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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դաս ակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 3156 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20170098 (22) 10.07.2017
(72) Բաբկեն Շահազիզյան (AM), Միքայել 
Հարությունյան (AM), Նինա Հակոբյան (AM), 
Նարեկ Զաքարյան (AM) 
(73) Բաբկեն Հրաչյայի Շահազիզյան, 0010, 
Երևան, Ե. Կողբացի 2ա, բն. 73 (AM) 
(54) Էկզոսկելետոնային համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մարդու 
մկանների գործառույթները վերականգնող 
համակարգերին:

Էկզոսկելետոնային համակարգը կազմված 
է մարմնի տարբեր հատվածների համար 
նախա տեսված մոդուլներից, որոնց տար բեր 
տեղամասերում արտաքին կողմից Վելկրո 
կպչուն մակերևույթով միակցված են կշռային 
բեռնվածք ապահովող միանման գրպանիկներ: 
Lրացուցիչ ունի մարտկոց, դրան միացված 
շարժման ազդակների ընդունիչ և փոխանցիչ 
կոնտրոլեր, իսկ որպես բեռնվածք վերցված 
է գրպանիկի մեջ տեղադրված, կոնտրոլերի 
միջոցով կառավարվող էլեկտրաակտիվ 
պոլիմերմետաղական ակտուատոր: 

Ընդլայնվում է համակարգի հնարա-
վորությունները և բարձրացվում է արդյունա-
վետությունը, 2 նկ.: 

____________________

(51) 2018.01 (11) 3157 (13) A
B05B 13/00
B05B 15/00

(21) AM20170015 (22) 28.07.2015
(85) 20.02.2017
(86) PCT/IB2015/055682, 28.07.2015
(87) WO 2016/016798, 04.02.2016
(31) MI2014A001394, (32) 31.07.2014, (33) IT
(72) Պաոլո Կոլոմբարոլի (IT), Ջիամպաոլո 
Կովիցի (IT), Ալդո Վիոլա (IT) 
(73) ՋԵԻՔՈ Ս.Փ.Ա (IT) 
(54) Ավտոմեքենաների թափքերի և մասերի 
մակերևույթների մշակման կայան և սարքա-
վորում

(57) Ավտոմեքենաների թափքերի և մասերի 
մակերևույթների մշակման կայանն ունի 
առնվազն մեկ մուտքով և առնվազն մեկ ելքով 
խցիկ թափքի(մասի) համար, թափքը(մասը) 
մուտքի և ելքի միջև տեղափոխման համակարգ 
և առնվազն մեկ ռոբոտ խցիկում թափքի(մասի) 
մշակման համար: Կայանը խցիկի ներսում 
ունի հենարան, որը պտտվում է ուղղաձիգ 
առանցքի շուրջ այնպես, որ հենարանը մշակող 
ռոբոտի նկատմամբ պտտի իր վրա գտնվող 
թափքը(մասը): Խցիկները հորիզոնական 
հատվածքում ունեն գերադասելիորեն ավելի 
քան չորս կողմ ունեցող բազմանկյան՝ 
վեցանկյան կամ ութանկյան տեսք: Խցիկները 
կարող են միակցված լինել մեկը մյուսին երկու 
ուղղություններով այնպես, որ կազմավորվի 
սարքավորում՝ զբաղեցրած տարածքի լավա-
գույն օգտագործմամբ: 
(74) Արարատ Գալոյան

____________________

(51) 2018.01 (11) 3158 (13) A
C07D249/00
C07D13/00

(21) AM20170124 (22) 19.10.2017
(72) Արմեն Սուրենի Գալստյան (AM), Տարիէլ 
Վլադիմիրի Ղոչիկյան (AM), Արմեն Իգնատիոսի 
Մարտիրյան (AM), Մելանյա Աշոտի Սամվելյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաօքսիդանտային ակտիվություն 
ունեցող (R)-2- մեթիլ-5(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-
1,2,3-տիրազոլ-1-իլ) պրոպ-1-են-2-իլ) ցիկլոհեքս-
2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
հակաօքսիդանտային ակտիվություն ունեցող 
(R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-
տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-
ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներին, 
որոնք կարող են կիրառություն գտնել 
բժշկության մեջ որպես հակաօքսիդիչներ:

Ընդլայնվում է բնական հումքից ստացված 
ջրալուծելի հակաօքսիդանտային ակտիվություն 
ունեցող միացությունների շարքը:

____________________
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(51) 2018.01 (11) 3159 (13) A
G01N27/00

(21) AM20170123 (22) 19.10.2017
(72) Վլադիմիր Միքայելի Հարությունյան (AM), 
Վալերի Միքայելի Առաքելյան (AM), Մարտին 
Վրնատա (CZ), Միքայել Սերյոժայի Ալեքսանյան 
(AM), Զավեն Նիկոլայի Ադամյան (AM), Արտակ 
Գարեգինի Սայունց (AM), Գոհար Էմիլի 
Շահնազարյան (AM), Արսեն Զավենի Ադամյան 
(AM), Էմմա Արսենի Խաչատուրյան (AM), 
Պրեմիսլ Ֆիտլ (CZ), Յան Վլչեկ (CZ) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Արդյունաբերական թունավոր նյութերի 
ռեզիստիվ սենսոր
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրոնիկայի 
և ավտոմատիկայի բնագավառներին, 
մասնավորապես՝ բազմապատ ածխածնային 
նանոխողովակներով ֆունկցիոնալացված SnO2 

հիման վրա արդյունաբերական թունավոր 
նյութերի նկատմամբ բարձր զգայունությամբ 
օժտված ռեզիստիվ սենսորի մշակմանը, որը 
կարող է կիրառվել ազդանշանային սարքերի 
պատրաստման մեջ:

Սենսորն ունի տակդիր, որի մակերևույթի 
վրա նստեցված է անագի երկօքսիդի 
գազազգայուն թաղանթ, որն իրենից 
ներկայացնում է ռութենիումով հագեցած 
բազմապատ ածխածնային նանոխողովակների 
և անագի երկօքսիդի նանոկոմպոզիտ: 
Ռութենիումով հագեցած ԲԱՆԽ/SnO2  սենսորի 
նանոկոմպոզիտը պատրաստվել է զոլ-ժել 
եղանակով:

Պարզեցվում է սենսորների պատրաստ-
ման տեխնոլոգիան, բարձրացվում է դրա 
զգայունությունը, կրճատվում են արձագանքման 
և վերականգնման ժամանակները, ինչպես նաև 
իջեցվում է աշխատանքային ջերմաստիճանը, 2 
նկ.:  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3160 (13) A
G01N27/00

(21) AM20170136 (22) 19.10.2017

(31) AM20170123, (32) 19.10.2017, (33) AM
(72) Վլադիմիր Միքայելի Հարությունյան (AM), 
Վալերի Միքայելի Առաքելյան (AM), Մարտին 
Վրնատա (CZ), Միքայել Սերյոժայի Ալեքսանյան 
(AM), Զավեն Նիկոլայի Ադամյան (AM), Արտակ 
Գարեգինի Սայունց (AM), Գոհար Էմիլի 
Շահնազարյան (AM), Պրեմիսլ Ֆիտլ (CZ), Յան 
Վլչեկ (CZ), Հայկ Սերգեյի Կասպարյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 
(AM) 
(54) Ռազմական թունավոր ազդանյութերի 
ռեզիստիվ սենսոր
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրոնիկայի և 
ավտոմատիկայի բնագավառներին, մասնա-
վորապես՝ 2 ատոմական % կոբալտով 
լեգիրացված SnO2  հիման վրա ռազմական 
թունավոր ազդանյութերի նկատմամբ 
բարձր զգայունությամբ օժտված ռեզիստիվ 
սենսորի մշակմանը, որը կարող է կիրառվել 
ազդանշանային սարքերի պատրաստման մեջ:

Սենսորն ունի տակդիր, որի մակերևույթի 
վրա նստեցված է անագի երկօքսիդի 
գազազգայուն թաղանթ, որն իրենից 
ներկայացնում է 2 ատոմական % կոբալտով 
լեգիրացվաց անագի երկօքսիդ: Սենսորի 
գազազգայուն թաղանթը նստեցվել է 
բարձրահաճախային մագնետրոնային փոշե-
ցրման եղանակով ալյումինաօքսիդային 
տակդիրի վրա:

Պարզեցվում է սենսորների պատրաստման 
տեխնոլոգիան, բարձրացվում է դրա զգայու-
նությունը, կրճատվում են արձագանքման և 
վերականգնման ժամանակները, ինչպես նաև 
իջեցվում է աշխատանքային ջերմաստիճանը, 
3 նկ.:  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3161 (13) A
H02P 13/00

(21) AM20160063 (22) 11.07.2016
(72) Ժան Դավիթի Դավիդյան (AM) 
(73) Ժան Դավիթի Դավիդյան, 0002, Երևան, 
Սպենդիարյան 3, բն. 6 (AM) 
(54) Տրանսֆորմատորի լարման կարգավորման 
եղանակ
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(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխ-
նիկային:

Ըստ տրանսֆորմատորի լարման 
կարգավորման եղանակի համաձայն՝  տրանս-
ֆորմատորի փաթույթն իրակա նաց նում են 
ճյուղավորմամբ: Փաթույթի վերջավորությունը 
և ճյուղավորումը միացնում են լարման բեռին` 
կիսահաղորդչային զուգահեռ-հանդիպակաց 
կոմուտացիոն տարրերի միջոցով: 
Տրանսֆորմատորն ունի կարգավորիչ, որի 
մուտքը միացնում են տրանսֆորմատորի 
ելքին, իսկ կարգավորիչի ելքը միացնում 
են կոմուտացիոն տարրերի կառավարող 
մուտքերին: Lարման մեծությունից կախված՝ 

կատարում են փաթույթի վերջավորության և 
ճյուղավորման փոխմիացումներ: Oգտագործում 
են նաև մեկ ճյուղավորում, որը փաթույթի 
վերջավորությանը փոխմիացնում են երկու 
զույգ կոմուտացիոն տարրերի միջոցով, որոնց 
փոխմիացումները կատարում են ցանցի լարման 
յուրաքանչյուր կես պարբերության ընթացքում, 
իսկ փոխմիացման փուլը կարգավորում են 
ելքային լարումից կախված՝ ցանցի լարմանը 
համապատասխան՝ կես պարբերության սահ-
մաններում:

Բարձրացվում է լարման կայունության ճշտու-
թյունը և կարգավորման արագությունը, 2 նկ.:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դաս ակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 506  (13) U
E04C 2/00

(21) AM20170140U (22) 17.03.2017
(31) AM20170041,   (32) 17.03.2017,   (33) AM
(72) Արմինե Մասիսի Հարությունյան (AM) 
(73) Արմինե Մասիսի Հարությունյան, 3114, 
Գյումրի, Լազոյի փող., 75 տուն (AM) 
(54) Գիպսե որմնասալ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարա-
րությանը:

Գիպսե որմնասալն ունի գիպսե 
և ջերմաձայնամեկուսացման մասեր: 
Ջերմաձայնամեկուսացման մասը որմնասալի 
կենտրոնական մասում տեղադրված հանքային 
բամբակյա ներդրակ է, որը բոլոր կողմերից 
պատված է գիպսի շերտով: Հանքային 
բամբակյա ներդրակի ծավալը կազմում է գիպսե 
որմնասալի ծավալի 2/3 մասը: 

Նվազեցվում է որմնասալի զանգվածը, 
ապահովվում են առավելագույն ձայնա-
ջերմա մեկուսացման հատկություններ և 
հրակայունությունը, 3 նկ.։

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դաս ակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 02/101 .02 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 25-03 (11) 437  (13) S 
(21) 20170048  (22) 06.11.2017
(72) Մուրադ Սահակյան (AM) 
(73) Մուրադ Սահակյան Հայկի, ՌԴ, Մոսկվա, 
Նովոֆեդորովսկոյե բնակավայր, գյուղ 
Յակովլևսկոյե, տուն 130, բն. 25 (AM) 
(54) Բազմաֆունկցիոնալ շարժական շինություն 
(տաղավար) ջրի և ցամաքի վրա (4 տարբերակ)
(55) 
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(51) 24-02 (11) 438 (13) S 
(21) 20170037  (22) 14.09.2017
(31) 29/597,038    (32) 14.03.2017   (33) US
(72) Մարգո Ֆրանս Բուայավալ (US), Զիգրիդ 
Մյոսլինգեր (US), Մասամիտի Ուդագավա (US) 
(73) Ամջեն Ինք. (US) 
(74) Հ. Դավթյան
(54) Դեղորայքի մատուցման ձեռքի սարք (6 
տարբերակ)
(55) 



17

ՄԱՍ 1
 

17

№ 02/101 .02 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



18

ՄԱՍ 1
 

18

№ 02/101 .02 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



19

ՄԱՍ 1
 

19

№ 02/101 .02 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



20

ՄԱՍ 1
 

20

№ 02/101 .02 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



21

ՄԱՍ 1
 

21

№ 02/101 .02 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20161158  (111) 26912
(220) 06.09.2016 (151) 22.01.2018
   (181) 06.09.2026
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.03.2017
(310) 40-2016-0036259   (320) 16.05.2016   (330) KR
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, մուգ կարմիր և բաց կարմիր գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս  1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 
արգելակի հեղուկներ. սառնազդակներ. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի 
հեղուկներ. փոխհաղորդակային հեղուկներ. 
փոխհաղորդակային յուղեր.

դաս  4. տեխնիկական ճարպեր. թանձր 
քսուքներ. կիզայուղեր. տեխնիկական յուղեր. 
քսայուղեր. մեքենայի յուղ.

դաս  6. ավտոմեքենաների մետաղական 
խորհրդա նշաններ.

դաս   7.  օդային   ճնշակներ.   հավասարա-
կշռող լիսեռներ շարժիչների համար. շարժիչ-
ների շարժափոկեր. մեքենաների փոկեր. 
մոտորների շարժափոկեր. շարժափոկեր 
մեքենաների համար. ատամնավոր շարժա-
փոկեր շարժիչների համար. ատամնավոր 
շարժափոկեր մեքենաների համար. ատամ-
նավոր շարժափոկեր մոտորների համար. 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
ատամնավոր շարժափոկեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. մեխանիկական շարժաբերներով 
օդափուք սարքեր. օդափուքսեր (մեքենայի 
մասեր). հաստոցներ. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). բաշխիչ լիսեռներ. 
կանիստրներ մեքենաների շարժիչների 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

համար. կարբյուրատորներ. արտանետման 
գազերի կատալիզային կերպափոխիչներ. 
ներարկիչներ շարժիչների համար. սարքեր 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքի 
ներարկման համար. մեքենաների մասեր և 
շարժիչներ հանդիսացող ճնշակներ. միացման 
ձգաձողեր շարժիչների համար. պոմպեր 
շարժիչների սառեցման համար. սարքեր 
մեքենաների կամ շարժիչների կառավարման 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. ծնկաձև 
լիսեռներ. ավտոմոբիլների շարժիչների 
գլանների բլոկներ. շարժիչների գլանների 
գլխիկներ. գլանների գլխիկների փականներ 
և փականներ շարժիչների համար. գլանների 
պարկուճներ (շարժիչների մասեր). շարժիչ ների 
գլանների բաշխիչ սարքեր տրանսպոր տային 
միջոցների համար. վառոցքի համակար գերի 
բաշխիչների փականներ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. արտա-
նետման գազերի (РВГ) վերաշրջանա ռության 
համակարգի հովացուցիչներ շարժիչների 
համար. արտանետման գազերի (РВГ) 
վերաշրջանառության համակարգի փականներ 
շարժիչների համար. մեկուսիչներ շարժիչ-
ների կախոցների համար. արտանետման 
խողովակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. արտա-
նետումային փականներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. մեքենաների թափանիվներ. 
վառելիքային զտիչներ (շարժիչների մասեր). 
վառելիքային զտիչներ (մեքենաների մասեր). 
պոմպեր շարժիչների վառելիքի ներարկման 
համար. վառելիքային ներարկիչներ ներքին 
այրման շարժիչների համար. վառելիքային 
պոմպեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. փոկանիվներ 
(մեքենաների մասեր). պոմպեր (մեքենաներ). 
դիզելային շարժիչների նախագործարկային 
տաքացման մոմեր. միջանկյալ ատամնավոր 
անիվներ (մեքենաների մասեր). ձգող 
անվիկներ (մեքենաների մասեր). վառոցքի 
կոճեր (շարժիչների մասեր). վառոցքի կոճերի 
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փոկեր (շարժիչների մասեր). գլխադիրներ 
և ամրակապեր ներարկիչների համար 
(շարժիչների մասեր). ներթողման փականներ 
շարժիչների համար. հովացուցիչներ շարժիչ-
ների համար. հեղուկացված ածխաջրածնային 
գազերի պոմպերի շարժաբերներ շարժիչների 
համար. ներթողման կոլեկտորներ ներքին 
այրման շարժիչների համար. արտանետման 
կարճախողովակներ շարժիչների համար. 
ներթողման կոլեկտորներ շարժիչների համար. 
ներթողման կոլեկտորներ մոտորների համար. 
գազախառնիչ մեքենաներ. սարքեր վառելիքի 
բաղադրիչները խառնելու համար (շարժիչների 
մասեր). խլարարների խողովակներ շարժիչ-
ների համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների յուղային պոմպեր. 
քարտերների օդափոխության համակարգի 
փականներ (СБК) շարժիչների համար. 
մխոցներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). մխոցի օղեր. շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. ռադիատորների պատյաններ 
շարժիչների համար. փականների լծակներ 
շարժիչների համար. փականների լծակներ 
մոտորների համար. շարժիչների համար 
փականների լծակներում անցքի կարգավորման 
մեխանիզմներ. ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի մոմեր. մալուխներ ներքին այրման 
շարժիչների վառոցքի մոմերի համար. 
մեկնասարքեր շարժիչների համար. ձգող 
սարքեր մեքենաների կամ շարժիչների համար. 
դրոսելային սահափականների իրաններ 
շարժիչների համար. ատամնավոր շարժափոկեր 
շարժիչների համար. ատամնավոր փոկերի 
պատյաններ շարժիչների համար. շարժիչների 
փոխանցման տուփերի ամրացման մեկուսիչ-
ներ. տուրբամղիչներ մեքենաների համար. 
փականներ (մեքենաների մասեր). կափույր-
ներ (մեքենաների մասեր). գոլոշիարարներ 
շարժիչների համար. արտահեղման ծորակ-
ներ (ջրազատիչներ). գծային շարժաբեր 
մեխանիզմներ. հեղուկաբաշխիչների շարժա-
բերներ. փականների օդաճնշական շարժա-
բերներ. օդամաքրիչներ (շարժիչների մասեր). 
օդային սառեցմամբ կոնդենսատորներ. 
օդային զտիչներ ավտոմոբիլների շարժիչների 
համար. կաղապարներ մեքենաների դրոշմման 
համար. կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
մետաղական միջադիրներ տրանսպորտային 

միջոցների շարժիչների համար. ոչ մետաղա-
կան միջադիրներ տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչների համար. մեղմիչ միջադիրներ 
ավտոմեքենաների համար. միջադիրներ 
ավտոմոբիլների համար. շարժիչի յուղային 
տակդիրներ ավտոմեքենաների համար. 
յուղային ռադիատորներ շարժիչների համար. 
յուղային զտիչներ շարժիչների համար. յուղի 
զտիչներ ավտոմոբիլների համար. շարժիչներ 
օդի լավորակիչների օդափոխիչների 
համար. շարժիչներ գազապաղիչների 
սառեցնող օդափոխիչների համար (որոնք 
չեն հանդիսանում մեքենաների մասեր). 
գեներատորներ ավտոմեքենաների համար. 
գեներատորների ուղղիչներ ավտոմեքենաների 
համար. գեներատորների ռոտորներ 
ավտոմեքենաների համար. գեներատորների 
ստատորներ ավտոմեքենաների համար. 
ավտոմեքենաների ռետինե թրթուրներ 
(ավտոթրթուրներ). իմպուլսային գեներա տոր-
ներ ավտոմեքենաների համար.

դաս  9. տվիչներ (չափիչ սարքեր), 
բացա ռությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. ալեհավաքներ. 
խարիսխներ (էլեկտրականություն). պահ-
պա նական ազդանշանային սարքեր. 
ձայնային սարքավորանքներ. կուտակիչներ, 
մարտկոցներ. մալուխներ կուտակիչների 
համար. էլեկտրական կուտակիչների 
պատյաններ. կուտակիչի թիթեղներ. 
կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր 
մեքենաների համար. լուսանկարչական 
ապարատներ. սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների ավտոմատ կառավարման համար. 
կոնտրոլերներ, էլեկտրական կարգավորիչ ներ. 
կառավարման էլեկտրոնային սարքեր. վառե-
լիքի մակարդակի ցուցիչներ. ջերմաստիճանի 
ցուցիչներ. հալուն ապահովիչներ. 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. ռեզոնատորներ. 
բարձրախոսներ. արագաչափներ. արագա-
չափների շարժաբերների ճկուն լիսեռ-
ներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
պտուտաչափներ (դարձաչափներ). թերմո-
ստատներ (ջերմապահպանիչներ). թերմո-
ստատների տուփեր. թերմոստատների 
իրաններ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
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ժամացույցներ. վթարային ազդաս արքեր. 
հաղորդիչներ (հեռակապ). լուսաազդանշային 
(առկայծումային) ապարատներ. էլեկտրա-
հաղորդալարեր. էլեկտրոնային սարքեր 
կայանման մասին տեղեկացնելու համար. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. ազդանշանային վթարային 
հեծաններ (պանելներ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. վթարային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. սոլենոիդային կափույրներ 
ավտոմեքենաների համար.

դաս  11. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). զտիչներ օդա-
մաքրիչների համար. օդի լավորակիչներ 
(կոնդիցիոներներ), օդի լավորակման 
տեղակայանքներ. օդային չորուցիչներ. 
տաք օդի օդափուքներ. լամպանոթներ. 
օդափոխիչներ գազապաղիչների համար, 
մեքենաների մասեր չհանդիսացող. պատյաններ 
գազապաղիչների համար, մեքենաների 
մասեր չհանդիսացող. գոլոշիարարներ. 
էլեկտրական ջեռուցիչներ. լամպեր, 
ցոլալապտերներ մեքենաների համար. լամպի 
ապակի. շիկացման լամպեր. չորացուցիչներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
խցաններ ռադիատորների համար. 
օդի զտիչներ օդի լավորակիչների, օդի 
լավորակման տեղակայանքների համար. 
ճնշակների փոկանիվներ ավտոմոբիլների օդի 
լավորակիչների համար.

