րետների բուրավետարարների, բացի եթերային
յուղերից, նարգիլեների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառքի սրահների ծառայություններ,
ապրանքների ցուցադրում, նմուշների տարա
ծում, աճուրդային վաճառք, ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով, վաճառքի օժանդակություն
երրորդ անձանց համար, առևտրական տոնա
վաճառների կազմակերպում, սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում, վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ,
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում:
____________________
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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
01.03.2022
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Տեղեկություններ արդյունաբերական
դիզայնի հայտերի մասին
(51) 09-01
(21) 20210018		
(22) 21.05.2021
(72) Պարգև Հարությունյան (AM)
(73) «Էյ Ջի Փի» ՍՊԸ (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Շիշ (2 տարբերակ)
(55)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2022
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____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
01.03.2022
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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

03/1

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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