դաս  12. ավտոմեքենաների արգելակների 
հակաբլոկավորման համակարգեր (АБС). 
ավտոմեքենաների կառուցվածքային մասեր. 
ավտոմեքենաների արագարարի ճոպաններ. 
ավտոմեքենաների արագարարի ոտնակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգության 
բարձիկներ. ավտոմեքենաների օդաճնշական 
ուժեղարարներ. օդահավաքիչներ ավտո-
մեքենաների համար. տրանսպորտային 
միջոցների լծակներ. տրանսպորտային 
միջոցների մոխրամաններ. պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ ավտոմեքենաների համար. 
հակահափշտակիչ ազդաս արքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. ավտոմեքենա ների 
ավտոմատ փոխանցատուփերի (ATA) սռնիների 
յուղային տակնոցներ. ավտոմեքենաների 

ավտոմատ  փոխանցատուփերի  (ATA) սռնի-
ների կափույրների իրաններ. սռնիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմեքենաների կիսասռնիների բաժակներ. 
ավտոմեքենաների կիսասռնիների պատյան-
ներ. ավտոմեքենաների սռնիների հոդա կա-
պեր. ավտոմեքենաների գնդաձև միացքներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
կիսասռնիների առանցքակալներ. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
առանցքակալներ. անվտանգության գոտիներ 
ավտոմեքենաների նստոցների համար. 
ավտոմեքենաների արգելակներ. ավտո-
մեքենաների արգելակների ուժեղարարներ. 
արգելակային սկավառակներ տրանսպոր-
տային միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների արգելակային թմբուկներ. 
տրանսպորտային միջոցների արգելակային 
գլաններ. արգելակային կոճղակներ ավտո-
մեքենաների համար. տրանսպորտային 
միջոցների արգելակի ոտնակներ. արգելա-
կային կալուններ տրանսպորտային միջոց ների 
համար. արգելակային լրակազմեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմեքենաների թափարգելների 
մակադրակներ. ավտոմեքենաների թափար-
գելների մեղմիչներ. թափարգելների պաշտ-
պանիչ մակադրակներ ավտոմեքենաների 
համար. թափարգելների եզրեր ավտո-
մեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
թափարգելների մոլդինգներ. թափարգելների 
ձողեր ավտոմեքենաների համար. թափար-
գելների ամրակապեր ավտոմեքենաների 
համար. հետևի ոտնատեղեր ավտոմեքենաների 
համար. խցիկներ ավտոմեքենաների համար. 
արգելակների ենթակիրներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմեքենաներում 
գլանների ամրակապերի կափարիչներ. 
ավտոմեքենաների պատյաններ. կենտրոնական 
սարքային պանելներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների շասսիների 
շրջանակներ. մանկական պահող սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. կցորդիչների ագույցների 
ուժեղարարներ ավտոմեքենաների համար. 
կցորդիչների ճոպաններ ավտոմեքենաների 
համար. կցորդիչների պատյաններ 
ավտոմեքենաների համար. կցորդիչների 
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ագույցների սկավառակներ ավտոմեքենաների 
համար. ագույցների իրաններ, կցորդիչների 
քարտերներ ավտոմեքենաների համար. 
կցորդիչների գլխավոր գլաններ ավտո-
մեքենաների համար. կցորդիչների ոտնակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմեքենաների հիմնական ուժային 
կցորդիչների գլաններ. կցորդիչի անջատման 
գլանների շարժաբերներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների կցորդիչի 
անջատման երկժանիներ. ավտոմեքենաների 
համառանցքային գործող գլաններ. արմնկա-
կալով բարձակներ. սառեցման օդափոխիչների 
ագույցներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
լայնական հեծանների մակադրակներ 
ավտոմեքենաների համար. հողմային 
պանելների մակադրակներ ավտոմեքենաների 
համար. լայնադրակներ ավտոմեքենաների 
համար. հավասար անկյունային արագության 
հոդակապեր ավտոմեքենաների համար. 
բեռնատարների բեռնման հարթակներ. 
տարբերական իրաններ ավտոմեքենաների 
համար. տարբերական քարտերներ 
ավտոմեքենաների համար. սկավառակների 
թասակներ և կցորդների պատյաններ 
ավտոմեքենաների համար. սկավառակային 
արգելակների խցուկներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների դռների 
մեխանիզմներ. ավտոմեքենաների դռների 
բռնակներ. ավտոմեքենաների դռների շեմքեր. 
դռների հովարներ ավտոմեքենաների համար. 
ղեկի երկայնակի ձգաձողեր ավտոմեքենա ների 
համար. ավտոմեքենաների շարժիչ ներ. 
ավտոմեքենաների շարժիչների կափարիչներ. 
ռետինե հենարաններ, շարժիչների ամրա-
կապեր ավտոմեքենաների համար. շարժիչի 
քարտերի պաշտպաններ ավտոմեքենաների 
համար. ցայտապաշտպաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. օդի 
զտիչի քարթրիջներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. յուղի զտիչի 
քարթրիջներ ցամաքային տրանս պորտային 
միջոցների համար. հատակադիր բարձակներ 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
փեղկերի վրա ամրացվող մետաղական 
ժապավեններ. վառելիքի բաքերի կափարիչներ. 

վառելիքի բաքերի դռնակներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. վառելիքի բաքերի վա ռելիքի 
պոմպերի տվիչներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. վառելիքի բաքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
երեսպատվածքներ ավտոմեքենաների համար. 
ատամնավոր փոխանցիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմեքենաների ապակիների վրա ամրացվող 
մետաղական ժապավեններ. իրերի պահման 
խցիկներ (բարդաչոկներ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմեքենաների տանիքի 
ներքին հարդարանք. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների գլխակալներ. մեկուսիչ 
տակդիրներ ավտոմեքենաների ծածկոցների 
համար.  ավտոմեքենաների ծածկոցների 
ձողեր. սարքվածքներ ավտոմեքենաների 
պարապ ընթացքի կառավարման համար. 
ավտոմեքենաների ներքին հարդարանք. 
թերթավոր զսպաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների կախոցների 
համար. ավտոմեքենաների լծակներ. լծակների 
ճոպաններ ավտոմեքենաների համար. 
հակահափշտակիչ փականներ ավտոմեքե նայի 
ղեկին տեղադրելու համար. հակահափշտակիչ 
էլեկտրական սարքվածքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցայտապաշտպաններ. 
վազանցի կցորդիչներ ավտոմեքենաների 
համար. տրանսպորտային միջոցների թափքերի 
պանելներ. դռների պանելներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կայանելու արգելակներ, ձեռքի արգելակներ 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
թափքերի կանգնակներ. մոլորակային 
ժանանիվների հենարաններ. ղեկի կառա-
վարման ուժեղարարի խցվածքներ ավտո-
մեքենաների համար. փոխհաղորդակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մեխանիզմներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների պատուհանների 
կառավարման համար. կարդանային լիսեռներ 
ավտոմեքենաների համար. ջերմա փոխա-
նակիչների վանդակներ ավտոմեքենաների 
համար. դիտահայելիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հետևի դիտահայելիներ. 
տարողություններ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար. վառելիքային բաքեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
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համար. բեռնարկղեր (բեռնախցիկներ) 
ավտոմոբիլների տանիքների համար. թափքերի 
տանիքների պանելներ, խցիկների տանիքների 
պանելներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ուղեբեռի հենարաններ 
(բռնիչներ) ավտոմոբիլների տանիքների 
համար. ռետինե սեղմօղակներ ավտոմոբիլների 
անիվների կախոցների համար. նստոցներ 
ավտոմեքենաների համար. պայուսակներ-
օրգանայզերներ հետևի նստելատեղերի 
թիկնակների համար՝ հատուկ նախատեսված 
ավտոմոբիլներում օգտագործելու համար. 
անվտանգության գոտիներ նստելատեղերի 
համար. պատյաններ ավտոմոբիլների համար. 
բարձիկներ ավտոմոբիլների նստելատեղերի 
համար. պահպանական ազդանշանային 
միջոցներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անվտանգության կապովի գոտիներ տրանս-
պորտային միջոցների նստելատեղերի համար. 
կարդանային լիսեռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժաբեր լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
շարժահաղորդման տուփի լիսեռներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մեղմիչներ ավտոմոբիլների համար. 
կողային պատեր, շրջանակների երկայնական 
հեծաններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոց-
ների արգելակների մաշվածքի փոխհա-
տուցիչներ. տրանսպորտային միջոցների 
պահեստային անիվների ամրացման սարքեր. 
սփոյլերներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կախոցների զսպաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. մեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կախոցների կայունարարների 
ձողեր. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների ղեկային մեխանիզմներ. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների ղեկային 
շարժաբերներ. ղեկանիվներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների ղեկանիվների 
ղեկասյունակներ. ավտոմեքենաների ղեկանիվ-
ների լիսեռներ. ավտոմեքենաների կանգ-
նակների մեկուսիչներ. ավտոմեքենաների 
տանիքների մտոցներ, ավտոմեքենաների 
տանիքների տեղաշարժվող պանելներ. 
ավտոմեքենաների հողմապակիների արևա-
պաշտպանիչ վարագուրիկներ. ավտո-

մեքենաների արևապաշտպանիչ հովարներ. 
հավասարիչ օդառիչ բաքեր ավտոմեքենաների 
շարժիչների սառեցման համակարգերի համար. 
համաժամիչների օղեր (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների մասեր). 
հետնամասի բեռնամբարձիչներ (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների մասեր). 
շարժաձողեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար (բացառությամբ մոտորների 
և շարժիչների մաս կազմողների). դողեր. 
պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. քարշակային սարքերի առանցքներ, 
ձգաձողեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոխհաղորդակների փոխանցումներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
համապիտանի հոդակապեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային կափույրներ ավտոմեքենաների 
համար. ընդարձակման կափույրներ 
ավտոմեքենաների համար. ճեղքակալներ, 
խտարարներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ. անիվների արգելակային 
գլաններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. պատյաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. անիվների գլաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
անիվների պաշտպանիչ պատյաններ 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմոբիլների 
անվակունդեր. ավտոմոբիլների անվակունդերի 
թասակներ. պատուհաններ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. գլխադիրներ, փոշարար ներ 
հողմապակու ողողիչների համար. 
խոզանակներ, քերակներ հողմապակիների 
ապակեմաքրիչների համար. մոտորներ 
հողմապակիների ապակեմաքրիչների համար. 
ապակեմաքրիչների լծակներ ավտոմոբիլների 
համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ բնափայտի հյուսվածքից. 
ավտոմոբիլների էլեկտրոնային վահանակներ. 
ավտոմոբիլների հետընթացքի նախա-
զգուշացնող ազդանշանների սարքեր. 
ազդանշանային շչակներ ավտոմոբիլների 
համար. հակահափշտակիչ սարքեր ավտո-
մոբիլների համար.
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դաս  21. չմշակված ապակի տրանս պոր-
տային միջոցների պատուհանների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20161628  (111) 26913
(220) 13.12.2016 (151) 22.01.2018
   (181) 13.12.2026
(730) Հեյնզ ԱյՓի Յուրըփ Ս.ա ռ.լ., LU 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20161629  (111) 26914
(220) 13.12.2016 (151) 22.01.2018
   (181) 13.12.2026
(730) Հեյնզ ԱյՓի Յուրըփ Ս.ա ռ.լ., LU 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20170581  (111) 26915
(220) 28.04.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 28.04.2027
(730) Թեջ Րամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  34. ծամելու ծխախոտ. քթախոտ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20170599  (111) 26916
(220) 03.05.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 03.05.2027
(730) Ք.Մ.Թ. Քոմփագնիա Մենիֆաթուր 
Թեսիլի Ս.ր.լ. (Ք.Մ.Թ. Ս.ր.լ.), IT 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  18. կանացի պայուսակներ, 

ուսպա  յու սակներ, քսակներ, գոտկատեղին 
կրվող պայուսակներ, տնտեսական կաշվե 
պայու սակներ և կտավից պայուսակներ, 
ճամպրուկներ, պայուսակներ, կանացի 
(կլատչ) պայուսակներ, պորտմաններ, կրեդիտ 
քարտերի և այցեքարտերի կաշվե պայուսակներ, 
ճամփորդական կաշվե պայուսակներ, 
կաշվե պորտմաններ և ձեռքի պայուսակներ 
(պորտֆելներ) փաստաթղթերի համար 
(կաշեգալանտերեա), կաշվե պայուսակներ, 
դպրոցական պայուսակներ, ուղեպայուսակներ, 
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի և 
անկողնային պարագաների համար, ուղեբեռ, 
բանալիների կաշվե պատյաններ, մեջքի 
պայուսակներ, թիկնապայուսակներ, դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի 
համար, անվավոր պայուսակներ, սափրվելու 
պարագաների դատարկ տուփեր, ծովափի 
պայուսակներ, հովանոցներ.

դաս  25. պուլովերներ, կարդիգաններ, 
սվի տերներ, շապիկներ (բլուզներ), բաճկոններ, 
կոստյումներ, սարոնգներ, կանացի 
բլուզներ, սպորտային շորտեր, սպորտային 
տրիկոտաժեղեն, պոլո շապիկներ, տաբատներ, 
ջինսեր, տղամարդու բաճկոնակներ, 
շրջազգեստներ, շորտեր, երեկոյան զգեստներ, 
հարսանյաց զգեստներ,  հագուստ կանանց 
համար, մասնավորապես` ամենօրյա հագուստ, 
սպորտային  հագուստ, գործնական հագուստ, 
դրսի ձմեռային հագուստ և անջրանցիկ 
հագուստ, տղամարդու կոստյումներ, կանացի 
կոստյումներ, մանտո, անջրանցիկ վերարկու, 
աղվափետուրից բաճկոններ,  վերարկուներ, 
մորթե մանտոներ և բաճկոններ, մարզական  
կոստյումներ, բանվորական հագուստ, 
ներքնազգեստ, բաղնիքի խալաթներ, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

30

ՄԱՍ 1

30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 20 18

բաճկոնակներ, գիշերային վերնաշապիկներ, 
խալաթներ, պիժամաներ, տրիկոտաժեղեն, 
զուգագուլպաներ,  տրիկո, կարճագուլպաներ, 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները), վզպատներ, 
թիկնոցներ, պոնչոներ, շալեր, փողկապներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), գոտիներ (հագուստ), 
տաբատակալներ. բոլորագլխարկներ և 
գլխարկներ, գդակներ. կոշկեղեն, կաշվե 
կոշիկներ, ռետինե կոշիկներ, կոշիկներ և 
երկարաճիտ կոշիկներ անձրևի համար, 
սպորտային կոշիկներ, կիսակոշիկներ,  
մարզական կոշիկներ, փափուճներ, երկարաճիտ 
կոշիկներ, քուղերով կիսակոշիկներ, լաքից 
կաշվե կոշիկներ, սանդալներ, տնային կոշիկներ, 
հողաթափեր, սաբո, կոշիկ-սանդալներ, 
բալետկաներ, մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ, 
ճամփորդական կիսակոշիկներ, վազքի 
կոշիկներ (կրոսովկաներ), միջատակեր 
կոշիկների համար.

դաս  35. ապրանքների տեսականու, այն է՝ 
ակնոցների և դրանց մասերի և պարագաների, 
թանկարժեք իրերի, կանացի պայուսակների, 
ուղեբեռի և փոքր կաշվե իրերի, հագուստի, 
վզպատների, փողկապների, ձեռնոցների, 
ներքնազգեստի և գիշերային հագուստի, 
բաղնիքի խալաթների, կոշկեղենի հավաքում մի 
տեղում երրորդ անձանց համար (բացառությամբ 
դրանց փոխադրումը), որոնք թույլ են տալիս 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները. վերոնշյալ ապրանքների 
մանրածախ և առցանց վաճառք. մանրածախ  
և առցանց վաճառքի նպատակով տվյալ 
ապրանքների ցուցադրում լրատվամիջոցներով. 
գովազդ, գովազդային միջոցառումների, 
գովազդային ցուցահանդեսների, առևտրային 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և առաջ-
խաղացման ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) և 
կառավարման ասպարեզում և օգնություն 
ֆրանչայզինգի հարցերում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20170608 (111) 26917
(220) 03.05.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 03.05.2027

(730) «Ստարտափ վումըն» հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Բաղրամյան 1, բն. 
2, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20170818  (111) 26918
(220) 01.06.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 01.06.2027
(730) Դը Նավիգատոր Քամփանի, Ս.Ա., PT 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  16. թուղթ, թղթագրենական ապրանք-

ներ, ներառյալ` տպագրական թուղթ, փոստային 
թուղթ, լուսապատճենահանող թուղթ, ծալված 
թուղթ և ծրարներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20170835 (111) 26919
(220) 07.06.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 07.06.2027 
(730) «Ֆեյմըս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Էստոնական 
14, բն. 37, AM 
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(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «SINCE 2007» և «GROUP» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20170963  (111) 26920
(220) 27.06.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 27.06.2027
(730) «Թռչնաֆաբրիկա Գետամեջ 2016» ՍՊԸ, 
Երևան, Ն.Տիգրանյան 21/3, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «POULTRY FACTORY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս  29. ընտանի թռչուն (անկենդան). 

հավ. թռչնամիս. ամբողջական հավ, հավի 
սառեցված մասեր, հավի կտրածոներ (մասեր) 
և լյարդ. հավի փորոտիք, հավի մսից մշակված 
(պատրաստված) արտադրանք. սառեցված 
պատրաստի սնունդ, պաքսիմատի մեջ 
թաթախված հավ, ամբողջական հնդկահավ, 
հնդկահավի սառեցված մասեր, խորտիկներ, 
սառեցված պատրաստի սնունդ, նագեթներ 
(պաքսիմատի մեջ թաթախված հավի մսից 
գնդիկներ՝ տապակմանը պատրաստ), 
պաքսիմատի մեջ թաթախված հավ, 
պաքսիմատի մեջ թաթախված լցոններ և 
կոտլետներ, կոտլետներ, մսագնդիկների 
չափով մասնատված մսի կտորներ, նրբերշիկ, 
հնդկահավի միս կոտլետների համար, 
մսագնդիկներ, հնդկահավի ապխտած 
լանջամիս, հնդկահավի ազդրամիս, ապխտած 
թռչնամիս, ջերմամշակման ենթարկված հավի 
միս, ձվի սպիտակուց, ձվի դեղնուց, ձվեր, ձվի 
փոշի, ուտելի թռչնի բներ.

դաս  31. կերեր թռչունների համար. ընտանի 
թռչուն, կենդանի. ձվեր ճտեր աճեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար.

դաս  44. կենդանիների բուծում, մասնա-
վորապես՝ ընտանի թռչունների բուծում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20170964  (111) 26921
(220) 27.06.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 27.06.2027
(730) «Թռչնաֆաբրիկա Գետամեջ 2016» ՍՊԸ, 
Երևան, Ն.Տիգրանյան 21/3, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս  29. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
հավ. թռչնամիս. ամբողջական հավ, հավի 
սառեցված մասեր, հավի կտրածոներ (մասեր) 
և լյարդ. հավի փորոտիք, հավի մսից մշակված 
(պատրաստված) արտադրանք. սառեցված 
պատրաստի սնունդ, պաքսիմատի մեջ 
թաթախված հավ, ամբողջական հնդկահավ, 
հնդկահավի սառեցված մասեր, խորտիկներ, 
սառեցված պատրաստի սնունդ, նագեթներ 
(պաքսիմատի մեջ թաթախված հավի մսից 
գնդիկներ՝ տապակմանը պատրաստ), 
պաքսիմատի մեջ թաթախված հավ, 
պաքսիմատի մեջ թաթախված լցոններ և 
կոտլետներ, կոտլետներ, մսագնդիկների 
չափով մասնատված մսի կտորներ, նրբերշիկ, 
հնդկահավի միս կոտլետների համար, 
մսագնդիկներ, հնդկահավի ապխտած 
լանջամիս, հնդկահավի ազդրամիս, ապխտած 
թռչնամիս, ջերմամշակման ենթարկված հավի 
միս, ձվի սպիտակուց, ձվի դեղնուց, ձվեր, ձվի 
փոշի, ուտելի թռչնի բներ.

դաս  31. կերեր թռչունների համար. ընտանի 
թռչուն, կենդանի. ձվեր ճտեր աճեց նելու 
համար. պատրաստուկներ ընտանի թռչուն ների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար.

դաս  44. կենդանիների բուծում, մասնա-
վորապես՝ ընտանի թռչունների բուծում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20170970  (111) 26922
(220) 28.06.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 28.06.2027
(730) Գևորգ Շատոյան Խաչատուրի, Երևան, 
Մանուշյան փ., տուն 17, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) «FASHION» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նութան օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս  41. ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում:
____________________

(210) 20171009  (111) 26923
(220) 06.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 06.07.2027
(730) Ռոլեքս ՍԱ, CH 
(442) 02.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային  նշանը պահպանվում է 
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  14. ժամացուցային արտադրություն, 
մասնավորապես՝ ձեռքի ժամացույցներ, 
ժամացույց - ապարանջաններ, մասեր (ժամա-
գործություն) և պարագաներ (ժամագործություն), 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դաս երում, 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի) և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր, ժամանակաչափներ, 
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացուցային արտա-
դրություն), ժամացույցների ապարանջաններ, 
թվահարթակներ (ժամացուցային արտա-
դրություն), տուփեր և նվերների պատյաններ 
ժամացուցային արտադրության և թանկարժեք 
իրերի համար, ժամացույցների ընթացային 
մեխանիզմներ և դրանց մասեր. ոսկերչական 
իրեր. թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ազնիվ մետաղներ և դրանց համահալվածքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20171063  (111) 26924
(220) 17.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 17.07.2027
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20171064  (111) 26925
(220) 17.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 17.07.2027
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.10.2017

(540) 

(526) Բացի «NOY» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, սպիտակ, կապույտ, կարմիր, 
դեղին, սև, նարնջագույն և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20171065  (111) 26926
(220) 17.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 17.07.2027
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(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20171069  (111) 26927
(220) 17.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 17.07.2027
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.10.2017

(540) 

(526) Բացի «NOY» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, սպիտակ, կապույտ, կանաչ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգա հյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20171072  (111) 26928
(220) 17.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 17.07.2027
(730) Հարություն Մանուչարյան, ք. Երևան, 
Կուրղինյան նրբ., 8 շ., բն. 39, AM 
(442) 01.09.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171095  (111) 26929
(220) 21.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 21.07.2027 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Հարություն-
յան, Արմավիրի մարզ, գ. Սարդարապատ, փ. 
26, 22, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, դարչնագույն, կաթնագույն, դեղին և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  44. ստոմատոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171115  (111) 26930
(220) 24.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 24.07.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Վիրաբ-
յան, Երևան, Արշակունյաց 210/1, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կարմիր, նարնջագույն և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելու արդյունաբե-
րական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. պատրաստուկներ 
մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս  2.  ներկեր,  արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. 
ներկանյութեր. խածատող, սևեռակայող 
նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր 
և փոշենման մետաղներ գեղանկարչության, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս  3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
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դաս  4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս  6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս  7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր դիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացա ռությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս  8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս  9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. համակարգչային ծրագրային ապա հովում. 
կրակմարիչներ.

դաս  11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 

սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս  12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս  16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս  17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

դաս  19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 
ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարական նպատակների համար. 
ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. 
ոչ մետաղական հուշարձաններ.

դաս  28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171126  (111) 26931
(220) 26.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 26.07.2027
(730) Ամգեն Ինք., US 
(442) 01.09.2017
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(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաս տուկ-

ներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
նախատեսված օստեոպորոզի, ոսկրա-
յին ախտահարումների, ոսկրային 
հիվանդությունների, կմախքի ախտա-
հարումների և կմախքային հիվանդությունների 
բուժման համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ նախատեսված ոսկրային 
խտության բարձրացման, ոսկրի ձևավորման և 
ոսկրի աճի համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171127  (111) 26932
(220) 26.07.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 26.07.2027
(730) Ամգեն Ինք., US 
(442) 01.09.2017
(540)
 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  5. դեղագործական պատրաս-
տուկ ներ. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ նախատեսված օստեոպորոզի, 
ոսկրա յին ախտահարումների, ոսկրա յին 
հիվանդությունների, կմախքի ախտա հա-
րումների և կմախքային հիվանդությունների 
բուժման համար. դեղագործական պատրաս-
տուկներ նախատեսված ոսկրային խտության 
բարձրացման, ոսկրի ձևավորման և ոսկրի աճի 
համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171223  (111) 26933
(220) 23.08.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 23.08.2027
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ 

լեյկեմիայի, տարբեր տեսակի քաղցկեղների 
և ավտոիմունային հիվանդությունների 
բուժման համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ, այն է՝ ցիտոկին ինհիբիտոր 
(արգելակող) դեղամիջոցներ. իմունային 
համակարգը կարգավորող դեղագործական 
պատրաստուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171250  (111) 26934
(220) 31.08.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 31.08.2027
(730) «Վերտեքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
10 շ., բն. 48, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «PACK» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. կպչուն ժապավեններ գրասեն-
յակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար:

____________________

(210) 20171266  (111) 26935
(220) 04.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 04.09.2027
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(730) «Սլավմեդ բժշկական կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևանմ 0019, Բաղրամյան պող., 3-րդ նրբ., 
4/8, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «MEDICAL CENTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և մուգ կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս  44. բժշկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20171278  (111) 26936
(220) 05.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 05.09.2027
(730) «Ռոբերտո պլյուս»  ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 43, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) Բացի «SUNNY GIRL» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, սպիտակ, դեղին, կապույտ 
և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20171279  (111) 26937
(220) 06.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 06.09.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «ԳԱՐԵՋՈՒՐ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր.
դաս  35. գարեջրի վաճառք:

____________________

(210) 20171280  (111) 26938
(220) 06.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 06.09.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «ПИВО» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր.
դաս  35. գարեջրի վաճառք:

____________________

(210) 20171281  (111) 26939
(220) 06.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 06.09.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «BEER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր.
դաս  35. գարեջրի վաճառք: 

____________________
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(210) 20171282  (111) 26940
(220) 07.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 07.09.2027
(730) «Կոմֆորտ Ռ և Վ» ՍՊԸ, Երևան, Մալ-
խասյանց 37, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «COMFORT» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն, կապույտ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. շինանյութի վաճառք:
____________________

(210) 20171283  (111) 26941
(220) 07.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 07.09.2027
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «EST. 1954» և «PREMIUM BLEND» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա 
չեն:
(511) 

դաս  34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». 
սիգարետներ, պապիրոսներ, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. 
քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ 
դաս ում. սիգարետների պապիրոսաթուղթ, 

սիգարետների պարկուճներ և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171317  (111) 26942
(220) 11.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 11.09.2027
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) Բացի «EРACX» և «ԵՐԱՍԽ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, կանաչ, ոսկեգույն, մուգ և բաց բեժ, 
սև, սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  33. հայկական կոնյակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171321  (111) 26943
(220) 11.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 11.09.2027
(730) Արայիկ Եղոյան, Երևան, Ոսկանյան 47, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 
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(526) «Hotel & Restaurant» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նակագույն, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171340  (111) 26944
(220) 20.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 20.09.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

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

գինիներ, օղի, շամպայն:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20171383  (111) 26945
(220) 28.09.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 28.09.2027
(730) Լիանա Խաչատրյան, Երևան, Վարդա-
նանց 7, 60 տարածք, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «BEAUTY EXPERT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս  44. գեղեցկության սրահների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20171398  (111) 26946
(220) 02.10.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 02.10.2027
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս  34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դաս ում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171399  (111) 26947
(220) 03.10.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 03.10.2027
(730) «Նոաս օրչարդս դիսթիլինգ քոմփանի» 
ՍՊԸ, Երևան,Նորք-Մարաշ 0047, Նորքի 
այգիներ 202, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի:
____________________
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(210) 20171401  (111) 26948
(220) 03.10.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 03.10.2027
(730) Կարապետ Մազլումյան, ք. Աբովյան, 
Երևանյան փ., տուն 1ա, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. առցանց առևտուր:
____________________

(210) 20171426  (111) 26949
(220) 06.10.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 06.10.2027
(730) «Երևանի պետական համալսարանի 
շրջան ավարտների  միավորում» հասարա-
կական կազմակերպություն, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 1, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «ՄԱՐԶԱԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կապույտ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. սպորտային կենտրոնների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171434  (111) 26950
(220) 10.10.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 10.10.2027

(730) Հոքո Թեքնոլըջի Դիվելըփմընթ (Շենժեն) 
Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս  9. ծածկոցներ դյուրակիր համա-

կարգիչների համար. համակարգչային 
էկրանների պաշտպանիչ թաղանթներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ականջակալներ. բարձրախոսների պատ-
յաններ. տեսախցիկներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20171519  (111) 26951
(220) 30.10.2017 (151) 22.01.2018
   (181) 30.10.2027
(730) Ֆինքա Ինթերնեյշնլ, Ինք., US 
(310) 86472832
(320) 05.12.2014
(330) US
(540) 

(511) 
դաս  35. բարեգործական ծառայություն-

ներ, այն է՝ աղքատ երկրներում բնակչության 
կյանքը բարելավելու նպատակով գյուղատնտե-
սական և կենցաղային իրերի գնումների և 
բաշխման համակարգում.

դաս  36. բարեգործական ծառայություն-
ներ, այն է՝ աղքատ երկրներում կարիքավոր 
անհատներին և ձեռնարկություններին 
ֆինանսական ծառայությունների և օժան-
դակության տրամադրում միկրովարկերի 
տեսքով,  բանկային  ծառայությունների  միջո-
ցով  և անհատական ու գործարար ապահովա-
գրության   մատչելիության  ապահովման 
մի ջո ցով, աղքատ երկրներում բնակչության 
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կյանքը բարելավելու նպատակով գյուղա տնտե-
սական  և  կենցաղային իրերի տրա մա դրում. 
բարեգործական միջոցների հավա քա գրում, 
այն է՝ դրամական միջոցների հավաքա գրում 
աղքատ երկրներում կարիքավոր անհատ-
ներին և ձեռնարկություններին ֆինանսական 
ծառայությունների և ֆինանսական օժանդա-
կության տրամադրման համար և աղքատ 
երկրներում բնակչության կյանքը բարելավելու 
նպատակով գյուղատնտեսական և կենցա-
ղային իրերի տրամադրման համար. 
դրամական բարեգործական ծրագրերի 
ստեղծում և կառավարում՝ եկամտաստեղծ 
օժանդակություն և միկրովարկեր տրամադրելու 
նպատակով՝ ի նպաստ աղքատ երկրներում 
անհատների և ձեռնարկությունների. ֆինան-
սական ծառայություններ, այն է՝ աղքատ 
երկրներում կարիքավոր անհատներին և 
ձեռնարկություններին միկրովարկերի և 
բանկային ծառայությունների տրամադրում. 
աղքատ երկրներում կարիքավոր անհատներին 
և ձեռնարկություններին անհատական և գոր-
ծարար ապահովագրության մատչելիության 
ապահովում։
(646) IR 1248929 13.01.2015
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20151005  (111) 26952
(220) 08.07.2015 (151) 29.01.2018
   (181) 08.07.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

____________________

(210) 20161542  (111) 26953
(220) 28.11.2016 (151) 29.01.2018
   (181) 28.11.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրանուշ Ռես-
տակյան, Երևան, Լեփսիուսի 18, բն. 4, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) Բացի «LEVRIM» և «Ճաշակով մարդ  կանց 
համար» արտահայտություններից մնացած 
բոլոր գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն, 
կարմրաշագանակագույն, բեժ և բաց բեժ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, 
խմորեղեն.

դաս 35. առևտուր, վաճառք:
____________________

(210) 20170249  (111) 26954
(220) 21.02.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 21.02.2027
(730) «Միլ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Վ. 
Արտաշատ, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(526) «COSMETICS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական նպատակներով օգտագործվող 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ 
բուժական կոսմետիկական նպատակներով 
օգտագործվող միջոցներ, ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող լոսյոններ 
մազերի համար. ոչ բուժական նպատակներով 
օգտագործվող ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր), օդի 
բուրավետիչներ, աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար, հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում 

են պարֆյումերիային, կոսմետիկային և 
հարդարանքին, յուղեր օծանելիքների և 
բուրավետ միջոցների համար, եթերային 
յուղեր, անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար, ծաղիկների 
էքստրակտներ (օծանելիքային).

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ, պատրաստուկներ օդի մաք-
րելու համար, հոտազերծիչներ բացառու-
թյամբ մարդկանց կամ կենդանիների համար 
նախատեսվածների, հոտազերծիչներ 
հա գուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20170756  (111) 26955
(220) 22.05.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 22.05.2027
(730) «Արաքս-2» արտադրական կոոպերատիվ, 
Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք, Շահումյան 
44, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 
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(526) «ԷԿՈԿԱԹ» և «կաթնամթերք» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ, սպիտակ և դեղին գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթնամթերք:
____________________

(210) 20170759  (111) 26956
(220) 22.05.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 22.05.2027
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ. հեծանիվների 
սաղավարտներ. սպորտային սաղավարտներ. 
տեսախաղերի համակարգչային ծրա-
գրեր. ռադիոհաղորդիչներ. տեսաերիզներ. 
CD-ներ. արևային ակնոցներ. ակնոցներ. 
հպաոսպնյակներ. հեռախոսներ. հեռա-
խոսների պատյաններ. մագնիսական 
քարտեր. էլեկտրոնային խաղեր. ռադիո–
տեսադայակ. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային հավելվածներ. բջջային 
հեռա խոսներ. լուսանկարչական ապա-
րատներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
կինոժապավեններ. կշեռքներ երեխաների 
համար. էլեկտրոնային օրագիր. անձնական 
դյուրակիր համակարգիչների պատյաններ. 

ականջակալներ. լողի ակնոցներ. լողի 
բաճկոններ. փրկարար բաճկոնակներ. 
սուլիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. գրենական 
պիտույքներ. օրացույցներ. ամսագրեր. ինքնա-
սոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
լուսանկարչական ալբոմներ. ծեփելու համար 
կավ. դրոշմակներ (կնիքներ). նվեր քարտեր. 
փաթեթավորման թուղթ. նվեր տոպրակներ 
թղթից կամ պլաստիկից. գրչատուփեր. 
մատիտներ. գրիչներ. մարկերներ. 
գունամատիտներ. ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). թղթե տոնական զարդարանքներ. 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. գրքեր. թղթե 
դրոշներ. թղթե ժապավեններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ. բարձեր. բազմոցի բարձեր. 
ճոճաթոռներ մանուկների և երեխաների 
համար. մանկական ցատկագոտիներ. բարձր 
աթոռներ. ճաղափակոցներ. գրասեղան. 
լրացուցիչ նստելատեղեր. մանկական 
նստոցներ. ելարաններ. մահճակալներ. ճոճվող 
բազկաթոռ. բարուրելիս երեխաների տակ 
գցելու փռոցներ. մանկական քայլավարժանքի 
սայլակներ. կախարաններ հագուստի համար. 
սեղան. փչովի ներքնակներ, բացառությամբ 
բժշկականի. արկղեր խաղալիքների համար. 
հյուսած զամբյուղներ հագուստի համար.  

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
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խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր. 
վրձիններ. ատամի խոզանակներ. ամանեղեն. 
տուփեր նախաճաշի համար. ճենապակյա 
արձանիկներ. ափսեներ. գավաթիկներ. 
ճաշամաններ. գավաթներ. աղբամաններ. 
ձողիկներ. շիշ ջրի համար. սպունգներ. 
տարողություններ սննդամթերքի համար. 
սանրեր. կաղապարներ թխվածքի համար. 
օճառի բաշխիչներ. տափաշշեր. ատամի 
խոզանակների բռնիչներ. ճանճասպաններ. 
պիտոյատուփեր զբոսախնջույքների համար. 
դույլեր սառույցի համար. խեցեգործական իրեր. 
մեկանգամյա օգտագործման անձեռոցիկների 
տուփեր. արևորսիչներ (արվեստի գործ 
ապակուց). սափորներ. աղբի տոպրակներ 
խանձարուրների համար և բաշխիչներ. 
մանկական լոգարաններ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա -
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր. տիկնիկներ. հագուստ տիկնիկների 
համար. խաղալիք մեքենաներ. թղթախաղեր. 
նոր տարվա զարդարանքներ. գնդակներ. 
սպորտային պարագաներ. փուչիկներ. 
պինատներ. խաղալիք կենդանիներ. 
էլեկտրոնային խաղալիքներ. անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). չմուշկներ. 
անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանք-
ներ). խաղալիք պատկերաքանդակներ. 
խա ղալիք խոհանոցային սպասք. խաղալիք 
կոնստրուկտորներ. խաղալիք կախարդական 
փայտիկներ. երեխաների խաղալիք 
կոսմետիկա. տիկնիկի կահույք. օդապարուկ-
ներ. բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի 
գնդակներ. խաղալիք գնացք. խաղալիք 
ինքնաթիռ. ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի 
տախտակներ. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
գեղադիտակներ. թենիսի ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). թենիսի գնդակներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). մանկական ճոճանակ. գնդեր 
ձյան փաթիլներով. ջրային ներքնակներ 
հանգստի համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. առցանց զվարճություններ. 
կենդանի բեմական ներկայացումներ. 
առցանց խաղեր. հերոսների կերպարներով 
հանրային ներկայացումներ. զվարճություն-
ների ծառայություններ. հեռուստաշոուներ. 
կենդանի թատերական ներկայացումներ. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակումների 
տրամադրում, ոչ ներբեռնվող. շոուների 
կամ ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղերի վարձույթ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20170785  (111) 26957
(220) 25.05.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 25.05.2027
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) Բացի «Grand Candy» գրառումից մնա ցած 
բոլոր գրառումները և որակի նշանի, մուրճի 
և մանգաղի պատկերներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, կարմիր 
և արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ։
____________________
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(210) 20170899 (111) 26958
(220) 16.06.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 16.06.2027
(730) «Արամյանց» բժշկական կենտրոն առող-
ջա պահական ՓԲԸ, Երևան, Ձորափի 40, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ», «МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР» և «MEDICAL CENTER» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, 
մարդկանց հիգիենիկ ծառայությունների 
մատուցում:

____________________

(210) 20171087  (111) 26959
(220) 20.07.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 20.07.2027
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր ավտոմեքենաների համար. 

դողեր հեծանիվների համար. դողածածկան-
ներ. պատյաններ դողերի համար. դողեր 

մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. հեծանիվների օդախցիկներ. 
մոտոցիկլետների օդախցիկներ. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար. 
թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների 
համար. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվ-
ների համար. պահպանաշերտեր անվադո-
ղերը վերականգնելու համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվ-
ների համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետ ների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դո ղերի 
փականներ. տրանսպորտային միջոցների 
անվադողեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171116  (111) 26960
(220) 24.07.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 24.07.2027
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 19. գիպս, սվաղ (ծեփ) ներքին աշխա-

տանքների համար:
____________________

(210) 20171117  (111) 26961
(220) 24.07.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 24.07.2027
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նակագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 19. գիպս, սվաղ (ծեփ) ներքին աշխա-
տանքների համար: 

____________________

(210) 20171118  (111) 26962
(220) 24.07.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 24.07.2027
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շա գա-
նա կագույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 19. գիպս. սվաղ (ծեփ) ներքին 
աշխատանքների համար: 

____________________

(210) 20171135  (111) 26963
(220) 28.07.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 28.07.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 

(442) 16.08.2017
(540) 

(526) «EXTRA FLOW» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

____________________

(210) 20171218  (111) 26964
(220) 22.08.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 22.08.2027
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20171265  (111) 26965
(220) 04.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 04.09.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 
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(526) «ԿՈՆՖԵՏՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆԻ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կապույտ, կարմիր, ծիրանագույն, շագա-
նակագույն, երկնագույն և բրոնզագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
____________________

(210) 20171293  (111) 26966
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Exclusive» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերա-
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 

թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171295  (111) 26967
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 
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(526) «BLACK» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերա-
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 

ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171297  (111) 26968
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Blue Label» և «Special» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
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պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171298  (111) 26969
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Original», «Exclusive» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 

համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171299  (111) 26970
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
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(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Dark» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների 
բռնիչներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կայծ քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգար-
ների և սիգարետների համար մուշտուկների 
սաթե ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենա-
ներ. արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 

նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171302  (111) 26971
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Classic», «BLACK», «SLIMS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, դեղին, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
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համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենա-
ներ. արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171303  (111) 26972
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017

(540) 

(526) «Black» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրո նային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայու սակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
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արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171304  (111) 26973
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին, սպիտակ, ոսկեգույն և սև գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 

գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171305  (111) 26974
(220) 08.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Gold» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171345  (111) 26975
(220) 20.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 20.09.2027
(730) «Այ Թի Սի» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 23/17, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց 
և մուգ գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. արևային ջերմային սարքավո-
րանքի տեղադրում և սպասարկում.

դաս 40. արևային էլեկտրակայան:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171350  (111) 26976
(220) 20.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 20.09.2027
(730) «Մհեր գասիա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
2/5, տուն 49/1, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 
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(526) «ESTHETIC DENTAL CLINIC» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպնության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, մանուշակագույն և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171384  (111) 26977
(220) 28.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 28.09.2027
(730) Քրոսքեր Լիմիթեդ, IE 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. նորածինների մոտ լակտոզայի 

անտանելիությունը նվազեցնելու համար 
պատրաստուկներ. սննդային հավելումներ 
նորածինների կաթի մեջ ավելացնելու համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20171385  (111) 26978
(220) 28.09.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 28.09.2027
(730) Քրոսքեր Լիմիթեդ, IE 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. նորածինների մոտ լակտոզայի 

անտանելիությունը նվազեցնելու համար 

պատրաստուկներ. սննդային հավելումներ 
նորածինների կաթի մեջ ավելացնելու համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20171416  (111) 26979
(220) 05.10.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 05.10.2027
(730) «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր, 

մասնավորապես` ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար, գետնընկույզի 
յուղ, կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային), 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային), կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների համար, 
զեյթունի սննդային յուղ, արևածաղկի սննդային 
յուղ, կարագ, մարգարին, յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար, հալած բուսայուղային 
խառնուրդներ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171431  (111) 26980
(220) 09.10.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 09.10.2027
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում. հավելվածներ շարժական 
սարքերի համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20171447  (111) 26981
(220) 12.10.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 12.10.2027
(730) «Ցիտո-լաբ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 5, բն. 
46, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

(591) Ապրանքային  նշանը  պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
լաբորատոր ախտորոշում, կոսմետոլոգիական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171448  (111) 26982
(220) 12.10.2017 (151) 29.01.2018
   (181) 12.10.2027
(730) «Ցիտո-լաբ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 5, բն. 
46, AM 
(442) 01.11.2017

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, կարմիր և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
լաբորատոր ախտորոշում, կոսմետոլոգիական 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20071343_1 (111) 26983
(220) 28.11.2007 (151) 31.01.2018
   (181) 28.11.2017
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ցորենի օղի և մրգային օղի։

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

57

ՄԱՍ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 20 18

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4017  21.01.2028 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

4020  05.03.2028 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

4340  16.01.2028 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

4346  13.05.2028 Սոգրապե Վինհոս, Ս.Ա., PT

4347  13.05.2028 Սոգրապե Վինհոս, Ս.Ա., PT

4356  09.02.2028 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

4564  14.04.2028 3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

4565  23.04.2028 Սոգրապե Վինհոս, Ս.Ա., PT

4783  14.09.2028 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

4792  08.12.2028 Յանսսեն Ֆարմասյութիքա Ն.Վ., BE

12420  04.12.2027 Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,

      ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

12595  25.12.2027 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

12613  28.09.2027 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

13113  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13114  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13115  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13116  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13117  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13118  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13119  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13120  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13121  25.12.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

13242  08.02.2028 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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13243  08.02.2028 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

13278  08.02.2028 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

13321  01.04.2028 «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

13382  14.01.2028 Դայջեո Այրլենդ, IE

13383  14.01.2028 Դայջեո Այրլենդ, IE

13413  14.03.2028 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

13414  14.03.2028 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

13487  08.04.2028 Ֆոնտերա Բրենդս (Սինգապուր) ՓԹԵ Լիմիթիդ, SG

13793  26.07.2027 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

13812  08.04.2028 Ֆոնտերա ԹիԷմ Լիմիթիդ, NZ

14155  13.10.2028 Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

14199  12.05.2028 Թեքկինգ Թայրզ Լիմիթեդ, CN

14284  11.06.2028 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

14288  19.09.2028 Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV

14346  19.09.2028 Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV

14508  01.09.2028 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», RU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ

6161

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20171549
(220) 08.11.2017
(730) Լևոն Կարենի Ղոնյան, Երևան, Խորե-
նացու 30, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս  35. առցանց վաճառատեղի տրամա-

դրում գնողներին և ապրանքներ և ծառա-
յություններ
վաճառողներին:

____________________

(210) 20171552
(220) 13.11.2017
(730) «Միդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Ավետիսյան 
22, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39. ճանապարհորդությունների կազ-

մա կերպում. մասնավորապես՝ ճանապարհորդ-
ների ուղեկցում. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. ավտո-
բուսային փոխադրումներ, զբոսանավերի 
ծառայություններ. տրանսպորտային ծառա-
յություններ զբոսաշրջիկների համար. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային ծառայություններ. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում. 
ուղևո րային փոխադրումներ. ճանապար-
հորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. միջնոր-

դություն փոխադրումների դեպ քում. 
վարորդների ծառայություններ. սուր-
հանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). 
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
փոստային առաքում. փոստով պատվիրված 
ապրանքների առաքում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. տրանսպորտի 
լոգիստիկա. ավտոբուսների վարձույթ. 
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. քարշերինգի 
ծառայություններ.

դաս  41. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում, մասնավորապես՝ զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառա-
յություններ.  կինեմատոգրաֆիական սարքա-
վորումների վարձույթ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար. կինո-
ստուդիաների ծառայություններ. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). դեկորացիաների վարձույթ շոու- 
ծրագրերի համար. հանգստի կազմակերպում. 
կրթադաս տիարակչական ծառայություն-
ներ. ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ. 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. նվագա-
խմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. 
նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). կոնֆերանսների կազ-
մակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների 
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ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան հարցերով. քննությունների անցկացում. 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). 
հանգստի հիմնապաշարների ծառայություն-
ներ (զվարճություններ). թատերականացված 
ներկա յացումներ. մանկապարտեզներ (կրթու-
թյուն). սպորտային մրցումների կազմա կերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարան-
ների ծառայություններ (շնորհանդեսներ, 
ցուցա հանդեսներ). ձայնագրությունների 
ստու  դիա ների ծառայություններ. տեղեկա-
տվու թյուն հանգստի հարցերով. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոց-
ների. մարզադաշտերի սարքավորումների 
վարձույթ. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային ճամբարների 
ծառայություններ. գիտաժողովների 
(սիմպո զիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. վարպետաց 
դաս երի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների  տոմսերի 
ամրա   գրում. կրկնօրինակում. պարահան-
դեսների կազմա կերպում. ներկայացումների 
կազմա կերպում (իմպրեսարիոների ծառայու-
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայու-
թյուն ների տրամադրում. ձայնային 
սարքա վորումների վարձակալություն. լուսա-
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություններ. 

գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու-
թյուններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ. lուսանկարչություն. mասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություն. թարգմանիչների 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տոմսերի բաշխման ծառայություններ 
(զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում. 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
հրապարակումների մանրակերտում, բացա-
ռությամբ գովազդայինների. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մարզիչների, դաս ուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
մասնագիտական վերապատրաստում. 
խաղա սարքերի վարձույթ. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում. հեռուստատեսային և 
կինոսցենարների գրում. զբոսավարի (գիդի) 
ծառայություններ. 

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամա-
նակավոր բնակատեղով ապահովում, 
մասնավորապես՝ տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղ-
վող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճա-
րանների ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառա-
յություններ հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառա-
յություններ. տեղերի ամրագրում պան-
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սիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա-
յություններ. հանգստի հիմնապաշարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. վրանների 
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ. 
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
լուսավորող սարքերի վարձույթ. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկ
նման կառավարում):

____________________

(210) 20171564
(220) 14.11.2017
(730) «Թորոքրիթ» ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան 
փ., բն. 13/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս  1. հակասառիչներ (անտիֆրիզ). 

պլաս տի կարարներ, ջրամեկուսիչ նյութեր, 
այն է՝ պատրաստուկներ ցեմենտին անջրան-
ցիկություն հաղորդելու համար, բացառությամբ 
ներկերի.

դաս  2. ներկեր:
____________________

(210) 20171571
(220) 15.11.2017
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Միկոյան 10, 
բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս  9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ 
և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ, 
մասնավորապես՝ ավտոպիլոտների և բարձր 
արագությամբ կապի միջոցներիհամակարգերի 
մշակում և արտադրություն անօդաչու թռչող 
սարքերի կառավարման համար. ծրագրային 
ապահովման մշակում և տեղադրում անօդաչու 
թռչող սարքերի կառավարման համար.

դաս  12. ցամաքով, օդով կամ ջրով 
տեղաշարժվող ապարատներ, մասնավորապես՝ 
ծրագրային ապահովման մշակում և տեղա-
դրում կվադրոկոպտերների համար. 
կվադրոկոպտերների արդիականացում:

____________________

(210) 20171573
(220) 16.11.2017
(730) Վիիվ Հելթքեըր Քամփնի, US 
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական և բժշկա-

կան պատրաստուկներ ու նյութեր. պատ-
վաստանյութեր:

____________________

(210) 20171575
(220) 16.11.2017
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(730) Վիիվ Հելթքեըր Քամփնի, US 
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական և բժշկա կան 

պատրաստուկներ ու նյութեր. պատ վաս-
տանյութեր: 

____________________

(210) 20171579
(220) 16.11.2017
(730) «Սերվիս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Վարդենիս, Հ. 
Արզոյան տուն 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39.  տրանսպորտային   փոխադրումն եր. 

ապրանքների   փաթեթավորում և   պահ պանում. 
ճանապարհորդությունների կազմա կերպում, 
մասնավորապես՝ տրանսպոր տային ծառա-
յություններ զբոսաշրջիկների համար, 
ապրանքների առաքում, տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, տրանսպորտային 
ծառայություններ, բեռների առաքում, 
վարորդների ծառայություններ, ավտոբուսների 
վարձույթ, ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
նվերների փաթեթավորում, տեղեկատվություն 
երթևեկության վերաբերյալ, ծաղիկների առա-
քում, ճանապարհորդությունների ամրագրում, 
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում, 
ճանապարհորդների փոխադրում, ուղևորային 
փոխադրումներ, ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, կրուիզների կազմակերպում, 
ավտոբուսային փոխադրումներ, ավտո-
մոբիլային փոխադրումներ, ավիա-
փոխադրումներ, ճանապարհորդների 
ուղեկցում.

դաս  41. կրթություն (դաս տիարակություն, 
ուսուցում) ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. մասնավորապես՝  զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար, մրցույթների 

կազմակերպում (ուսումնական կամ զվար-
ճալի), դեկորացիաների վարձույթ շոու- 
ծրագրերի համար, հանգստի կազմակերպում, 
տեղեկատվություն զվարճության հար-
ցերով, հանգստի հիմնապաշարների 
ծառայություններ (զվարճություններ), լուսա-
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար, տեսա-
խցիկների վարձույթ, լուսանկարչություն, 
տեսագրում, զբոսավարի (գիդի) ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171580
(220) 16.11.2017
(730) Վանիկ Չալոյան, Երևան, Սևքարեցի 
Սաքոյի 42/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39. տրանսպորտային փոխա դրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահ-
պանում. ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում, մասնավորապես՝ ավտոմեքենաների 
վարձույթ, ջրային տրանսպորտի վարձույթ, 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար, ապրանքների առաքում, 
պահեստների վարձույթ, տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, վագոնների վարձույթ, 
տրանսպորտային ծառայություններ, բեռների 
առաքում, վարորդների ծառայություններ, 
ապրանքների պահպաման բեռնարկղերի 
վարձույթ, ավտոբուսների վարձույթ, 
տրակտորների վարձույթ:

____________________

(210) 20171605
(220) 20.11.2017
(730) «Դ նեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենց 44-7, 
AM 
(540) 
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(511) 
դաս  39. տուրիստական գործակալու-

թյունների ծառայություններ. չվերթների 
ամրագրում. հանգստի կազմակերպում. 
տուրիստական ուղեգրերի փաթեթների 
տրամադրում. տուրիստական տեղեկա-
տվության տրամադրում. աջակցու-
թյուն չվերթների գրանցման և 
ճանա պարհորդությունների կազմակերպման 
հար ցերում. տուրիստական էքսկուրսիաներ. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20171620
(220) 23.11.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վռամ Կարա-
պետյան, Երևան, Ավետիսյան 4, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս  30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. հացահատիկային մթերքներ. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. սոուսներ (համեմունք). սառույց. 
մասնավորապես՝  նրբաբլիթներ, վաֆլիներ.

դաս  32. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր. սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ), մասնավորապես՝ սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ).

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնա վո-
րապես՝ խորտկարանների ծարայություններ:

____________________

(210) 20171634
(220) 24.11.2017
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ;

____________________

(210) 20171662
(220) 28.11.2017
(730) «Եվրեյան» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Նորք 
վարչական շրջ., Գայի պող., շ. 4, բն. 90, AM 
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 

մասնավորապես՝ գուլպաներ (երկար), 
գուլպաների կրկնակրունկներ, բերետներ, 
բլուզներ, բոաներ (մորթե վազպատներ՝ 
գորժետներ), գդակներ, երկարաճիտ 
կոշիկներ, կիսակոշիկներ, քուղերով 
կիսակոշիկներ, լիֆեր, իրանակալներ 
(կանացի ներքնազգեստ), գլխանոցներ 
(հագուստ), շալեր, սվիտերներ, պուլովերներ, 
կարճագուլպաներ, շապիկներ (բլուզներ), 
կրծքակալներ, բոլորագլխարկներ, մորթիներ 
(հագուստ), հանովի օձիքներ, զուգագուլպաներ, 
կոմբինեզոններ, կոստյումներ, պատրաստի 
հագուստ, ականջակալներ (հագուստ), 
փողկապներ, զանգապաններ, բրիջիներ, 
տաբատներ, վերնազգեստ, ձեռնոցներ 
(հագուստ), վզպատներ, շարֆեր, տրիկոտաժե 
հագուստ, մորթե թիկնոցներ, ցիլինդրներ, 
գաբարդիններ (հագուստ), սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ), գոտիներ (ներքնազգեստ), 
կրկնակոշիկներ, բաճկոնակներ, գլխաշոր, որը 
ծածկում է պարանոցը և ուսերը, անջրանցիկ 
հագուստ, հագուստ ջերսիից, շրջազգեստներ, 
սպորտային տրիկոտաժեղեն, տնային 
կոշիկներ, կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ), 
մուշտակներ, լողափի զգեստներ, լողափի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

6666

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

կոշիկ, պիժամաներ, զգեստներ, սաբոներ 
(կոշիկ), սանդալներ, կիսավարտիքներ, 
կրծկալներ, վերարկուներ, բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ), բաճկոններ (հագուստ), սպորտային 
կիսակոշիկներ, գլխակապեր (հագուստ), 
գլխանոցով բաճկոն, տակի շրջազգեստներ, 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա), 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ), հագուստ 
արհեստական կաշվից, կաշվե հագուստ, 
թիկնոցներ, կարճաթև (T-աձև) մայկաներ, 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով, 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ, պոնչոներ, 
լեգինսներ (շալվար), սարաֆաններ, հովարով 
գլխարկներ, կիսատաբատներ (ներքնազգեստ), 
սպորտային մայկաներ, մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ, մասնավորապես՝ արտաքին 
գովազդ, գովազդային նյութերի տարածում, 
գովազդային նյութերի նորացում, գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, ռադիոգովազդ, 
հեռուստագովազդ, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում:

____________________

(210) 20171674
(220) 30.11.2017
(730) «Նոյլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղբայրության 
13, բն. 11, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. չրեր, 
ցուկատներ, մուրաբա, կոմպոտ, տոմատի 
մածուկ, այլ պահածոներ, այն է ՝ մրգային 
պահածոներ, բանջարեղենի պահածոներ, 
պահածոյացված հատապտուղներ, սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ անանուխի թրմօղի, սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ, 
անիսի լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, 
կոկտեյլներ, դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ), գինիներ, լիկյորներ, 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), 
բալի օղի, բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ), սպիրտային լուծամզուքներ, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
ռոմ, օղի, խառնակազմ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171675
(220) 30.11.2017
(730) «Նոյլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղբայրության 
13, բն. 11, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. չրեր, ցուկատներ, 
մուրաբա, կոմպոտ, տոմատի մածուկ, այլ 
պահածոներ, այն է՝ մրգային պահածոներ, 
բանջարեղենի պահածոներ և պահածոյացված 
հատապտուղներ, սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս  30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս  31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.
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դաս  32. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20171677
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171678
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171679
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171680
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171681
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 
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(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171682
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171683
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171684
(220) 30.11.2017
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171693
(220) 30.11.2017
(730) «Տրանսիմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
40, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39. սուրհանդակային ծառայություն՝ 

ապրանքների առաքում, բեռնափոխադրում, 
փաթեթավորում:

____________________

(210) 20171694
(220) 30.11.2017
(730) «Տրանսիմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
40, բն. 35, AM 
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(540) 

(511) 
դաս  39. սուրհանդակային ծառայություն՝ 

ապրանքների առաքում, բեռնափոխադրում, 
փաթեթավորում:

____________________

(210) 20171706
(220) 05.12.2017
(730) Արմեն Գուրգենի Գիգորյան, Երևան, Հ/Ա 
Բ-2 թաղ. շ. 21, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի, 
հայկական կոնյակ, գինի, մրգային օղի, լիկյոր:

____________________

(210) 20171707
(220) 05.12.2017
(730) Արմեն Գուրգենի Գիգորյան, Երևան, Հ/Ա 
Բ-2 թաղ. շ. 21, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի, 
հայկական կոնյակ, գինի, մրգային օղի, լիկոր:

____________________

(210) 20171708
(220) 05.12.2017
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, Կոմիտաս 54, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20171710
(220) 05.12.2017
(730) «Շեյխ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 15, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս  34. նարգիլեի համար նախատեսված 

ծխախոտի թութուն տարբեր համային և 
խտության խառնուրդներով:

____________________
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(210) 20171716
(220) 05.12.2017
(730) «Էֆլան 1» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 22ա, 
բն. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս  35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 

անձանց համար. առևտրային միջնորդու թյուն 
(ծառայություն):

____________________

(210) 20171717
(220) 05.12.2017
(730) «Էֆլան 1» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 22ա, 
բն. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս  35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 

անձանց համար. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն): 

____________________

(210) 20171719
(220) 05.12.2017
(730) «Միիասիին» ՍՊԸ, Երևան, 0033, 
Արաբկիր, Հ. Հակոբյան 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս  14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, մասնավորապես՝ թանկարժեք 
իրեր սաթից, համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր), արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր), 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր), 
ժամացույց - ապարանջաններ, ժամացույցների 
ապարանջաններ, կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար, կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր), շղթաներ (թանկարժեք իրեր), 
ժամացույցների շղթաներ, ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ), վզնոցներ (թանկարժեք իրեր), 
էլեկտրական ժամացույցներ, փողկապների 
սեղմիչներ, ալմաստներ, թելեր ազնիվ 
մետաղներից (թանկարժեք իրեր), իրիդիում, 
թանկարժեք իրեր փղոսկրից, զարդարանքներ 
սև սաթից, չմշակված կամ մասնակի մշակված 
սև սաթ, ոսկերչական իրեր, մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր), մեդալներ, չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ, 
ձեռքի ժամացույցներ, ձեռքի ժամացույցների 
զսպանակներ, ձեռքի ժամացույցների 
ապակիներ, ժամացույցների ընթացային 
մեխանիզմներ, էտալոնային ժամացույցներ 
(ազդանշանների տվիչգեներատոր), ժամա-
ցույցների իրաններ, ասեղնագործած ապարան-
ջաններ մանածագործվածքից (թանկ ար ժեք 
իրեր), նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի 
համար, անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար, 
զարդատուփեր, կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր, անմշակ կամ 
դրվագված արծաթեղեն, կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից, նվերի պատյաններ 
ժամացույցների համար, գրպանի կամ ձեռքի 
ժամացույցների իրաններ, թևքաճարմանդներ, 
կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ, ականջօղեր, 
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ, 
տուփեր ազնիվ մետաղներից, մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր), գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից, խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն), չմշակված 
կամ դրոշմահատված ոսկի, ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր), դեկորատիվ գնդաս եղներ, 
պալադիում, օսմիում, մարգարիտ (թանկարժեք 
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իրեր), կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք 
քարեր, պլատին (մետաղ), զարթուցիչներ, 
ռոդիում, ռութենիում, ստրաս (արհեստական՝ 
կեղծ ադամանդ), հուռութներ բանալիների 
օղակների համար.

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
մասնավորապես՝ գուլպաներ (երկար), բերետ-
ներ, բլուզներ, բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ), գդակներ, տրիկոտաժեղեն, 
հագուստի օձիքներ, գլխանոցներ 
(հա գուստ), հովարներ գլխարկների համար, 
գոտիներ (հագուստ), շալեր, խալաթներ, 
սվիտերներ, պուլովերներ, կարճագուլպաներ, 
շապիկներ (բուզներ), հովարով գլխարկներ, 
սարաֆաններ, լեգինսներ (շալվար), պոնչոներ, 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ, կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ, գոտի-քսակներ 
(հագուստ), չալմաներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, ժապավենակապ փողկապներ, 
լայն եզրերով, սարիներ, դիմակահանդեսի 
կոստյումներ, թիկնոցներ, կաշվե հագուստ, 
հագուստ արհեստական կաշվից, 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ), 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա), 
տակի շրջազգեստներ, գլխանոցով բաճկոն, 
գլխակապեր (հագուստ), բաղնիքի խալաթներ, 
բաճկոններ (հագուստ), բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ), համազգեստ, պատմուճաններ 
(պարեգոտներ), վերարկուներ, զգեստներ, 
պիժամաներ, գրպաններ հագուստի համար, 
լողափի զգեստներ, մուշտակներ, կնգուղով 
վերարկու (թիկնոցներ), շքազգեստներ 
(սպասավորների), նորածնի օժիտ (հագուստ), 
շրջազգեստներ, հագուստ ջերսիից, անջրանցիկ 
հագուստ, գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը 
և ուսերը, բաճկոնակներ, գաբարդիններ 
(հագուստ), ցիլինդրներ, մորթե թիկնոցներ, 
էսպադրիլներ, տրիկոտաժե հագուստ, 
շարֆեր, վզպատներ, պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր), ձեռնոցներ (հագուստ), 
վերնազգեստ, հագուստ հեծանվորդնեի համար, 
տաբատներ, բրիջիներ, զանգապաններ, 
փողկապներ, ականջակալներ  (հագուստ), 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ), 
պատրաստի հագուստ, կոստյումներ, 
կոմբինեզոններ (հագուստ), զուգագուլպաներ, 
հանովի օձիքներ, մորթիներ (հագուստ), 
կարճագուլպաներ:

____________________

(210) 20171730
(220) 08.12.2017
(730) Սիմենս Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(540) 

(511) 
դաս  7. էլեկտրական շարժիչներ և 

դրանց մասեր, բացառությամբ՝ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների:

____________________

(210) 20171732
(220) 08.12.2017
(730) Հարո Ռուբենի Ջորդան, Երևան, Եղիշե 
Թադևոսյան 3, բն. 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս  30. մեղր:

____________________

(210) 20171733
(220) 08.12.2017
(730) Հարո Ռուբենի Ջորդան, Երևան, Եղիշե 
Թադևոսյան 3, բն. 13, AM 
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(540) 

(511) 
դաս  29. պահածոյացված մրգեր, պահա-

ծոյացված բանջարեղեն:
____________________

(210) 20171742
(220) 11.12.2017
(730) Կարեն Հակոբյան, Երևան, Դավթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 41, բն. 56, AM 
(540) 

(511) 
դաս  41. առցանց դաս ընթացներ:

____________________

(210) 20171744
(220) 11.12.2017
(730) Աշոտ Թաթուլի Մեսրոպյան, Երևան, 
Մաշտոցի պող., շ. 5դ, բն. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս  25. ներքնազգեստ.
դաս  35. ներքնազգեստի վաճառք:

____________________

(210) 20171747
(220) 11.12.2017
(730) Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(540) 

(511) 
դաս  9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ,  ձայնագրման  սկավառակ-
ներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կոճեր. 
մասնիկների ուժեղարարներ. հագուստին 
ամրաց վող լույս անդրադարձնող սկավառակ-
ներ տրանսպորտային վթարները կանխելու 
համար. դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանության անհատական միջոցներ.դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
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ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդաս արքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. խոսափողեր. 
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր. 
գազախտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային ազդաս 
արքեր. սպիրտաչափներ. շարժաքանոններ. 
սննդամթերքի և կերերի անալիզի սարքեր. 
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ. 
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ. 
բարձրաչափներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող հագուստ 
ասբեստե գործվածքներից. ամպերաչափներ.
ձայնի ուժեղարարներ. էլեկտրոնային 
ուժեղարար լամպեր. հողմաչափներ. 
տրամաչափիչ օղեր. անոդներ. անոդային 
մարտկոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. լուսապաշտպանիչ 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական գոր-
ծիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. տրամա-
չափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր. մագնիսական 

ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի ավտո-
մատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրո ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
սարքեր և հարմարանքներ. տպասխեմաներ. 
լուսաազդանշային (առկայծումային) ապա-
րատներ. ազդանշանային զանգեր. 
մանրադիտակների առարկայական ապա-
կիների պատյաններ. էլեկտրական 
կոլեկտորներ. արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղակա-
յանքներ. փականջատիչներ (էլեկտրա-
կանություն). կոմուտատորներ. ծովային 
կողմնացույցներ. օկուլյարներ (ակնապա-
կիներ). ջուլհակային խոշորացույցներ. 
քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-
հաղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. գծային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

7474

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. 
նամականիշներով վճարումների վերա-
հսկողության ապարատներ. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. դիտարկման և 
վերահսկման էլեկտրական ապարատուրա. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, 
ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորա-
նոթներ. թորանոթները պահող հարմարանք-
ներ. ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). 
օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) (օպտիկա). 
տիեզերագրական գործիքներ. կոստյումներ 
ջրասուզակության համար. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. սահմանափակիչներ (էլեկտրա-
կանություն). խցակի վարդակներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի երկժանիներ (էլեկտրա-
կան միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. 
ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակների 
մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր). 
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. 
ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների դետեկտորներ. 
փականակներն իջեցնող մեխանիզմներ 
(լուսանկարչություն). խտաչափներ.  մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր.  լաբորատոր տակդիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիա-
պոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիա-
սկոպներ. հեռավորություն չափող սարքեր. 
դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ 
(մանրազննություն). բարձրախոսներ. էլեկ-
տրական ապահովիչներ. նվագարկիչներ. 
մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավա-
րակետեր (էլեկտրականություն). չափակար-
կիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր. 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). ջրի մակար-
դակի ցուցիչներ. հրշեջային փրկասանդուղք-

ներ. բռնկումային  լամպեր  (լուսանկարչու թյուն). 
հեռախոսափողեր.  ֆլուորեսցենտող (լուսա ծոր) 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրան ներ. աշխա-
տողների դեմքը պաշտպանող վահաններ. 
էկրաններ (լուսանկարչություն). լուսա-
նկարչության մեջ օգտագործվող չորացման 
հարմարանքներ. հոսանքի կորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական չափիչ 
սարքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրա-
հաղորդագծեր. կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր. 
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական 
միացքներ. էլեկտրական ռելեներ. 
էլեկտրոլիտային վաննաներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. ռադիո-
հաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ 
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ. 
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային 
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն) 
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության).  
մեխանիկական ցուցանակներ. էպիդիա-
սկոպներ. փորձանոթներ. հավասարակշռման 
սարքեր.  թերմոստատներ (ջերմապահ-
պանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և 
լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ 
(լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվները 
դուրս գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. բարձր 
հաճախական ապարատուրա. հաճախա-
չափներ. հալուն ապահովիչներ. ռադիոսարքեր. 
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ). 
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գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. 
ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանող 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր 
և գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
գործիքներ), մակարդակաչափ ցցանիշներ. 
լուսանկարները չորացնող սարքեր. լուսա-
նկարչական փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ 
գործիքներ). աստիճանավորված ապակե 
անոթներ. ռաստրեր (պատկերացանցեր) 
լուսատպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ.  
“մոգական” լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերեր. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական  նպատակներով օգտագործվող -
ների. օպտիկական ոսպնյակներ. 
գրասենյակային կշեռքներ նամակների համար. 
լագեր (չափիչ գործիքներ). խորաչափների 
գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա) լույս 
արձակող ցուցանակներ, լույս արձակող 

նշաններ. նեոնային խողովակներ 
ցուցանակների համար. ակնոցներ (օպտիկա). 
օպտիկական օկուլյարներով (ակնապակիներով) 
գործիքներ. օպտիկական մակարդակաչափներ. 
ակնոցների ապակիներ. օպտիկական 
դետալներ. ճնշաչափեր (մանոմետրեր). 
շրջադիտակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. 
մաթեմատիկական գործիքներ. կանխավճարով 
աշխատող մեխանիզմներ հեռուստացույցների 
համար. մեգաֆոններ. համակարգիչների 
հիշողության բլոկներ. ատաղձագործների 
քանոններ (մետրեր). սնդիկային 
հարթաչափներ. արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. 
չափիչ գործիքներ. օդերևութաբանական 
սարքեր. քանոններ, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). օպտիկական սարքերի և 
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ. 
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). շնչառական ապարատներ 
ստորջրյա լողի համար. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքորոշման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ.  
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր 
(գրառված). օսցիլոգրաֆներ (տատա-
նագրիչներ). թթվածնի վերալցման 
(տարաթողման) սարքեր. օզոնարարներ. 
միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսատու կամ 
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
շանթարգելներ. ավտոմեքենաների կայանման 
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. աստղա-
գիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտան ներ. 
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լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
կաթոցիկներ. պլանշետներ (երկրաբաշխական 
գործիքներ). մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդրակներ. 
զանգեր (տագնապի ազդաս արքեր). 
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական 
կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. անկյունաչափներ (չափիչ 
գործիքներ). ռենտգենյան ճառագայթման 
արտադրման (գեներացման) ապարատներ և 
տեղակայանքներ, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների.  ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. հեռախոսային ապարատներ. 
բեկումային աստղադիտակներ. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմա-
դրություններ. ջերմաչափներ, բացառությամբ 
բժշկական  ջերմաչափների. շնչադիմակներ 
օդի զտման համար. շնչառական ապարատ ներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների.  ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդաս արքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտություն-
ների համար. մեմբրաններ գիտական 
ապարատուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
սեղմակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրա-

դինամիկական ապարատուրա. տրանս-
պորտային միջոցների կառավարման կամ 
ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ, խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածադիտական ապարատներ. նվագար-
կիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. հեռա-
տիպներ. պտուտաչափներ (դարձաչափներ). 
պարուրակային տրամաչափիչներ. հեռա-
գրասարքեր (ապարատներ). հեռուստացույց-
ներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-
հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).  
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ, 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կան խելու 
համար. լարման կարգավորիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ. վոլտա-
չափներ. հարմարանքներ նվագարկիչների 
ասեղները փոխարինելու համար. լաբորատոր 
թորիչ ապարատներ. հալուն լար մետաղական 
համահալվածքներից. հակակաթոդներ. 
սուլիչներ շներին հրահանգներ հաղորդելու 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի 
համար. պահպանական ազդանշանային 
սարքեր. անկյունաչափական գործիքներ. 
լուսատու ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմնա-
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ցույց-անկյունաչափներ), կողմնացույցներ. 
հակա մառախուղային ազդաս արքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր.  ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 
լուսատուներ (թելքային). հեռախոսալարեր. 
լուսակայված ռենտգենյան ժապավեններ. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտե-
գրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). խտա-
սկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա-
սկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համա կարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում. 
լուսահավաք ոսպնյակներ. ակուստիկական 
կապի սարքեր. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 

ճնշամեղմման խցիկներ. կորակառուցիչներ. 
ստորջրյա սուզման դիմապանակներ. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական կոդավորիչներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 
սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների. պատկերամուտներ 
(սարքա վորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկու-
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների 
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավա-
ռակակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). սմարթ-քարտեր 
(միկրո սխեմաներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
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գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաններ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավակողային 
համակարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. 
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. դաս 
տակների հենարաններ համակարգիչներ հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելու մեջ 
վարժվելու համար (վարժասարքեր). բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. թայմերներ 
(ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 
դնթ-չիպեր. DVD–նվագարկիչներ. ավտոմատ 
դրամարկղեր. լուսաֆորներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջակալ-
ներ հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 

ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. լաբորատոր 
ցենտրիֆուգներ. տպատախտակներ. հհդ (USB) 
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանս-
ֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. պետրիի բաժակներ. 
պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսապատճենահանող ապա-
րատների համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-
տեսա սարքեր երեխաներին հետևելու համար. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսա-դայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. զրահաբաճկոններ. արագա-
ցումաչափներ. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ).  փրկարար պարկուճներ 
բնական աղետների համար. համակարգչային 
սարքավորումներ. արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար. 
շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. թվային ստորագրություն. 
մարմնի վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
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ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ-
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար [PDA]. կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
T–աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար.  
hամակարգչային սարքավորումներ և 
հանակարգչային ծրագրային ապահովում 
(գրառված և(կամ) ներբեռնելի) վճարումների, 
դրամագործության, վարկաքարտերի, հաշվե-
քարտերի, վճարաքարտերի, ավտոմատացված 

դրամամեքենաների (բանկոմատների), 
կուտակված գումարի, էլեկտրոնային դրամա-
միջոցների փոխանցումների, էլեկտրոնային 
վճարումների, հաշվեվճարների տվյալների 
էլեկտրոնային մշակման և փոխանցման, 
կանխիկ վճարումների, գործարքների 
իսկության, երթուղման, իրավազորության 
տրամադրման, կարգավորման և վերահսկման, 
խարդախությունների բացահայտման և 
վերահսկման, աղետներից և վթարներից 
առաջացած վնասների և կորուստների 
վերականգնման և ծածկագրման, գաղտնա-
գրման ծառայությունների աջակցման, 
իրականացման դյուրացման և կառավարման 
համար. հեռահաղորդակցական և էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով ֆինանսական 
հաշիվների և հաշվետվությունների հետևման, 
կառավարման և վերլուծման սարքեր. 
համակարգչային սարքավորումներ և ծրա-
գրային ապահովում, այն է՝ տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման և 
օգտագործման համար. հիշողության քարտերի 
ընթերցման համակարգեր և հիշողություններում, 
այն է՝ ինտեգրալային սխեմայով հիշողու-
թյուններում և բանկային քարտերի հիշողու-
թյուններում պահպանվող տվյալների 
ընթերցման համակարգեր. տպիչ սարքեր, այդ 
թվում՝ տվյալների մշակման համակարգերի և 
ֆինանսական գործարքների համակարգերի 
տպիչ սարքեր. կոդավորիչներ և ապա-
կոդավորիչներ. համակարգչային 
սարավորումներ և ծրագրային ապահովում 
էլեկտրո նային միջոցներով անլար ցանցերի, 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի և 
(կամ) շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով իրականացվող վճարային 
գործարքների աջակցման և դյուրացման 
համար. համակարգչային սարքավորումներ և 
ծածկագրման համակարգչային ծրագրեր, 
ծածկագրման բանալիներ, թվային վկայագրեր, 
թվային ստորագրություններ, համակարգչային 
ծրագրեր անհատների, բանկային և 
ֆինանսական հիմնարկների կողմից 
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օգտագործվող սպառողների գաղտնի 
տեղեկատվության որոնման և փոխանցման և 
տվյալների անվտանգ պահպանման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
սարքավորումներ՝ գործողության մոտակա 
շառավղով կապի (NFC) սարքերի և 
ռադիոհաճախականության նույնականացման 
(RFID) սարքերի նույնականացման և 
վավերացման աջակցման և դյուրացման 
համար. համակարգչային ծրագրեր և 
ապարատներ, որոնք ներառում են 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակ, որը 
պահպանում է հաճախորդի հաշվի մասին 
տեղեկատվություն առևտրի կետերում 
կուպոններին, վաուչերներին, վաուչերների 
ծածկագրերին, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարին մուտք գործելու և հավատարմության 
կամ դրամային պարգևատրում ստանալու 
համար, ինչը կարող է ավանդադրվել իրենց 
հաշիվներին. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և կիրառական 
ծրագրեր էլեկտրոնային թվային դրամա պանակ 
ներառող շարժական հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի համար, որոնք 
հնարավորություն են ընձեռում օգտատերերին 
մուտք գործել գների համեմատման մասին 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը և 
ապրանքների մասին ակնարկներին ու 
կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի 
մասին տեղեկատվությանը.անհպում վճարային 
տերմինալների հետ օգտագործվող կիրա-
ռական ծրագրեր, որոնք առևտուր 
իրականացնողներին հնարավորություն են 
ընձեռում կատարել անհպում շարժական 
առևտրային գործարքներ, հավատարմության 
հավաստագրերի անհպում ցուցադրում և 
կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարի, վաուչերների և հատուկ առաջարկների 
անհպում մարում. կիրառական ծրագրեր, որոնք 
առևտուր իրականացնողներին հնարա-
վորություն են ընձեռում անհպում RFID կամ NFC 
կապով անմիջականորեն սպառողների 
շարժական հեռահաղորդակցական սարքերին 
փոխանցել կուպոններ, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարներ, զեղչեր, վաուչերներ և հատուկ 
առաջարկներ. կիրառական ծրագրեր, որոնք 
առևտուր իրականացնողներին հնարա-

վորություն են ընձեռում տեղադրել 
հայտարարությունների սմարթ տախտակներ 
մանրածախ և մեծածախ առևտրի խանութների 
ներսում, որոնց սպառողները կարող են միանալ 
իրենց շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով՝ անհպում RFID կամ NFC 
կապով տրամադրվող կուպոններին, զեղչերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, 
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին մուտք 
գործելու համար. ինտեգրալային միկրո-
սխեմաներ շարժական հեռախոսներում, NFC և 
RFID սարքերում օգտագործման համար. 
ինտեգրալային սխեմայով չիպեր (սմարթ-
քարտեր) պարունակող քարտեր. անվտան-
գության ծածկագրված անցաքարտեր. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր իսկության ճանաչման նպատակով. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր ինքնության ճանաչման նպատակով.  
հոլոգրամային քարտեր (ծածկագրված). 
վարկային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի), 
բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, 
հաշվեքարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այն է՝ 
մագնիսական ծածկագրով բանկային քարտեր 
և մագնիսական հիշողությունների և 
ինտեգրալային սխեմայով հիշողությունների 
օգտագործմամբ բանկային քարտեր.  
վճարաքարտի ընթերցիչներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտի ընթերցիչներ, 
էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտի 
ընթերցիչներ, էլեկտրոնային ծածկագրման 
սարքավորումներ, համակարգչային սարքա-
վորումներ, համակարգչային վերջնասարքեր 
(տերմինալներ), համակարգչային ծրագրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական արդյու-
նա բերության մեջ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք մշակված են 
սմարթ-քարտերը վերջնասարքերի (տեր-
մինալների) և ընթերցիչների հետ փոխգործելու 
համար. հեռախոսներում և հաղորդակցական 
այլ սարքերում ներկառուցված համակարգ չային 
չիպեր. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումներ. առևտրի կետում գործարքի 
կատարման տերմինալներ և համակարգչային 
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ծրագրեր՝ գործարքի, նույնականացման և 
ֆինանսական տեղեկատվության փոխանց ման, 
ցուցադրման և պահման համար ֆինան սական 
ծառայությունների, դրամագործության և 
հեռահաղորդակցական արդյունաբերության 
մեջ օգտագործման համար. ռադիոհաճախական 
նույնականացման սարքեր (տրանսպոնդերներ). 
էլեկտրոնային վավերացման սարքեր վարկային 
վճարաքարտերի (որոշ խանութների), 
բանկային քարտերի, վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի իսկության 
հաստատման համար. ավտոմատացված 
դրամամեքենաներ (բանկոմատներ). համա-
կարգչային ծայրամասային սարքեր և 
էլեկտրոնային ապրանքներ, այն է` 
էլեկտրոնային օրգանայզերներ, էլեկտրոնային 
նոթատետրեր, գրպանի օրագրքեր, շարժական 
հեռախոսների լսափողեր, թվային ընթերցիչներ 
և անձնական թվային օգնական սարքեր (PDAs). 
մասեր և կցամասեր բոլոր վերը նշված 
ապրանքների համար.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտա-
հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 

առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմա կերպման հարցերով. գովազդային 
տեքս տերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասա րակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
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ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերաբերյալ). 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրակերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների 
գործունեության կառավարում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 

վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ 
և ծառայություններ վաճառողներին.  
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավոր-
ման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնես-ծառա-
յություններ. հեռուստախանութների 
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ծրագրերի արտադրություն. հասարակական 
հարաբերությունների հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. հաղորդակցության ռազմա-
վարության ոլորտի գովազդի հարցերով 
խորհրդատվություն. գործարար պայմա-
նագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. խորհրդատվական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. շուկայավարման (մարգեթինգի) 
վերաբերյալ խորհրդատվություն. շուկայի 
հետազոտություններ. քարտատերերի գնոր-
դական վարքագծի հետևում, վերլուծում, 
կանխատեսում, տեղեկատվության տրամադրում 
և հաշվետվության կազմում. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
վաճառքի խթանում՝ վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի օգտա-
գործումից ստացած պարգևատրումների 
և խրախուսանքների միջոցով. պարգևա-
տրումային և հավատարմության ծրագրերի 
վարչարարություն գործարարության 
ասպա րեզում. շուկայավարման (մարքե-
թինգի) ուսումնասիրություններ. 
վիճակագրական տեղեկատվություն 
(գործարարության ասպարեզում). 
հաշիվների հաշվետվությունների կազմում, 
հաշիվների քաղվածքների պատրաստում.  
հաշվապահական հաշվառման վարում.  
գովազդային թռուցիկների և բրոշյուրների 
թողարկում. շարժական հեռահաղորդակցական 
միջոցներով տրամադրվող մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ վարկաքարտերի 
և հաշվեքարտերի տրամադրման ոլորտում. 
առցանց համակարգով, ցանցերի կամ այլ 
էլեկտրոնային միջոցներով տրամադրվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի 
տրամադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային 
ձևով թվայնացված տեղեկատվության 
օգտագործմամբ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում և վերահսկում. 
երրորդ անձանց համերգների և մշակութային 
միջոցառումների անցկացման խթանում, 
գովազդում և օժանդակում.փոխադրումների, 
ճանապարհորդությունների, հյուրանոցների, 
ժամանակավոր կացարանների, սննդամթերքի 
ու կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների և 

տեսարժան վայրերի գովազդ. առցանց ռեժիմում 
համացանցի և այլ համակարգչային ցանցերի 
միջոցով ապրանքների և ծառայությունների 
գնմանը վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
և հաշվետվության վարում. առևտուր. 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ապահովա-
գրություն դժբախտ պատահարներից. 
տարաժամկետ մարման վարկեր. 
ապահովագրության վիճակագիրների ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ իրականացնող գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություն ներում. 
պարտքերի բռնագանձման գործա-
կալությունների ծառայություններ. ապահովա-
գրման միջնորդություն. մաքսային միջնորդների 
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայություններ. 
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գնահատում. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում. կապիտալ ներդրումներ. 
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում. 
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). 
պահպանում անկիզելի պահարաններում. 
դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնահա-
տումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառա-
յություններ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում. 
բնակելի ֆոնդի կառավարում. ապա-
հովագրություն հրդեհից. բնակարանների 
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

8484

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

տնտեսական ձեռնարկությունների վարձա-
կալություն. առողջության ապահովագրություն. 
ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից 
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. վճարա-
գրերի իսկության ստուգում.   խորհրդատվություն 
ֆինանսական հարցերով.  խորհրդատվություն 
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակար գով.  
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա-
տվություն ապահովագրության հարցերով. 
թանկարժեք իրերի գնահատում.  դրա-
մագիտական իրերի գնահատում. 
վարձակալական վճարների գանձում. 
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի 
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահ-
պանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). կենսաթոշակների վճարման 
ծառայություններ. ֆինանսական հովա-
նավորություն. բանկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում. առևտրա-
արդյունաբերական գործունեության լուծարք 
(ֆինանսական ծառայություններ). վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում. 
ածխածնային վարկեր իրականացնելու 
միջնորդություն. անտառի ֆինանսական 
գնահատում. բրդի ֆինանսական գնահատում.  
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ, խնա-
յողական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 

պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. պայմանական ազատվածների 
համար երաշխավորման ծառայություններ. 
տարբեր մասնագետների համատեղ 
աշխատանքի համար գրասենյակների 
վարձույթ. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ բանկային, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, 
վարկային վճարաքարտերի (որոշակի 
խանութի), կուտակված գումարով քարտերի 
միջոցով առաջարկվող կանխավճարային 
քարտերի ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վարկային և դեբետային գործարքներ, 
հաշիվների վճարման և ներկայացման 
ծառայություններ, կանխիկ վճարումների 
ծառայություններ, վճարագրերի կանխիկացում, 
պահպանվող արժեքներին և ավանդներին 
մուտքի տրամադրման և ավտոմատացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների) ծառա-
յություններ, գործարքների իրավազորության 
ստուգման և հաշիվների վճարման հարցերով 
ծառայություններ, գործարքների համա-
ձայնեցում և ստուգում, դրամամիջոցների և 
կանխիկի կառավարում, համախմբված 
դրամամիջոցների վճարում, տարա-
ձայնությունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում ու կարգավորում, տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ հստակ 
տեղեկատվության և դրանց փոխանցման, 
մուտքի տրամադրման,  կարգավորման, 
համաձայնեցման և ստուգման վերաբերյալ 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
և դրամամիջոցների շարժի ծառայություններ 
վճարաքարտերի ոլորտում, էլեկտրոնային 
վճարումների մշակման ծառայություններ, 
վճարումների գործարքների իսկության 
ստուգման, հաստատման և վերահսկման 
ծառայություններ, դրամամիջոցների փոխանց-
ման ծառայություններ, այն է՝ հասարակական 
համակարգչային ցանցերի միջոցով անվտանգ 
էլեկտրոնային կանխիկ գործարքներ և 
էլեկտրոնային կանխիկ փոխանցումներ՝ 
էլեկտրոնային առևտրի խթանման և 
դյուրացման համար. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում, այն է՝ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տվյալներ և 
հաշվետվություններ, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
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համակարգով և տարադրամի փոխանակման 
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողական 
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տարածում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով, անվտանգ 
տեղեկատվական համակարգչային ցանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում և նշված բոլոր 
ծառայություններին վերաբերող խորհրդա-
տվություն. մանրածախ առևտրին աջակցող 
ֆինանսական ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են շարժական հեռա-
հաղորդակցական միջոցներով, այն է՝ անլար 
սարքերի միջոցով վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային ցանցերի միջոցով մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. վարկային 
ծառայություններ. բանկային գործարքների, 
վճարային, վարկավորման, դեբետային, 
կանխիկ վճարային ծառայություններ և 
պահպանվող արժեքներին, նախօրոք վճարված 
ավանդներին մուտքի տրամադրման 
ծառայություններ. ֆինանսական գործարքների 
մշակում, ինչպես առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կամ հեռահաղորդակցական միջոցներով, 
այնպես էլ առևտրի վայրերում. քարտատերերի 
կողմից ավտոմատացված դրամամեքենաների 
միջոցով իրականացված ֆինանսական 
գործարքների մշակում. ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով քարտատերերին 
հաշվեկշռի մասին տվյալների, ավանդների և 
հաշվից գումարների տրամադրում. 
ֆինանսական կարգավորման, հաշիվների 
վճարման և իրավազորության ստուգման 
ծառայություններ՝ կապված ֆինանսական 
վճարումների գործարքների մշակման հետ. 
ճանապարհորդությունների ապահովա-
գրություն.  ճամփորդական կտրոնների 
թողարկում և մարում. վճարողների 
իրավասության հաստատման ծառայություն-
ներ. ֆինանսական տեղեկատվության ստուգում 
և վերահսկում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
վարում և գրառումների տեխնիկական 
օժանդակություն.   հեռավոր փոխանցումների 
ծառայություններ. կուտակված գումարով 

էլեկտրոնային դրամապանակի ծառա-
յություններ, էլեկտրոնային վճարային 
համակարգերի ծառայություններ և գործարք-
ների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման ու հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական 
նույնականացման սարքերի (տրանս-
պոնդերների) միջոցով տրամադրվող 
դեբետային և վարկային ծառայություններ. 
կապի և հեռահաղորդակցական սարքերի 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վարկային 
ծառայություններ. մանրածախ առևտրին 
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այդ 
թվում՝ անլար սարքերի միջոցով վճարման 
ծառայություններ.  հեռախոսային և 
հեռահաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագործող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. 
դրամամիջոցների փոխանցման ծառա-
յություններ, այն է՝ դրամամիջոցների, այդ 
թվում՝ էլեկտրոնային դրամամիջոցների և 
էլեկտրոնային դրամապանակի անվտանգ 
փոխանցում համակարգչային ցանցերի 
միջոցով, որտեղ մուտքն ապահովվում է սմարթ-
քարտերի միջոցով. վեբ-կայքերի միջոցով 
տրամադրվող հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. հաշիվների վճարման մասին 
տվյալների էլեկտրոնային մշակումով և 
փոխանցումով համաշխարհային համա-
կագչային ցանցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
բանկային ծառայություններ, բջջային կապով 
տրամադրվող էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ, էլեկտրոնային վճարման 
ծառայություններ. բանկերի միջև 
փոխանցումների ծառայություններ, այն է՝ 
անմիջականորեն բանկից բանկ դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցումներ և 
հեռախոսով բանկային հաշվի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
ռեժիմում տրամադրվող բանկային 
ծառայություններ. հեռախոսով և համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի կամ 
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համացանցի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
ծառայություններ, այն է՝ առևտուր 
իրականացնողների միջոցով անհպում 
շարժական վճարումների տրամադրում 
մանրածախ, առցանց և մեծածախ առևտրի 
կետերում. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ «ամպային» տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակի 
տրամադրում, որը պահպանում է հաճախորդի 
հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ առևտրի 
կետերում կուպոններին, վաուչերներին, 
վաուչերների ծածկագրերին և վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներին մուտք գործելու և 
հավատարմություն կամ դրամային 
պարգևատրում ստանալու համար, որոնք 
կարող են դրամի վերադարձման “քեշբեք” 
(cash-back) համակարգի միջոցով ավանդադրվել 
հաճախորդների հաշիվներին.  մասնավոր 
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գնի որոշում. անշարժ գույքի 
հետ կապված ներդրումային կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի ապա-
հովագրություն. գույքի սեփականատերերի 
համար ապահովագրություն. գույքի և 
սեփականության հետ կապված ապա հովա-
գրական ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված ֆինանսավորման ծառայություններ. 
անշարժ գույքի փորձաքննություն. անշարժ 
գույքի կառա վարման հետ կապված 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական գործարքների կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված հիփոթեքային 
վարկերի և փոխառությունների տրամադրում. 
անշարժ գույքի կառուցման, վերանորոգման և 
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ.  անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական միջնորդություն. մասնավոր 
անշարժ գույքին և շինություններին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ.  անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 

կազմակերպում. աջակցություն անշարժ գույքի 
ձեռք բերման և անշարժ գույքի մեջ կապիտալ 
ներդրումների հարցում. կապիտալ ներդրումներ 
անշարժ գույքի մեջ. ներդրումներ առևտրի 
նպատակով օգտագործվող գույքի բնա-
գավառում. սեփականության ձեռք բերմանը 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության վաճառքին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. սեփա-
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ 
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում. 
վարձակալված սեփականության ֆինանսական 
գնահատում.  անշարժ գույքի վարձույթի 
կազմակերպում. անշարժ գույքի 
վարձակալության կազմակերպում. գույքը և 
սեփականությունը  վարձակալության հանձ-
նելու ծառայություններ. անշարժ գույքը 
վարձակալության հանձնելու ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի վարձակալություն. գույքի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են անշարժ գույքի հետ կապված 
գործարքներին. գույքի և սեփականության 
գնահատում.  անշարժ գույքի և սեփականության 
օբյեկտների արժեթղթերի փաթեթի (պորտֆելի) 
կառավարում. գույքի և սեփականության 
կառավարում. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
հարցերով. խորհրդատվություն անշարժ գույքի 
գնի որոշման ու գնահատման հարցերով. 
խորհրդատվություն բաժնետիրական անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ծառայություններ. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկային վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի ընտրման վերաբերյալ հետա-
զոտություններ. հիփոթեքային ֆինանսավորում 
և ակտիվների արժեթղթավորում. խորհրդա-
տվություն վճարումների իրականացման 
լուծումների, դրամագործության, վարկա-
քարտերի, հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի 
վերաբերյալ. տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ.
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դաս  38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հաղորդագրությունների 
փոխ անցում. հեռուստահեռարձակում. հեռա-
գրերի հաղորդում.  հեռագրակապ տրա-
մադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ. 
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա-
յություններ. հեռախոսակապ. աբոնեն-
տային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործակա-
լությունների ծառայություններ. 
մալու խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո -
հե ռա  խոսակապ. համակարգչային տերմի-
նալներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռա-
խոսային ապարատների վարձույթ. կապ. 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ). ինտերնետին հեռահա-
ղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռահա-
ղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի. 

շարժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ.  հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ համացանցի միջոցով.  
տվյալների փոխանցման հաղորդակցական 
ծառայություններ.  տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում համաշխարհային  տվյալների 
հեռամշակման ցանցի, այդ թվում նաև 
համացանցի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների 
բանկից կամ համացանցի միջոցով. 
տվյալների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային կապի միջոցով պատկերների 
էլեկտրոնային մշակման օգտագործմամբ. 
էլեկտրոնային փոստ, հաղորդագրությունների 
ուղարկման և ստացման ծառայություններ.  
հեռարձակում համացանցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում միաժամանակ 
բազմաթիվ օգտագործողներին անվտանգ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ցանցեր մուտքի ապահովում տարատեսակ 
տեղեկատվության փոխանցման և տարածման 
համար. խանխավճարային հեռախոսային 
քարտերի ծառայություններ. խորհրդատվական 
ծառայություններ. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. քիմիական 
անալիզ. նավթային հանքավայրերի 
հետազոտություններ շահագործման նպա-
տակով. ճարտարապետական ծառայություն-
ներ. հետազոտություններ մանրէաբանության 
բնագավառում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. խորհրդատվություն ճարտա-
րապետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
տեխնիկական հետազոտություններ. նավթա-
հորերի հսկողություն. հետազոտություններ 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
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դիզայներների ծառայություններ փաթե-
թավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու թաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. մանա-
ծագործական արտադրանքի փորձարկումներ. 
երկրաբանական հետախուզում. հետա-
զոտություններ երկրաբանության բնա-
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների 
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումներ). 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացմանոլորտում. 
հագուստի մոդելավորում. գեղարվեստական 
դիզայն. որակի հսկողություն. ծրագրային 
ապահովման վարձույթ. նոր արտա-
դրատեսակների հետազոտություն և մշակում 
երրորդ անձանց համար. արդյունաբերական 
նմուշների (դիզայնի) ստեղծման ծառա-
յություններ. ստորջրյա հետազոտություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծու-
թյուն. հետազոտություններ կենսաբանության 
բնագավառում. քաղաքների հատակագծերի 
կազմում. ճարտարատեխնիկական փորձա-
քննություն. համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. համա-
կարգչային ծրագրերի բազմացում. տվյալների 
կամ փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-սայթերի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. 

տեղեկատվական համակարգերի պաշտ-
պանություն վիրուսներից. խորհուրդներ 
էներգիայի խնայողության հարցերով. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բնագավառում. ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագրաբանություն). 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում. անտառի որակի գնահատում. 
բրդի որակի գնահատում. հեռակա 
հասանելիության համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ 
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղա-
վորում, սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ. 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրա-
գրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
աշխարհագրական քարտեզներ կազմելու 
ծառայություններ. «ամպային» տեխնո-
լոգիաների ծառայություններ. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
տեխնոլոգիական հարցերով խորհրդա-
տվություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. բջջային 
հեռախոսների ապակողպում. համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ անսար-
քությունները բացահայտելու համար. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար 
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(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում). խորհրդատվություն 
համացանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային 
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
խարդախությունները հայտնաբերելու համար. 
խորհրդատվություն համակարգչային սարքա-
վորումների հարցերով. օժանդակություն և 
խորհրդատվություն համակարգչային 
համակարգերի, տվյալների հիմնապաշարների 
և կիրառական հաշվողական համակարգերի 
կառավարման ոլորտում.   չներբեռնվող 
ծրագրային ապահովման և կիրառական 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում՝ մոտակա շառավղով կապի (NFC) 
սարքերի վավերացման և թվային 
լիազորությունների կառավարման, հայտնա-
բերման, ակտիվացման, չեղյալ ճանաչման և 
արգելման համար. համակարգչային 
սարքավորումների և կիրառական ծրագրերի 
նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և թարմացում 
շարժական թվային սարքերի համար. 
շարժական, բջջային հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրերի և կիրառական ծրագրերի 
նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և թար-
մացում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում 
օգտատերերին մուտք գործել կուպոններին, 
վաուչերներին, վաուչերների ծածկագրերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, գների 
համեմատման տեղեկատվությանը, 
ապրանքների դիտմանը և ապրանքների 
վերաբերյալ ակնարկներին ու կարծիքներին, 
երրորդ անձանց առևտրին վերաբերող 
վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությանը. ներբեռնվող համա-
կարգչային ծրագրերի և կիրառական ծրագրերի 

նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և 
թարմացում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում 
օգտատերերին մուտք գործել առևտուրը 
խթանող առաջարկներին և ստանալ դրամային 
պարգևատրումներ, որոնք կարող են 
ավանդադրվել իրենց հաշիվներին դրամի 
վերադարձի “քեշբեք” համակարգի միջոցով. 
կիրառական ծրագրեր տրամադրողի (ASP) 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
վաուչերների, կուպոնների, վաուչերների 
ծածկագրերի, հատուկ առաջարկների, 
դիտման, ակնարկների և կարծիքների, 
ապրանքի մասին տեղեկատվության, գների 
համեմատման վերաբերյալ տեղեկատվության, 
վեբկայքերին հղումների ստացման, 
փոխանցման և ցուցադրման համար, ինչպես 
նաև ապրանքների և ծառայությունների գնման 
տվյալների ստացման և փոխանցման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
սպառողներին երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների վերաբերյալ զեղչերի, 
վաուչերների և հատուկ առաջարկների մասին 
տեղեկատվության տրամադրման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ սոցիալական ցանցերի 
ծրագրային ապահովման վերաբերյալ. 
գրաֆիկական նախագծում համացանցում վեբ-
էջերի կոմպիլյացիայի համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով համակարգչային սարքավորումների 
կամ ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում.  վեբ-
էջերի ստեղծում. առևտրին վերաբերող վեբ-
կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղադրում. 
հաշիվների վճարման վեբ-կայքերի նախագծում, 
ստեղծում և տեղադրում. համակարգչային և 
համացանցային ծառայություններ, այն է՝ 
նույնականացման ու իսկության ստուգման և 
վերահսկման ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով էլեկտրոնային 
տվյալների հիմնապաշարի առցանց 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվության 
վերաբերյալ տվյալների գաղտնագրում և 
գաղտնազերծում. թվային ստորագրությունների 
վավերացման ծառայություններ երրորդ 
անձանց նույնականացման համար, այն է՝ 
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տվյալների գաղտնագրում և տվյալների 
անխաթարության (հավաստիության) պահ-
պանում. գաղտնագրված և թվայնորեն 
ստորագրված և հավաստագրված տվյալների 
տրամադրում երրորդ անձանց համար՝ 
փաստաթղթերի վավերացման բնագավառում 
թվային վկայագրերի թողարկման և 
հաստատման նպատակով.  թվային վկայագրի 
վավերացում, նույնականացում, թողարկում, 
տարածում և կառավարում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն համակարգչային ծրա-
գրավորման, ֆինանսական համակարգչային 
ցանցերի, տվյալների մշակման, անվտանգ 
հաղորդակցության, տվյալների գաղտնագրման 
և գաղտնազերծման և տեղային ցանցի 
անվտանգության ոլորտում. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով տեղեկա-
տվության տարածում համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
սարքավորումների, ֆինանսական համա-
կարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի 
ոլորտում. տվյալների մշակման և վավերացման 
ծառայություններ. տվյալների պահման, 
որոնման և ընտրման ծառայություններ. 
տվյալների պահոցների և հաճախորդի 
վերաբերյալ հստակ տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշար մուտք 
գործելու ժամանակի վարձույթ. տեղեկա-
տվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ։

____________________

(210) 20171748
(220) 11.12.2017
(730) Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(540) 

(511) 
դաս  9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-

տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կոճեր. 
մասնիկների ուժեղարարներ. հագուստին 
ամրաց վող լույս անդրադարձնող սկավառակներ 
տրանսպորտային վթարները կանխելու հա մար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդաս արքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. խոսափողեր. 
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր. 
գազախտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային ազդաս 
արքեր. սպիրտաչափներ. շարժաքանոններ. 
սննդամթերքի և կերերի անալիզի սարքեր. 
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ. 
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ. 
բարձրաչափներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող հագուստ 
ասբեստե գործվածքներից. ամպերաչափներ.
ձայնի ուժեղարարներ. էլեկտրոնային 
ուժեղարար լամպեր. հողմաչափներ. 
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տրամաչափիչ օղեր. անոդներ. անոդային 
մարտկոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. լուսապաշտպանիչ 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական գոր-
ծիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. տրամա-
չափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր. մագնիսական 
ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրո ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափան-
ցապատկերների) համար. հաշվիչ 
սկավառակներ, լոգարիթմական շրջանաձև 
քանոններ. լոգարիթմական քանոններ. 

հաշվասարքեր. բացովի տրամաչափիչներ. 
ձևանմուշներ (չափիչ գործիքներ). 
լուսապատճենման ապարատներ. կինո-
նկարահանման խցիկներ. մազական 
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
համար նախատեսվածների. եռակցողի 
դիմապանակներ. ակնոցների շղթաներ. 
ջերմակարգավորման սարքեր. լուսա-
նկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
սարքեր և հարմարանքներ. տպասխեմաներ. 
լուսաազդանշային (առկայծումային) ապա-
րատներ. ազդանշանային զանգեր. 
մանրադիտակների առարկայական ապա-
կիների պատյաններ. էլեկտրական 
կոլեկտորներ. արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղա-
կայանքներ. փականջատիչներ (էլեկտրա-
կանություն). կոմուտատորներ. ծովային 
կողմնացույցներ. օկուլյարներ (ակնապակիներ). 
ջուլհակային խոշորացույցներ. քայլաչափներ. 
հաշվիչներ. մետրոնոմներ. էլեկտրական 
կոնդենսատորներ. էլեկտրահաղորդիչներ. 
էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. գծային միացիչներ 
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վա հաններ. էլեկտրական հպակներ. նամա-
կանիշներով վճարումների վերահսկողության 
ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող 
սարքեր. դիտարկման և վերահսկման 
էլեկտրական ապարատուրա. տրանսպորտային 
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր. 
էլեկտրական կերպափոխիչներ. լուսա-
պատճենման սարքեր (լուսանկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). ակնոցների 
նրբաքուղեր. թորանոթներ. թորանոթները 
պահող հարմարանքներ. ուղղիչ ոսպնյակներ 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). տիեզերագրական գործիքներ. 
կոստյումներ ջրասուզակության համար. 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմա-
նափակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի 
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վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. 
ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակների 
մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր). 
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. 
ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների դետեկտորներ. 
փականակներն իջեցնող մեխանիզմներ 
(լուսանկարչություն). խտաչափներ.  մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր.  լաբորատոր տակդիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիա-
պոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիա-
սկոպներ. հեռավորություն չափող սարքեր. 
դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ 
(մանրազննություն). բարձրախոսներ. 
էլեկտրական ապահովիչներ. նվագարկիչներ. 
մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառա-
վարակետեր (էլեկտրականություն). չափա-
կարկիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր. 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր.  
ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա-
վարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 

տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության).  մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր.  թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և 
լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս 
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագ-
նիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. բարձր 
հաճախական ապարատուրա. հաճա-
խաչափներ. հալուն ապահովիչներ. 
ռադիոսարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալիզարար-
ներ. գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ), 
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները 
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական 
փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
աստիճանավորված ապակե անոթներ. 
ռաստրեր (պատկերացանցեր) լուսա-
տպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
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նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնա-
խտաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ.  
“մոգական” լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերեր. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. 
խոշորացույցներ (օպտիկա) լույս արձակող 
ցուցանակներ, լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական 
օկուլյարներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական դետալներ. 
ճնշաչափեր (մանոմետրեր). շրջադիտակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ 
(մետրեր). սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ 
գործիքներ. օդերևութաբանական սարքեր. 
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). 
օպտիկական սարքերի և գործիքների 
մանրաչափական պտուտակներ. միկրոֆոններ. 

մանրահատիչներ. ժամանակի ավտոմատ 
ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտիկա). 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակներ. 
էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական 
դիրքորոշման սարքեր). մակարդակաչափա-
կան գործիքներ.  քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր 
(գրառված). օսցիլոգրաֆներ (տատա-
նագրիչներ). թթվածնի վերալցման 
(տարաթողման) սարքեր. օզոնարարներ. 
միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսատու կամ 
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
շանթարգելներ. ավտոմեքենաների կայանման 
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական 
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և 
գործիքներ. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր. քթակնոցներ 
(պենսնե). կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). 
մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդաս արքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային 
կայաններ. ռադիոհեռագրական կայաններ. 
ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. 
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից 
պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
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(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան 
ճառագայթման արտադրման (գեներացման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների.  ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսային 
ապարատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. սպեկտրադիտակներ. 
էլեկտրական դիմադրություններ. ջերմա-
չափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչառական ապարատներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների.  ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդաս արքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. մեմբրաններ գիտական ապարա-
տուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ-
մակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրա-
դինամիկական ապարատուրա. տրանս-
պորտային միջոցների կառավարման կամ 
ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ, խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարա ծադիտական ապարատներ. նվագար-
կիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. հեռա-
տիպներ. պտուտաչափներ (դարձաչափներ). 
պարուրակային տրամաչափիչներ. հեռա-
գրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավար ման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-

հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).  
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ, 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափ ներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները  կան-
խելու համար. լարման կարգավորիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ. 
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվագար-
կիչների ասեղները փոխարինելու համար. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն լար 
մետաղական համահալվածքներից. հակա-
կաթոդներ. սուլիչներ շներին հրահանգներ 
հաղորդելու համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. պահպանական ազդա-
նշանային սարքեր. անկյունաչափական 
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
լուսակայված ժապավեններ. լույս արձակող 
կամ մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
փրկարար ազդալողաններ. ազդանշանային 
ազդալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ), կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր.  ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
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հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 
լուսատուներ (թելքային). հեռախոսալարեր. 
լուսակայված ռենտգենյան ժապավեններ. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտե-
գրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). խտա-
սկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա սկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). համա կարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համա կարգիչների 
կից սարքեր. համա կարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. լուսահավաք 
ոսպնյակներ. ակուստիկական կապի սարքեր. 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք). ճնշամեղմման 
խցիկներ. կորակառուցիչներ. ստորջրյա 
սուզման դիմապանակներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչ ներ. 
մագնիսական կոդավորիչներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր-
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» 
տեսակի մանիպուլյատորներ (կից 

սարքավորումներ). նշաններն ընթերցելու 
օպտիկական սարքեր. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. 
համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվու-
թյան մշակման սարքեր). անվտանգության 
գոտիներ, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
պատկերամուտներ (սարքավորանք տեղեկա-
տվության մշակման համար). ծխի 
դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկ-
տրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պար կու-
ճային  նվագարկիչներ.   խտասկավառակ ների 
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավա-
ռակակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). սմարթ-քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտա-
րարությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաններ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. պաշտ-
պանական սաղավարտներ սպորտսմենների 
համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող հրա-
պարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
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նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավակողային 
համակարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. 
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ.  դաստակ-
ների հենարաններ համակարգիչներ հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոի դային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելու մեջ 
վարժվելու համար (վարժասարքեր). բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. թայմերներ 
(ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 
դնթ-չիպեր. DVD–նվագարկիչներ. ավտոմատ 
դրամարկղեր. լուսաֆորներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջակալներ 
հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. լաբորատոր 
ցենտրիֆուգներ. տպատախտակներ. հհդ (USB) 
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանս-
ֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր համա-

կարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. 
պետրիի բաժակներ. պիտոյի խողովակներ. 
ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդա-
նշանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն 
ցուցասարքեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենա-
հանող ապարատների համար. ռադիո-
տեսադայակ, լսա-տեսա սարքեր երեխաներին 
հետևելու համար. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար, տեսա-դայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. 
զրահաբաճկոններ. արագացումաչափներ. 
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ).  
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ-
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար [PDA]. կշեռքներ 
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մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա-
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին 
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկ-
տրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
T–աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար.  
hամակարգչային սարքավորումներ և 
հանակարգչային ծրագրային ապահովում 
(գրառված և(կամ) ներբեռնելի) վճարումների, 
դրամագործության, վարկաքարտերի, հաշվե-
քարտերի, վճարաքարտերի, ավտոմատացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների), 
կուտակ ված գումարի, էլեկտրոնային դրամա-
միջոցների փոխանցումների, էլեկտրոնային 
վճարումների, հաշվեվճարների տվյալների 
էլեկտրոնային մշակման և փոխանցման, 
կանխիկ վճարումների, գործարքների 
իսկության, երթուղման, իրավազորության 
տրամադրման, կարգավորման և վերահսկման, 
խարդախությունների բացահայտման և 
վերահսկման, աղետներից և վթարներից 
առաջացած վնասների և կորուստների 
վերականգնման և ծածկագրման, գաղտնա-
գրման ծառայությունների աջակցման, 
իրականացման դյուրացման և կառավարման 
համար. հեռահաղորդակցական և էլեկտրական 

սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով ֆինանսա-
կան հաշիվների և հաշվետվությունների հետև-
ման, կառավարման և վերլուծման սարքեր. 
համակարգչային սարքավորումներ և 
ծրագրային ապահովում, այն է՝ տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման և 
օգտագործման համար. հիշողության քարտերի 
ընթերցման համակարգեր և հիշողություններում, 
այն է՝ ինտեգրալային սխեմայով հիշողու-
թյուններում և բանկային քարտերի 
հիշողություններում պահպանվող տվյալների 
ընթերցման համակարգեր. տպիչ սարքեր, այդ 
թվում՝ տվյալների մշակման համակարգերի և 
ֆինանսական գործարքների համակարգերի 
տպիչ սարքեր. կոդավորիչներ և ապա-
կոդավորիչներ. համակարգչային սարա-
վորումներ և ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային միջոցներով անլար ցանցերի, 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի և 
(կամ) շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով իրականացվող վճարային 
գործարքների աջակցման և դյուրացման 
համար. համակարգչային սարքավորումներ և 
ծածկագրման համակարգչային ծրագրեր, 
ծածկագրման բանալիներ, թվային վկայագրեր, 
թվային ստորագրություններ, համակարգչային 
ծրագրեր անհատների, բանկային և 
ֆինանսական հիմնարկների կողմից 
օգտագործվող սպառողների գաղտնի 
տեղեկատվության որոնման և փոխանցման և 
տվյալների անվտանգ պահպանման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
սարքավորումներ՝ գործողության մոտակա 
շառավղով կապի (NFC) սարքերի և 
ռադիոհաճախականության նույնականացման 
(RFID) սարքերի նույնականացման և 
վավերացման աջակցման և դյուրացման 
համար. համակարգչային ծրագրեր և 
ապարատներ, որոնք ներառում են 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակ, որը 
պահպանում է հաճախորդի հաշվի մասին 
տեղեկատվություն առևտրի կետերում 
կուպոններին, վաուչերներին, վաուչերների 
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ծածկագրերին, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարին մուտք գործելու և հավատարմության 
կամ դրամային պարգևատրում ստանալու 
համար, ինչը կարող է ավանդադրվել իրենց 
հաշիվներին. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և կիրառական 
ծրագրեր էլեկտրոնային թվային դրամապանակ 
ներառող շարժական հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի համար, որոնք 
հնարավորություն են ընձեռում օգտատերերին 
մուտք գործել գների համեմատման մասին 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը և 
ապրանքների մասին ակնարկներին ու 
կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի 
մասին տեղեկատվությանը.անհպում վճարային 
տերմինալների հետ օգտագործվող կիրառական 
ծրագրեր, որոնք առևտուր իրականացնողներին 
հնարավորություն են ընձեռում կատարել 
անհպում շարժական առևտրային գործարքներ, 
հավատարմության հավաստագրերի անհպում 
ցուցադրում և կուպոնների, զեղչերի, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարի, վաուչերների 
և հատուկ առաջարկների անհպում մարում. 
կիրառական ծրագրեր, որոնք առևտուր 
իրականացնողներին հնարավորություն են 
ընձեռում անհպում RFID կամ NFC կապով 
անմիջականորեն սպառողների շարժական 
հեռահաղորդակցական սարքերին փոխանցել 
կուպոններ, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարներ, զեղչեր, վաուչերներ և հատուկ 
առաջարկներ. կիրառական ծրագրեր, որոնք 
առևտուր իրականացնողներին 
հնարավորություն են ընձեռում տեղադրել 
հայտարարությունների սմարթ տախտակներ 
մանրածախ և մեծածախ առևտրի խանութների 
ներսում, որոնց սպառողները կարող են միանալ 
իրենց շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով՝ անհպում RFID կամ NFC 
կապով տրամադրվող կուպոններին, զեղչերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, 
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին մուտք 
գործելու համար. ինտեգրալային միկրո-
սխեմաներ շարժական հեռախոսներում, NFC և 
RFID սարքերում օգտագործման համար. 
ինտեգրալային սխեմայով չիպեր (սմարթ-
քարտեր) պարունակող քարտեր. անվտան-
գության ծածկագրված անցաքարտեր. 

անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր իսկության ճանաչման նպատակով. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր ինքնության ճանաչման նպատակով.  
հոլոգրամային քարտեր (ծածկագրված). 
վարկային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի), 
բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, հաշվե-
քարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այն է՝ 
մագնիսական ծածկագրով բանկային քարտեր 
և մագնիսական հիշողությունների և 
ինտեգրալային սխեմայով հիշողությունների 
օգտագործմամբ բանկային քարտեր.  
վճարաքարտի ընթերցիչներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտի ընթերցիչներ, 
էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտի 
ընթերցիչներ, էլեկտրոնային ծածկագրման 
սարքա վորումներ, համակարգչային սարքա-
վորումներ, համակարգչային վերջնասարքեր 
(տերմինալներ), համակարգչային ծրագրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման 
համար. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
մշակված են սմարթ-քարտերը վերջնասարքերի 
(տերմինալների) և ընթերցիչների հետ 
փոխգործելու համար. հեռախոսներում և 
հաղորդակցական այլ սարքերում ներ-
կառուցված համակարգչային չիպեր. 
հեռահաղորդակցական սարքավորումներ. 
առևտրի կետում գործարքի կատարման 
տերմինալներ և համակարգչային ծրագրեր՝ 
գործարքի, նույնականացման և ֆինանսական 
տեղեկատվության փոխանցման, ցուցադրման 
և պահման համար ֆինանսական 
ծառայությունների, դրամագործության և 
հեռահաղորդակցական արդյունաբերության 
մեջ օգտագործման համար. ռադիոհաճա-
խական նույնականացման սարքեր 
(տրանսպոնդերներ). էլեկտրոնային վավե-
րացման սարքեր վարկային վճարաքարտերի 
(որոշ խանութների), բանկային քարտերի, 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և վճարա-
քարտերի իսկության հաստատման համար. 
ավտոմատացված դրամամեքենաներ (բանկո-
մատներ). համակարգչային ծայրամասային 
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սարքեր և էլեկտրոնային ապրանքներ, այն է` 
էլեկտրոնային օրգանայզերներ, էլեկտրոնային 
նոթատետրեր, գրպանի օրագրքեր, շարժական 
հեռախոսների  լսափողեր, թվային ընթերցիչ-
ներ և անձնական թվային օգնական սարքեր 
(PDAs). մասեր և կցամասեր բոլոր վերը նշված 
ապրանքների համար.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկա տվության 
գործակալությունների ծառա յություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուր-
դային վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 

հետազոտություններ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա կան 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստա թղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. քարտուղարական 
ծառայություններ. հարկային հայտարարագրերի 
կազմում. հեռախոսազանգերին 
պատասխանելու ծառա յություններ բացակայող 
բաժանորդների համար. տեքստի մշակում. 
լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
գովազդ փոստով. հյուրա նոցային 
գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր ծերի 
կառավարում. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության կանո-
նա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
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որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու թյան 
բոլոր  միջոցներում.  մամուլի  տեսություն.  
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբա նա-
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. 
գների համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր հուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդներին 
ապրանքների վերաբերյալ). 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական միջոց ների, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատ րաստուկների  և բժշկական 
նշանա կու թյան նյութերի մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք. վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխա տողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 

նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին.  գովազ դային նյութերի 
ձևավորում. արտաքին վարչական կառավարում 
ընկերությունների համար. հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասա վոր  ման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու թյան 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակական հարաբերությունների հաղոր-
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. հաղորդակցության 
ռազմա վարության ոլորտի գովազդի հարցե րով 
խորհրդատվություն. գործարար պայմա-
նագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվական ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. շուկա-
յավարման (մարգեթինգի) վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. շուկայի հետա-
զոտություններ. քարտատերերի գնորդական 
վարքագծի հետևում, վերլուծում, կանխա-
տեսում, տեղեկատվության տրամադրում և 
հաշվետվության կազմում. երրորդ անձանց 
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ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի 
խթանում՝ վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և 
վճարաքարտերի օգտագործումից ստացած 
պարգևատրումների և խրախուսանքների 
միջոցով. պարգևատրումային և հավա-
տարմության ծրագրերի վարչարարություն 
գործարարության ասպարեզում. շուկա-
յավարման (մարքեթինգի) ուսումնա-
սիրություններ. վիճակագրական 
տեղե կա  տվություն (գործարարության ասպա-
րեզում). հաշիվների հաշվետվությունների 
կազմում, հաշիվների քաղվածքների 
պատրաստում.  հաշվապահական հաշվառման 
վարում.  գովազդային թռուցիկների և 
բրոշյուրների թողարկում. շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով 
տրամադրվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվեքարտերի տրամադրման ոլորտում. 
առցանց համակարգով, ցանցերի կամ այլ 
էլեկտրոնային միջոցներով տրամադրվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տրա-
մադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվության օգտա-
գործմամբ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում և վերահսկում. 
երրորդ անձանց համերգների և մշակութային 
միջոցառումների անցկացման խթանում, 
գովազդում և օժանդակում.փոխադրումների, 
ճանապարհորդությունների, հյուրանոցների, 
ժամանակավոր կացարանների, սննդամթերքի 
ու կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների 
և տեսարժան վայրերի գովազդ. առցանց 
ռեժիմում համացանցի և այլ համակարգչային 
ցանցերի միջոցով ապրանքների և 
ծառայությունների գնմանը վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. ֆինանսական 
փաստաթղթերի և հաշվետվության վարում. 
առևտուր. տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ապահո-
վագրություն դժբախտ պատահարներից. 
տարաժամկետ մարման վարկեր. ապա-

հովագրության վիճակագիրների ծառայու-
թյուններ. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ իրականացնող գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություն ներում. 
պարտքերի բռնագանձման գործա կա-
լությունների ծառայություններ. ապա-
հովագրման միջնորդություն. մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ. բանկային ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գնահատում. բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների և 
ստորագրահավաքների կազմակերպում. 
փոխա ռությունների տրամադրում (ֆինան-
սավորում). հարկային փորձաքննություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապա-
հովագրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում. 
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների 
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղա-
տնտեսական ձեռնարկությունների վարձա-
կալություն. առողջության ապահովագրություն. 
ապահովագրություն դժբախտ պատահար-
ներից ծովում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. կյանքի 
ապահովագրություն. բնակարանային բյու-
րոների ծառայություններ (անշարժ գույք). 
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի 
գնահատում. արվեստի ստեղծագործությունների 
գնահատում. վճարագրերի իսկության 
ստուգում.   խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով.  խորհրդատվություն ապա-
հովագրության հարցերով. սպասարկում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

102102

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.  
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղե-
կատվություն ապահովագրության հարցերով. 
թանկարժեք իրերի գնահատում.  
դրամագիտական իրերի գնահատում. 
վարձակալական վճարների գանձում. 
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի 
թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). կենսաթոշակների վճարման 
ծառայություններ. ֆինանսական հովա-
նավորություն. բանկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում. առևտրա-
արդյունաբերական գործունեության լուծարք 
(ֆինանսական ծառայություններ). վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում. 
ածխածնային վարկեր իրականացնելու 
միջնորդություն. անտառի ֆինանսական 
գնահատում. բրդի ֆինանսական գնահատում.  
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ, խնա-
յողական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղե-
կատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. հիմնադրամների տեղաբաշխում. 
միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց. 
պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի 
համար գրասենյակների վարձույթ. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ 
բանկային, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, 
վարկային վճարաքարտերի (որոշակի 
խանութի), կուտակված գումարով քարտերի 
միջոցով առաջարկվող կանխավճարային 
քարտերի ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վարկային և դեբետային գործարքներ, 

հաշիվների վճարման և ներկայացման 
ծառայություններ, կանխիկ վճարումների 
ծառայություններ, վճարագրերի կանխիկացում, 
պահպանվող արժեքներին և ավանդներին 
մուտքի տրամադրման և ավտոմատացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների) ծառա-
յություններ, գործարքների իրավազորության 
ստուգման և հաշիվների վճարման հարցերով 
ծառայություններ, գործարքների համա-
ձայնեցում և ստուգում, դրամամիջոցների և 
կանխիկի կառավարում, համախմբված 
դրամամիջոցների վճարում, տարաձայնու-
թյունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում ու կարգավորում, տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ հստակ 
տեղեկատվության և դրանց փոխանցման, 
մուտքի տրամադրման,  կարգավորման, 
համաձայնեցման և ստուգման վերաբերյալ 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
և դրամամիջոցների շարժի ծառայություններ 
վճարաքարտերի ոլորտում, էլեկտրոնային 
վճարումների մշակման ծառայություններ, 
վճարումների գործարքների իսկության 
ստուգման, հաստատման և վերահսկման 
ծառայություններ, դրամամիջոցների փոխ-
անցման ծառայություններ, այն է՝ 
հասարակական համակարգչային ցանցերի 
միջոցով անվտանգ էլեկտրոնային կանխիկ 
գործարքներ և էլեկտրոնային կանխիկ 
փոխանցումներ՝ էլեկտրոնային առևտրի 
խթանման և դյուրացման համար. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում, այն է՝ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տվյալներ և 
հաշվետվություններ, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով և տարադրամի փոխանակման 
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողական 
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով, անվտանգ 
տեղեկատվական համակարգչային ցանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում և նշված բոլոր 
ծառայություններին վերաբերող խորհրդա-
տվություն. մանրածախ առևտրին աջակցող 
ֆինանսական ծառայություններ, որոնք 
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տրամադրվում են շարժական հեռահա-
ղորդակցական միջոցներով, այն է՝ անլար 
սարքերի միջոցով վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային ցանցերի միջոցով մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. վարկային 
ծառայություններ. բանկային գործարքների, 
վճարային, վարկավորման, դեբետային, 
կանխիկ վճարային ծառայություններ և 
պահպանվող արժեքներին, նախօրոք վճարված 
ավանդներին մուտքի տրամադրման ծառա-
յություններ. ֆինանսական գործարքների 
մշակում, ինչպես առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կամ հեռահաղորդակցական միջոցներով, 
այնպես էլ առևտրի վայրերում. քարտատերերի 
կողմից ավտոմատացված դրամամեքենաների 
միջոցով իրականացված ֆինանսական 
գործարքների մշակում. ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով քարտատերերին 
հաշվեկշռի մասին տվյալների, ավանդների և 
հաշվից գումարների տրամադրում. 
ֆինանսական կարգավորման, հաշիվների 
վճարման և իրավազորության ստուգման 
ծառայություններ՝ կապված ֆինանսական 
վճարումների գործարքների մշակման հետ. 
ճանապարհորդությունների ապահովա-
գրություն.  ճամփորդական կտրոնների 
թողարկում և մարում. վճարողների 
իրավասության հաստատման ծառայություններ. 
ֆինանսական տեղեկատվության ստուգում և 
վերահսկում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
վարում և գրառումների տեխնիկական 
օժանդակություն.   հեռավոր փոխանցումների 
ծառայություններ. կուտակված գումարով 
էլեկտրոնային դրամապանակի ծառա-
յություններ, էլեկտրոնային վճարային 
համակարգերի ծառայություններ և 
գործարքների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման ու հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական նույնա-
կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վարկային 
ծառայություններ. կապի և հեռահա ղորդակ-
ցական սարքերի միջոցով տրամադրվող 
դեբետային և վարկային ծառայություններ. 
մանրածախ առևտրին աջակցող ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 

շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով, այդ թվում՝ անլար սարքերի միջոցով 
վճարման ծառայություններ.  հեռախոսային և 
հեռահաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագործող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
դրամամիջոցների և էլեկտրոնային դրա-
մապանակի անվտանգ փոխանցում 
համակարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ 
մուտքն ապահովվում է սմարթ-քարտերի 
միջոցով. վեբ-կայքերի միջոցով տրամադրվող 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
հաշիվների վճարման մասին տվյալների 
էլեկտրոնային մշակումով և փոխանցումով 
համաշխարհային համակագչային ցանցով 
տրամադրվող էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ, բջջային կապով 
տրամադրվող էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ, էլեկտրոնային վճարման 
ծառայություններ. բանկերի միջև 
փոխանցումների ծառայություններ, այն է՝ 
անմիջականորեն բանկից բանկ դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցումներ և 
հեռախոսով բանկային հաշվի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
ռեժիմում տրամադրվող բանկային 
ծառայություններ. հեռախոսով և համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի կամ 
համացանցի միջոցով տրամադրվող ֆինան-
սական ծառայություններ. ֆինանսական 
ծառայություններ, այն է՝ առևտուր 
իրականացնողների միջոցով անհպում 
շարժական վճարումների տրամադրում 
մանրածախ, առցանց և մեծածախ առևտրի 
կետերում. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ «ամպային» տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակի 
տրամադրում, որը պահպանում է հաճախորդի 
հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ առևտրի 
կետերում կուպոններին, վաուչերներին, 
վաուչերների ծածկագրերին և վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներին մուտք գործելու և 
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հավատարմություն կամ դրամային 
պարգևատրում ստանալու համար, որոնք 
կարող են դրամի վերադարձման “քեշբեք” 
(cash-back) համակարգի միջոցով ավանդադրվել 
հաճախորդների հաշիվներին.  մասնավոր 
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գնի որոշում. անշարժ գույքի 
հետ կապված ներդրումային կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի ապա-
հովագրություն. գույքի սեփականատերերի 
համար ապահովագրություն. գույքի և 
սեփականության հետ կապված ապա-
հովագրական ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված ֆինանսավորման ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի փորձաքննություն. 
անշարժ գույքի կառավարման հետ կապված 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական գործարքների կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված հիփոթեքային 
վարկերի և փոխառությունների տրամադրում. 
անշարժ գույքի կառուցման, վերանորոգման և 
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ.  անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական միջնորդություն. մասնավոր 
անշարժ գույքին և շինություններին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ.  անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 
կազմակերպում. աջակցություն անշարժ գույքի 
ձեռք բերման և անշարժ գույքի մեջ կապիտալ 
ներդրումների հարցում. կապիտալ ներդրումներ 
անշարժ գույքի մեջ. ներդրումներ առևտրի 
նպատակով օգտագործվող գույքի 
բնագավառում. սեփականության ձեռք բեր-
մանը վերաբերող ֆինանսական ծառա-
յություններ. սեփականության վաճառքին 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի ֆինանսական 
գնահատում. վարձակալված սեփականության 
ֆինանսական գնահատում.  անշարժ գույքի 
վարձույթի կազմակերպում. անշարժ գույքի 

վարձակալության կազմակերպում. գույքը և 
սեփականությունը  վարձակալության հանձ-
նելու ծառայություններ. անշարժ գույքը 
վարձակալության հանձնելու ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի վարձակալություն. գույքի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են անշարժ գույքի հետ կապված 
գործարքներին. գույքի և սեփականության 
գնահատում.  անշարժ գույքի և սեփականության 
օբյեկտների արժեթղթերի փաթեթի (պորտֆելի) 
կառավարում. գույքի և սեփականության 
կառավարում. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
հարցերով. խորհրդատվություն անշարժ գույքի 
գնի որոշման ու գնահատման հարցերով. 
խորհրդատվություն բաժնետիրական անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ծառա յություններ. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկային վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի ընտրման վերաբերյալ հետա-
զոտություններ. հիփոթեքային ֆինանսա վորում 
և ակտիվների արժեթղթավորում. խորհրդա-
տվություն վճարումների իրականացման 
լուծումների, դրամագործության, վարկա-
քարտերի, հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի 
վերաբերյալ. տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հաղորդագրությունների 
փոխ անցում. հեռուստահեռարձակում. հեռա-
գրերի հաղորդում.  հեռագրակապ տրա-
մադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ. 
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա յություններ. 
հեռախոսակապ. աբոնեն տային հեռագրակապի 
(տելեքսի) ծառա յություններ. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. մալու խային 
հեռուստահեռարձակում. ռադիո հեռախոսակապ. 
համակարգչային  տերմինալներով իրագործվող 
կապ.  համակարգչի միջոցով հաղորդագրու թյուն-
ների և պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. 
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տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ. 
փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի 
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ. 
օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմիլային 
ապարատների վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի սարքավորման 
վարձույթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձույթ. կապ. հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնա յին տախտակ (հեռահաղորդակցա-
կան ծառա յություններ). ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահա ղորդակցական միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռահա-
ղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի. 
շարժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ.  հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ համացանցի միջոցով.  
տվյալների փոխանցման հաղորդակցական 
ծառայություններ.  տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում համաշխարհային  տվյալների 
հեռամշակման ցանցի, այդ թվում նաև 
համացանցի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների 
բանկից կամ համացանցի միջոցով. 
տվյալների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային կապի միջոցով պատկերների 
էլեկտրոնային մշակման օգտագործմամբ. 
էլեկտրոնային փոստ, հաղորդագրությունների 
ուղարկման և ստացման ծառայություններ.  

հեռարձակում համացանցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում միաժամանակ 
բազմաթիվ օգտագործողներին անվտանգ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ցանցեր մուտքի ապահովում տարատեսակ 
տեղեկատվության փոխանցման և տարածման 
համար. խանխավճարային հեռախոսային 
քարտերի ծառայություններ. խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. տեղեկատվություն, 
խորհրդա տվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետա զո-
տությունների ծառայություններ. 
հա մա  կարգ չային ապարատների և ծրագրային 
ապահով ման  մշակում և զարգացում. 
քիմիական անա լիզ.  նավթային  հանքավայ-
րերի հետազոտություններ շահագործման 
նպատակով. ճարտարապետական ծառա-
յություններ. հետազոտություններ մանրէա-
բանության բնագավառում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. հատա-
կագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում.  տեխնիկական  հետազոտու-
թյուն ներ. նավթահորերի հսկողություն. 
հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի 
բնագավառում. ինտերիերի ձևավորում. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնա-
գավառում. նյութերի փորձարկումներ. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
երկրաբանական հետազննություն. նավթի 
հանքավայրերի հետազննություն. ճարտա-
րագիտություն. օդերևութաբանական տեղեկա-
տվություն. հողաչափում. համակարգիչների 
վարձույթ. համակարգիչների համար գրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. ֆիզիկա (հետազոտություններ). 
հետազոտություններ մեխանիկայի բնա-
գավառում. մանածագործական արտադրանքի 
փորձարկումներ. երկրաբանական հետա-
խուզում. հետազոտություններ երկրաբա-
նության բնագավառում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
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չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման արդիականացում. խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
մշակման և զարգացմանոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
հետազոտություններ կենսաբանության 
բնագավառում. քաղաքների հատակագծերի 
կազմում. ճարտարատեխնիկական փորձա-
քննություն. համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. համա-
կարգչային ծրագրերի բազմացում. տվյալների 
կամ փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-սայթերի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
տեղեկատվական համակարգերի պաշտպա-
նություն վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի 
խնայողության հարցերով. հետազոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառում. ինտերնետի համար որոնման 
միջոցների տրամադրում. փաստաթղթերի 
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի 
վերլուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմո-
ցային գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի 
որակի գնահատում. բրդի որակի գնահատում. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. 
գիտական լաբորատորիաների ծառա-
յություններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլորտում. 

վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդա-
տվություն. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն.տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
գիտական հետազոտություններ. սերվերների 
տեղավորում, սերվերների հոսթինգ. 
կլինիկական փորձարկումներ. տվյալների 
պահեստային հեռապատճենման ծառա-
յություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
տեխնոլոգիական հարցերով խորհրդա-
տվություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար 
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում). խորհրդատվություն 
համացանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային 
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
խարդախությունները հայտնաբերելու համար. 
խորհրդատվություն համակարգչային սարքա-
վորումների հարցերով. օժանդակություն և 
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խորհրդատվություն համակարգչային համա-
կարգերի, տվյալների հիմնապաշարների և 
կիրառական հաշվողական համակարգերի 
կառավարման ոլորտում.   չներբեռնվող 
ծրագրային ապահովման և կիրառական 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում՝ մոտակա շառավղով կապի (NFC) 
սարքերի վավերացման և թվային 
լիազորությունների կառավարման, հայտնա-
բերման, ակտիվացման, չեղյալ ճանաչման և 
արգելման համար. համակարգչային 
սարքավորումների և կիրառական ծրագրերի 
նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և թարմացում 
շարժական թվային սարքերի համար. 
շարժական, բջջային հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրերի և կիրառական ծրագրերի 
նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և 
թարմացում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում 
օգտատերերին մուտք գործել կուպոններին, 
վաուչերներին, վաուչերների ծածկագրերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, գների 
համեմատման տեղեկատվությանը, 
ապրանքների դիտմանը և ապրանքների 
վերաբերյալ ակնարկներին ու կարծիքներին, 
երրորդ անձանց առևտրին վերաբերող 
վեբկայքերի  հղումներին և զեղչերի վերա բեր-
յալ տեղեկատվությանը. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրերի և կիրառական 
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և 
թարմացում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում 
օգտատերերին մուտք գործել առևտուրը 
խթանող առաջարկներին և ստանալ դրամային 
պարգևատրումներ, որոնք կարող են 
ավանդադրվել իրենց հաշիվներին դրամի 
վերադարձի “քեշբեք” համակարգի միջոցով. 
կիրառական ծրագրեր տրամադրողի (ASP) 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
վաուչերների, կուպոնների, վաուչերների 
ծածկագրերի, հատուկ առաջարկների, 
դիտման, ակնարկների և կարծիքների, 
ապրանքի մասին տեղեկատվության, գների 
համեմատման վերաբերյալ տեղեկատվության, 
վեբկայքերին հղումների ստացման, 
փոխանցման և ցուցադրման համար, ինչպես 

նաև ապրանքների և ծառայությունների գնման 
տվյալների ստացման և փոխանցման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
սպառողներին երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների վերաբերյալ զեղչերի, 
վաուչերների և հատուկ առաջարկների մասին 
տեղեկատվության տրամադրման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ սոցիալական ցանցերի 
ծրագրային ապահովման վերաբերյալ. 
գրաֆիկական նախագծում համացանցում վեբ-
էջերի կոմպիլյացիայի համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով համակարգչային սարքավորումների 
կամ ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում.  վեբ-
էջերի ստեղծում. առևտրին վերաբերող վեբ-
կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղադրում. 
հաշիվների վճարման վեբ-կայքերի նախագծում, 
ստեղծում և տեղադրում. համակարգչային և 
համացանցային ծառայություններ, այն է՝ 
նույնականացման ու իսկության ստուգման և 
վերահսկման ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով էլեկտրոնային 
տվյալների հիմնապաշարի առցանց 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվության 
վերաբերյալ տվյալների գաղտնագրում և 
գաղտնազերծում. թվային ստորագրությունների 
վավերացման ծառայություններ երրորդ 
անձանց նույնականացման համար, այն է՝ 
տվյալների գաղտնագրում և տվյալների 
անխաթարության (հավաստիության) պահ-
պանում. գաղտնագրված և թվայնորեն 
ստորագրված և հավաստագրված տվյալների 
տրամադրում երրորդ անձանց համար՝ 
փաստաթղթերի վավերացման բնագավառում 
թվային վկայագրերի թողարկման և 
հաստատման նպատակով.  թվային վկայագրի 
վավերացում, նույնականացում, թողարկում, 
տարածում և կառավարում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն համակարգչային ծրագրա-
վորման, ֆինանսական համակարգչային 
ցանցերի, տվյալների մշակման, անվտանգ 
հաղորդակցության, տվյալների գաղտնագրման 
և գաղտնազերծման և տեղային ցանցի 
անվտանգության ոլորտում. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով տեղեկա-
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տվության տարածում համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
սարքավորումների, ֆինանսական համա-
կարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի 
ոլորտում. տվյալների մշակման և վավերացման 
ծառայություններ. տվյալների պահման, 
որոնման և ընտրման ծառայություններ. 
տվյալների պահոցների և հաճախորդի 
վերաբերյալ հստակ տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշար մուտք 
գործելու ժամանակի վարձույթ. 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ։

____________________

(210) 20171750
(220) 11.12.2017
(730) Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(540) 

(511) 
դաս  9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղե-
կատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կոճեր. 

մասնիկների ուժեղարարներ.հագուստին 
ամրացվող լույս անդրադարձնող սկավառակներ 
տրանսպորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդաս արքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. խոսափողեր. 
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր. 
գազախտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային ազդաս 
արքեր. սպիրտաչափներ. շարժաքանոններ. 
սննդամթերքի և կերերի անալիզի սարքեր. 
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ. 
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ. 
բարձրաչափներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող հագուստ 
ասբեստե գործվածքներից. ամպերաչափներ.
ձայնի ուժեղարարներ. էլեկտրոնային 
ուժեղարար լամպեր. հողմաչափներ. 
տրամաչափիչ օղեր. անոդներ. անոդային 
մարտկոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. լուսապաշտպանիչ 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական գոր-
ծիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. տրամա-
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չափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր. մագնիսական 
ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրո ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
սարքեր և հարմարանքներ. տպասխեմաներ. 
լուսաազդանշային (առկայծումային) ապա-
րատներ. ազդանշանային զանգեր. 
մանրադիտակների առարկայական ապա-

կիների պատյաններ. էլեկտրական 
կոլեկտորներ. արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղակա-
յանքներ. փականջատիչներ (էլեկտրա-
կանություն). կոմուտատորներ. ծովային 
կողմնացույցներ. օկուլյարներ (ակնապակիներ). 
ջուլհակային խոշորացույցներ. քայլաչափներ. 
հաշվիչներ. մետրոնոմներ. էլեկտրական 
կոնդենսատորներ. էլեկտրահաղորդիչներ. 
էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. գծային միացիչներ 
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). կոմուտացման վահան-
ներ. էլեկտրական հպակներ. նամա կանիշներով 
վճարումների վերահսկողության ապարատներ. 
էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
դիտարկման և վերահսկման էլեկտրական 
ապարատուրա. տրանսպորտային միջոցների 
արագությունը վերահսկող սարքեր. 
էլեկտրական կերպափոխիչներ. լուսա-
պատճենման սարքեր (լուսանկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). ակնոցների 
նրբաքուղեր. թորանոթներ. թորանոթները 
պահող հարմարանքներ. ուղղիչ ոսպնյակներ 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). տիեզերագրական գործիքներ. 
կոստյումներ ջրասուզակության համար. 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմանա-
փակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. 
ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակների 
մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր). 
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. 
ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների դետեկտորներ. 
փականակներն իջեցնող մեխանիզմներ 
(լուսանկարչություն). խտաչափներ.  մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր.  լաբորատոր տակդիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիապո-
զիտիվներ (լուսանկարչություն). դիասկոպներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

110110

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. 
դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննություն). 
բարձրախոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռաձայ-
նագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ. 
չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ). 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր.  
ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության).  մեխանիկական 
ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ. փորձ-
անոթներ. հավասարակշռման սարքեր.  
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). 
էրգաչափներ. նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. 
կայծմարիչներ. լուսանկարչական ապա-
րատների և լուսանկարչական պարագաների 
հատուկ պատյաններ. ապարատուրա 
անալիզների համար, բացառությամբ բժշկա-
կանի. բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ 
(լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվները 
դուրս գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 

ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. բարձր 
հաճախական ապարատուրա. հաճա-
խաչափներ. հալուն ապահովիչներ. 
ռադիոսարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալիզարարներ. 
գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ), 
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները 
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական 
փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
աստիճանավորված ապակե անոթներ. 
ռաստրեր (պատկերացանցեր) լուսա-
տպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
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չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ.  
“մոգական” լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերեր. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. 
խոշորացույցներ (օպտիկա) լույս արձակող 
ցուցանակներ, լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական 
օկուլյարներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական դետալներ. 
ճնշաչափեր (մանոմետրեր). շրջադիտակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ 
(մետրեր). սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. 
չափիչ գործիքներ. օդերևութաբանական 
սարքեր. քանոններ, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). օպտիկական սարքերի և 
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ. 
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). շնչառական ապարատներ 
ստորջրյա լողի համար. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքորոշման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ.  
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր 
(գրառված). օսցիլոգրաֆներ (տատա-
նագրիչներ). թթվածնի վերալցման 
(տարաթողման) սարքեր. օզոնարարներ. 

միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսատու կամ 
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
շանթարգելներ. ավտոմեքենաների կայանման 
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
կաթոցիկներ. պլանշետներ (երկրաբաշխական 
գործիքներ). մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդրակներ. 
զանգեր (տագնապի ազդաս արքեր). 
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական 
կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. անկյունաչափներ (չափիչ 
գործիքներ). ռենտգենյան ճառագայթման 
արտադրման (գեներացման) ապարատներ և 
տեղակայանքներ, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների.  ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործ-
վողների. հեռախոսային ապարատներ. 
բեկումային աստղադիտակներ. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմա-
դրություններ. ջերմաչափներ, բացառությամբ 
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի 
զտման համար. շնչառական ապարատներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների.  ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
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ազդաս արքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. մեմբրաններ գիտական ապարա-
տուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
սեղմակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրա-
դինամիկական ապարատուրա. տրանս-
պորտային միջոցների կառավարման կամ 
ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ, խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածադիտական ապարատներ. նվա-
գարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-
հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).  
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ, 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու 
համար. լարման կարգավորիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները 
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. 
հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները 
փոխարինելու համար. լաբորատոր թորիչ 
ապարատներ. հալուն լար մետաղական 

համահալվածքներից. հակակաթոդներ. սուլիչ-
ներ շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմնացույց-
անկյունաչափներ), կողմնացույցներ. 
հակա մառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր.  ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 
լուսատուներ (թելքային). հեռախոսալարեր. 
լուսակայված ռենտգենյան ժապավեններ. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող ուլտրա-
մանուշակագույն ճառագայթների զտիչներ. 
բարձրախոսների խոսափողեր. լուսա-
նկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
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ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). համա-
կարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
ակուստիկական կապի սարքեր. կոմուտացման 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). ճնշամեղմման խցիկներ. 
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման 
դիմապանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. հրշեջ նավեր. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. սկավառակա-
կիրներ սկավառակների ավտոմատ 
հերթափոխությամբ համակարգիչների համար. 
ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչ ներ. 
մագնիսական կոդավորիչներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 
սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստոր ներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պար-
կուճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների 
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 

բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավա-
ռակակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). սմարթ-քարտեր 
(միկրո   սխե մաներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյու րակիր համակարգիչներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաններ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համա կարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավակողային 
համակարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. 
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. դաս 
տակների հենարաններ համակարգիչներ հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելու մեջ 
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վարժվելու համար (վարժասարքեր). բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. թայմերներ 
(ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 
դնթ-չիպեր. DVD–նվագարկիչներ. ավտոմատ 
դրամարկղեր. լուսաֆորներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջակալներ 
հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. լաբորատոր 
ցենտրիֆուգներ. տպատախտակներ. հհդ (USB) 
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանս-
ֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. պետրիի բաժակներ. 
պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսապատճենահանող ապա-
րատների համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-
տեսա սարքեր երեխաներին հետևելու համար. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսա-դայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. զրահաբաճկոններ. արագա-
ցումաչափներ. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ).  փրկարար պարկուճներ 
բնական աղետների համար. համակարգչային 

սարքավորումներ. արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար. 
շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. թվային ստորագրություն. 
մարմնի վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար [PDA]. կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
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ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
T–աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար.  
hամակարգչային սարքավորումներ և 
հանակարգչային ծրագրային ապահովում 
(գրառված և(կամ) ներբեռնելի) վճարումների, 
դրամագործության, վարկաքարտերի, հաշվե-
քարտերի, վճարաքարտերի, ավտոմատացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների), 
կուտակված գումարի, էլեկտրոնային դրամա-
միջոցների փոխանցումների, էլեկտրոնային 
վճարումների, հաշվեվճարների տվյալների 
էլեկտրոնային մշակման և փոխանցման, 
կանխիկ վճարումների, գործարքների 
իսկության, երթուղման, իրավազորության 
տրամադրման, կարգավորման և վերահսկման, 
խարդախությունների բացահայտման և վերա-
հսկման, աղետներից և վթարներից առաջացած 
վնասների և կորուստների վերականգնման և 
ծածկագրման, գաղտնագրման ծառա-
յությունների աջակցման, իրականացման 
դյուրացման և կառավարման համար. 
հեռահաղորդակցական և էլեկտրական սարքեր 
և գործիքներ, այն է` տվյալների, ներառյալ՝ 
ձայնի և պատկերների գրառման, հաղորդման 
և վերարտադրման սարքեր. հաշվիչ մեքենաներ. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով ֆինանսական հաշիվների և 
հաշվետվությունների հետևման, կառավարման 
և վերլուծման սարքեր. համակարգչային 
սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում, 
այն է՝ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի զարգացման, 
տեխնիկական սպասարկման և օգտագործման 
համար. հիշողության քարտերի ընթերցման 
համակարգեր և հիշողություններում, այն է՝ 
ինտեգրալային սխեմայով հիշողություններում 
և բանկային քարտերի հիշողություններում 
պահպանվող տվյալների ընթերցման 
համակարգեր. տպիչ սարքեր, այդ թվում՝ 
տվյալների մշակման համակարգերի և 
ֆինանսական գործարքների համակարգերի 
տպիչ սարքեր. կոդավորիչներ և 
ապակոդավորիչներ. համակարգչային 

սարավորումներ և ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային միջոցներով անլար ցանցերի, 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի և 
(կամ) շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով իրականացվող վճարային 
գործարքների աջակցման և դյուրացման 
համար. համակարգչային սարքավորումներ և 
ծածկագրման համակարգչային ծրագրեր, 
ծածկագրման բանալիներ, թվային վկայագրեր, 
թվային ստորագրություններ, համակարգչային 
ծրագրեր անհատների, բանկային և 
ֆինանսական հիմնարկների կողմից 
օգտագործվող սպառողների գաղտնի 
տեղեկատվության որոնման և փոխանցման և 
տվյալների անվտանգ պահպանման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
սարքավորումներ՝ գործողության մոտակա 
շառավղով կապի (NFC) սարքերի և 
ռադիոհաճախականության նույնականացման 
(RFID) սարքերի նույնականացման և 
վավերացման աջակցման և դյուրացման 
համար. համակարգչային ծրագրեր և 
ապարատներ, որոնք ներառում են 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակ, որը 
պահպանում է հաճախորդի հաշվի մասին 
տեղեկատվություն առևտրի կետերում 
կուպոններին, վաուչերներին, վաուչերների 
ծածկագրերին, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարին մուտք գործելու և հավատարմության 
կամ դրամային պարգևատրում ստանալու 
համար, ինչը կարող է ավանդադրվել իրենց 
հաշիվներին. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և կիրառական 
ծրագրեր էլեկտրոնային թվային դրամապանակ 
ներառող շարժական հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի համար, որոնք 
հնարավորություն են ընձեռում օգտատերերին 
մուտք գործել գների համեմատման մասին 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը և 
ապրանքների մասին ակնարկներին ու 
կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի 
մասին տեղեկատվությանը.անհպում վճարային 
տերմինալների հետ օգտագործվող կիրա-
ռական ծրագրեր, որոնք առևտուր 
իրականացնողներին հնարավորություն են 
ընձեռում կատարել անհպում շարժական 
առևտրային գործարքներ, հավատարմության 
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հավաստագրերի անհպում ցուցադրում և 
կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարի, վաուչերների և հատուկ առաջարկների 
անհպում մարում. կիրառական ծրագրեր, որոնք 
առևտուր իրականացնողներին 
հնարավորություն են ընձեռում անհպում RFID 
կամ NFC կապով անմիջականորեն սպառողների 
շարժական հեռահաղորդակցական սարքերին 
փոխանցել կուպոններ, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարներ, զեղչեր, վաուչերներ և հատուկ 
առաջարկներ. կիրառական ծրագրեր, որոնք 
առևտուր իրականացնողներին հնարա-
վորություն են ընձեռում տեղադրել 
հայտարարությունների սմարթ տախտակներ 
մանրածախ և մեծածախ առևտրի խանութների 
ներսում, որոնց սպառողները կարող են միանալ 
իրենց շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով՝ անհպում RFID կամ NFC 
կապով տրամադրվող կուպոններին, զեղչերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, 
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին մուտք 
գործելու համար. ինտեգրալային միկրո-
սխեմաներ շարժական հեռախոսներում, NFC և 
RFID սարքերում օգտագործման համար. 
ինտեգրալային սխեմայով չիպեր (սմարթ-
քարտեր) պարունակող քարտեր. 
անվտանգության ծածկագրված անցաքարտեր. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր իսկության ճանաչման նպատակով. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր ինքնության ճանաչման նպատակով.  
հոլոգրամային քարտեր (ծածկագրված). 
վարկային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի), 
բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, 
հաշվեքարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այն է՝ 
մագնիսական ծածկագրով բանկային քարտեր 
և մագնիսական հիշողությունների և 
ինտեգրալային սխեմայով հիշողությունների 
օգտագործմամբ բանկային քարտեր.  
վճարաքարտի ընթերցիչներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտի ընթերցիչներ, 
էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտի 
ընթերցիչներ, էլեկտրոնային ծածկագրման 
սարքավորումներ, համակարգչային սարքա-
վորումներ, համակարգչային վերջնասարքեր 

(տերմինալներ), համակարգչային ծրագրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման 
համար. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
մշակված են սմարթ-քարտերը վերջնասարքերի 
(տերմինալների) և ընթերցիչների հետ 
փոխգործելու համար. հեռախոսներում և 
հաղորդակցական այլ սարքերում 
ներկառուցված համակարգչային չիպեր. 
հեռահաղորդակցական սարքավորումներ. 
առևտրի կետում գործարքի կատարման 
տերմինալներ և համակարգչային ծրագրեր՝ 
գործարքի, նույնականացման և ֆինանսական 
տեղեկատվության փոխանցման, ցուցադրման 
և պահման համար ֆինանսական 
ծառայությունների, դրամագործության և 
հեռահաղորդակցական արդյունաբերության 
մեջ օգտագործման համար. ռադիոհաճախական 
նույնականացման սարքեր (տրանսպոնդերներ). 
էլեկտրոնային վավերացման սարքեր վարկային 
վճարաքարտերի (որոշ խանութների), 
բանկային քարտերի, վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի իսկության 
հաստատման համար. ավտոմատացված 
դրամամեքենաներ (բանկոմատներ). համա-
կարգչային ծայրամասային սարքեր և 
էլեկտրոնային ապրանքներ, այն է` 
էլեկտրոնային օրգանայզերներ, էլեկտրոնային 
նոթատետրեր, գրպանի օրագրքեր, շարժական 
հեռախոսների լսափողեր, թվային ընթերցիչներ 
և անձնական թվային օգնական սարքեր (PDAs). 
մասեր և կցամասեր բոլոր վերը նշված 
ապրանքների համար.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. արտաքին գովազդ. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների 
ծառայություններ. առևտրային տեղեկա-
տվության գործակալությունների ծառա-
յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

117117

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար_
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա  վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնապա-
շարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 

աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ  զանգվածային տեղեկատվու թյան 
բոլոր  միջոցներում.   մամուլի   տեսություն.   
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբա-
նական տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերաբերյալ). 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հաշիվների ապրանքագրերի 
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տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրակերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների 
գործունեության կառավարում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ 
և ծառայություններ վաճառողներին.  
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 

հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնես-
ծառայություններ. հեռուստախանութների 
ծրագրերի արտադրություն. հասարակական 
հարաբերությունների հաղորդակցության 
ռազմա վարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. հաղորդակցության ռազմա-
վարության ոլորտի գովազդի հարցերով 
խորհրդատվություն. գործարար պայմա-
նագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվական ծառա-
յություններ գործարարության ասպարեզում. 
շուկայավարման (մարգեթինգի) վերա-
բերյալ խորհրդատվություն. շուկայի 
հետազոտություններ. քարտատերերի 
գնորդական վարքագծի հետևում, վերլուծում, 
կանխատեսում, տեղեկատվության տրամադրում 
և հաշվետվության կազմում. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
վաճառքի խթանում՝ վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի օգտա-
գործումից ստացած պարգևատրումների 
և խրախուսանքների միջոցով. 
պարգևատրումային և հավատարմության 
ծրագրերի վարչարարություն գործարարության 
ասպարեզում. շուկայավարման 
(մարքեթինգի) ուսումնասիրություններ. 
վիճակագրական տեղեկատվություն 
(գործարարության ասպարեզում). 
հաշիվների հաշվետվությունների կազմում, 
հաշիվների քաղվածքների պատրաստում.  
հաշվապահական հաշվառման վարում.  
գովազդային թռուցիկների և բրոշյուրների 
թողարկում. շարժական հեռահաղորդակցական 
միջոցներով տրամադրվող մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ վարկաքարտերի 
և հաշվեքարտերի տրամադրման ոլորտում. 
առցանց համակարգով, ցանցերի կամ այլ 
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էլեկտրոնային միջոցներով տրամադրվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի 
տրամադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային 
ձևով թվայնացված տեղեկատվության 
օգտագործմամբ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում և վերահսկում. 
երրորդ անձանց համերգների և մշակութային 
միջոցառումների անցկացման խթանում, 
գովազդում և օժանդակում.փոխադրումների, 
ճանապարհորդությունների, հյուրանոցների, 
ժամանակավոր կացարանների, սննդամթերքի 
ու կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների և 
տեսարժան վայրերի գովազդ. առցանց ռեժիմում 
համացանցի և այլ համակարգչային ցանցերի 
միջոցով ապրանքների և ծառայությունների 
գնմանը վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
և հաշվետվության վարում. առևտուր. 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ապահո-
վագրություն դժբախտ պատահարներից. 
տարաժամկետ մարման վարկեր. 
ապահովագրության վիճակագիրների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձա-
կալություն. միջնորդային գործունեություն. 
վարկային գործակալությունների ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ իրականացնող գործա-
կալությունների ծառայություններ. միջնոր-
դություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. պարտքերի բռնա-
գանձման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ապահովագրման միջնորդություն. 
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) 
ֆինանսական ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնահատում. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 

պահարաններում. դրամահավաքների և 
ստորագրահավաքների կազմակերպում. 
փոխառությունների տրամադրում (ֆինան-
սավորում). հարկային փորձաքննություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապա-
հովագրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում. 
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների 
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղա-
տնտեսական ձեռնարկությունների վարձա-
կալություն. առողջության ապահովագրություն. 
ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից 
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. 
վճարագրերի իսկության ստուգում.   
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով.  
խորհրդատվություն ապահովագրության 
հարցերով. սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով.  ֆինանսական 
տեղեկատվություն. տեղեկատվություն ապա-
հովագրության հարցերով. թանկարժեք իրերի 
գնահատում.  դրամագիտական իրերի 
գնահատում. վարձակալական վճարների 
գանձում. դրոշմանիշների գնահատում. 
արժեթղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). կենսաթոշակների վճարման ծառա-
յություններ. ֆինանսական հովանավորություն. 
բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային 
վարկեր իրականացնելու միջնորդություն. 
անտառի ֆինանսական գնահատում. բրդի 
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ֆինանսական գնահատում.  վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամների 
ծառայություններ, խնայողական հիմնա-
դրամների ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում այլ 
անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների 
համար երաշխավորման ծառայություններ. 
տարբեր մասնագետների համատեղ 
աշխատանքի համար գրասենյակների 
վարձույթ. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ բանկային, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, 
վարկային վճարաքարտերի (որոշակի 
խանութի), կուտակված գումարով քարտերի 
միջոցով առաջարկվող կանխավճարային 
քարտերի ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վարկային և դեբետային գործարքներ, 
հաշիվների վճարման և ներկայացման 
ծառայություններ, կանխիկ վճարումների 
ծառայություններ, վճարագրերի կանխիկացում, 
պահպանվող արժեքներին և ավանդներին 
մուտքի տրամադրման և ավտոմատացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների) ծառա-
յություններ, գործարքների իրավազորության 
ստուգման և հաշիվների վճարման հարցերով 
ծառայություններ, գործարքների համա-
ձայնեցում և ստուգում, դրամամիջոցների և 
կանխիկի կառավարում, համախմբված 
դրամամիջոցների վճարում, տարա-
ձայնությունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում ու կարգավորում, տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ հստակ 
տեղեկատվության և դրանց փոխանցման, 
մուտքի տրամադրման,  կարգավորման, 
համաձայնեցման և ստուգման վերաբերյալ 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
և դրամամիջոցների շարժի ծառայություններ 
վճարաքարտերի ոլորտում, էլեկտրոնային 
վճարումների մշակման ծառայություններ, 

վճարումների գործարքների իսկության 
ստուգման, հաստատման և վերահսկման 
ծառայություններ, դրամամիջոցների փոխանց-
ման ծառայություններ, այն է՝ հասարակական 
համակարգչային ցանցերի միջոցով անվտանգ 
էլեկտրոնային կանխիկ գործարքներ և 
էլեկտրոնային կանխիկ փոխանցումներ՝ 
էլեկտրոնային առևտրի խթանման և 
դյուրացման համար. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում, այն է՝ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տվյալներ և 
հաշվետվություններ, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով և տարադրամի փոխանակման 
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողական 
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով, անվտանգ 
տեղեկատվական համակարգչային ցանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում և նշված բոլոր 
ծառայություններին վերաբերող խորհրդա-
տվություն. մանրածախ առևտրին աջակցող 
ֆինանսական ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են շարժական հեռա-
հաղորդակցական միջոցներով, այն է՝ անլար 
սարքերի միջոցով վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային ցանցերի միջոցով մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. վարկային 
ծառայություններ. բանկային գործարքների, 
վճարային, վարկավորման, դեբետային, 
կանխիկ վճարային ծառայություններ և 
պահպանվող արժեքներին, նախօրոք վճարված 
ավանդներին մուտքի տրամադրման 
ծառայություններ. ֆինանսական գործարքների 
մշակում, ինչպես առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կամ հեռահաղորդակցական միջոցներով, 
այնպես էլ առևտրի վայրերում. քարտատերերի 
կողմից ավտոմատացված դրամամեքենաների 
միջոցով իրականացված ֆինանսական 
գործարքների մշակում. ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով քարտատերերին 
հաշվեկշռի մասին տվյալների, ավանդների և 
հաշվից գումարների տրամադրում. 
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ֆինանսական կարգավորման, հաշիվների 
վճարման և իրավազորության ստուգման 
ծառայություններ՝ կապված ֆինանսական 
վճարումների գործարքների մշակման հետ. 
ճանապարհորդությունների ապահովա-
գրություն.  ճամփորդական կտրոնների 
թողարկում և մարում. վճարողների 
իրավասության հաստատման ծառայություններ. 
ֆինանսական տեղեկատվության ստուգում և 
վերահսկում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
վարում և գրառումների տեխնիկական 
օժանդակություն.   հեռավոր փոխանցումների 
ծառայություններ. կուտակված գումարով 
էլեկտրոնային դրամապանակի ծառա-
յություններ, էլեկտրոնային վճարային 
համակարգերի ծառայություններ և 
գործարքների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման ու հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական 
նույնականացման սարքերի (տրանս-
պոնդերների) միջոցով տրամադրվող 
դեբետային և վարկային ծառայություններ. 
կապի և հեռահաղորդակցական սարքերի 
միջոցով տրամադրվող  դեբետային և վար-
կային ծառայություններ. մանրածախ առևտրին 
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այդ 
թվում՝ անլար սարքերի միջոցով վճարման 
ծառայություններ.  հեռախոսային և հեռա-
հաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագործող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
դրամամիջոցների և էլեկտրոնային դրա-
մապանակի անվտանգ փոխանցում 
համակարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ 
մուտքն ապահովվում է սմարթ-քարտերի 
միջոցով. վեբ-կայքերի միջոցով տրամադրվող 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
հաշիվների վճարման մասին տվյալների 
էլեկտրոնային մշակումով և փոխանցումով 
համաշխարհային համակագչային ցանցով 

տրամադրվող էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ, բջջային կապով 
տրամադրվող էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ, էլեկտրոնային վճարման 
ծառայություններ. բանկերի միջև 
փոխանցումների ծառայություններ, այն է՝ 
անմիջականորեն բանկից բանկ դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցումներ և 
հեռախոսով բանկային հաշվի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
ռեժիմում տրամադրվող բանկային 
ծառայություններ. հեռախոսով և համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի կամ 
համացանցի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
ծառայություններ, այն է՝ առևտուր 
իրականացնողների միջոցով անհպում 
շարժական վճարումների տրամադրում 
մանրածախ, առցանց և մեծածախ առևտրի 
կետերում. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ «ամպային» տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակի 
տրամադրում, որը պահպանում է հաճախորդի 
հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ առևտրի 
կետերում կուպոններին, վաուչերներին, 
վաուչերների ծածկագրերին և վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներին մուտք գործելու և 
հավատարմություն կամ դրամային 
պարգևատրում ստանալու համար, որոնք 
կարող են դրամի վերադարձման “քեշբեք” 
(cash-back) համակարգի միջոցով ավանդադրվել 
հաճախորդների հաշիվներին.  մասնավոր 
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գնի որոշում. անշարժ գույքի 
հետ կապված ներդրումային կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի ապա-
հովագրություն. գույքի սեփականատերերի 
համար ապահովագրություն. գույքի և 
սեփականության հետ կապված ապա-
հովագրական ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված ֆինանսավորման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի 
փորձաքննություն. անշարժ գույքի կառա-
վարման հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսական 
գործարքների կառավարում. անշարժ գույքի 
հետ կապված հիփոթեքային վարկերի և 
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փոխառությունների տրամադրում. անշարժ 
գույքի կառուցման, վերանորոգման և 
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ.  անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական միջնորդություն. մասնավոր 
անշարժ գույքին և շինություններին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ.  անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 
կազմակերպում. աջակցություն անշարժ գույքի 
ձեռք բերման և անշարժ գույքի մեջ կապիտալ 
ներդրումների հարցում. կապիտալ ներդրումներ 
անշարժ գույքի մեջ. ներդրումներ առևտրի 
նպատակով օգտագործվող գույքի բնա-
գավառում. սեփականության ձեռք բերմանը 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության վաճառքին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. սեփա-
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ 
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում. 
վարձակալված սեփականության ֆինանսական 
գնահատում.  անշարժ գույքի վարձույթի 
կազմակերպում. անշարժ գույքի 
վարձակալության կազմակերպում. գույքը և 
սեփականությունը վարձակալության հանձնելու 
ծառայություններ. անշարժ գույքը 
վարձակալության հանձնելու ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի վարձակալություն. գույքի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են անշարժ գույքի հետ կապված 
գործարքներին. գույքի և սեփականության 
գնահատում.  անշարժ գույքի և սեփականության 
օբյեկտների արժեթղթերի փաթեթի (պորտֆելի) 
կառավարում. գույքի և սեփականության 
կառավարում. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
հարցերով. խորհրդատվություն անշարժ գույքի 
գնի որոշման ու գնահատման հարցերով. 
խորհրդատվություն բաժնետիրական անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ծառայություններ. խորհրդատվություն անշարժ 

գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկային վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի ընտրման վերաբերյալ հետա-
զոտություններ. հիփոթեքային ֆինանսավորում 
և ակտիվների արժեթղթավորում. 
խորհրդատվություն վճարումների իրակա-
նացման լուծումների, դրամագործության, 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և վճարա-
քարտերի վերաբերյալ. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հաղորդագրությունների 
փոխ անցում. հեռուստահեռարձակում. հեռա-
գրերի հաղորդում.  հեռագրակապ տրա-
մադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ. 
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա-
յություններ. հեռախոսակապ. աբոնեն-
տային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառա յություններ. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
մալու խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռախոսակապ. համակարգչային տերմի-
նալներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների և 
երթուղավորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
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ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի. 
շարժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ.  հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ համացանցի միջոցով.  
տվյալների փոխանցման հաղորդակցական 
ծառայություններ.  տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում համաշխարհային  տվյալների 
հեռամշակման ցանցի, այդ թվում նաև 
համացանցի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների 
բանկից կամ համացանցի միջոցով. 
տվյալների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային կապի միջոցով պատկերների 
էլեկտրոնային մշակման օգտագործմամբ. 
էլեկտրոնային փոստ, հաղորդագրությունների 
ուղարկման և ստացման ծառայություններ.  
հեռարձակում համացանցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում միաժամանակ 
բազմաթիվ օգտագործողներին անվտանգ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ցանցեր մուտքի ապահովում տարատեսակ 
տեղեկատվության փոխանցման և տարածման 
համար. խանխավճարային հեռախոսային 
քարտերի ծառայություններ. խորհրդա-
տվական ծառայություններ. տեղեկատվություն, 
խորհրդա տվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս  42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նաբերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. 
համա կարգչային ապարատների և ծրագրային 

ապա հովման մշակում և զարգացում. քիմիա-
կան անալիզ. նավթային հանքավայրերի 
հետազոտություններ շահագործման նպա-
տակով. ճարտարապետական ծառայություն-
ներ. հետազոտություններ մանրէաբանության 
բնագավառում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. խորհրդատվություն ճարտա-
րապետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
տեխնիկական հետազոտություններ. նավթա-
հորերի հսկողություն. հետազոտություններ 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու թաբանական տեղեկատվություն. 
հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձարկումներ. 
երկրաբանական հետախուզում. հետա-
զոտություններ երկրաբանության բնագա-
վառում. արվեստի ստեղծագործությունների 
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումներ). 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացմանոլորտում. 
հագուստի մոդելավորում. գեղարվեստական 
դիզայն. որակի հսկողություն. ծրագրային 
ապահովման վարձույթ. նոր արտա-
դրատեսակների հետազոտություն և մշակում 
երրորդ անձանց համար. արդյունաբերական 
նմուշների (դիզայնի) ստեղծման ծառա-
յություններ. ստորջրյա հետազոտություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
հետազոտություններ կենսաբանության բնա-
գավառում. քաղաքների հատակագծերի 
կազմում. ճարտարատեխնիկական փորձա-
քննություն. համակարգչային համակարգերի 
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նախագծում. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. համա-
կարգչային ծրագրերի բազմացում. տվյալների 
կամ փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-սայթերի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
տեղեկատվական համակարգերի պաշտպա-
նություն վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի 
խնայողության հարցերով. հետազոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառում. ինտերնետի համար որոնման 
միջոցների տրամադրում. փաստաթղթերի 
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վերլու-
ծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի 
որակի գնահատում. բրդի որակի գնահատում. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. 
գիտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլորտում. 
վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդա-
տվություն. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն.տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
գիտական հետազոտություններ. սերվերների 
տեղավորում, սերվերների հոսթինգ. 
կլինիկական փորձարկումներ. տվյալների 
պահեստային հեռապատճենման ծառա-
յություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
տեխնոլոգիական հարցերով խորհրդա-

տվություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար 
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում). խորհրդատվություն 
համացանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային 
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
խարդախությունները հայտնաբերելու համար. 
խորհրդատվություն համակարգչային սարքա-
վորումների հարցերով. օժանդակություն և 
խորհրդատվություն համակարգչային համա-
կարգերի, տվյալների հիմնապաշարների և 
կիրառական հաշվողական համակարգերի 
կառավարման ոլորտում.   չներբեռնվող 
ծրագրային ապահովման և կիրառական 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում՝ մոտակա շառավղով կապի (NFC) 
սարքերի վավերացման և թվային 
լիազորությունների կառավարման, հայտնա-
բերման, ակտիվացման, չեղյալ ճանաչման և 
արգելման համար. համակարգչային 
սարքավորումների և կիրառական ծրագրերի 
նախագծում, մշակում, տեխնիկական սպա-
սարկում, կատարելագործում և թարմացում 
շարժական թվային սարքերի համար. 
շարժական, բջջային հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրերի և կիրառական ծրագրերի 
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նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և թար-
մացում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում 
օգտատերերին մուտք գործել կուպոններին, 
վաուչերներին, վաուչերների ծածկագրերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, գների 
համեմատման տեղեկատվությանը, ապրանք-
ների դիտմանը և ապրանքների վերաբերյալ 
ակնարկներին ու կարծիքներին, երրորդ 
անձանց առևտրին վերաբերող վեբկայքերի 
հղումներին և զեղչերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությանը. ներբեռնվող համա-
կարգչային ծրագրերի և կիրառական ծրա գրերի 
նախագծում, մշակում, տեխնիկական 
սպասարկում, կատարելագործում և թար-
մացում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում 
օգտատերերին մուտք գործել առևտուրը 
խթանող առաջարկներին և ստանալ դրամային 
պարգևատրումներ, որոնք կարող են 
ավանդադրվել իրենց հաշիվներին դրամի 
վերադարձի “քեշբեք” համակարգի միջոցով. 
կիրառական ծրագրեր տրամադրողի (ASP) 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
վաուչերների, կուպոնների, վաուչերների 
ծածկագրերի, հատուկ առաջարկների, 
դիտման, ակնարկների և կարծիքների, 
ապրանքի մասին տեղեկատվության, գների 
համեմատման վերաբերյալ տեղեկատվության, 
վեբկայքերին հղումների ստացման, 
փոխանցման և ցուցադրման համար, ինչպես 
նաև ապրանքների և ծառայությունների գնման 
տվյալների ստացման և փոխանցման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
սպառողներին երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների վերաբերյալ զեղչերի, 
վաուչերների և հատուկ առաջարկների մասին 
տեղեկատվության տրամադրման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ սոցիալական ցանցերի 
ծրագրային ապահովման վերաբերյալ. 
գրաֆիկական նախագծում համացանցում վեբ-
էջերի կոմպիլյացիայի համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով համակարգչային սարքավորումների 
կամ ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում.  վեբ-

էջերի ստեղծում. առևտրին վերաբերող վեբ-
կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղադրում. 
հաշիվների վճարման վեբ-կայքերի նախագծում, 
ստեղծում և տեղադրում. համակարգչային և 
համացանցային ծառայություններ, այն է՝ 
նույնականացման ու իսկության ստուգման և 
վերահսկման ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով էլեկտրոնային 
տվյալների հիմնապաշարի առցանց 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվության 
վերաբերյալ տվյալների գաղտնագրում և 
գաղտնազերծում. թվային ստորագրությունների 
վավերացման ծառայություններ երրորդ 
անձանց նույնականացման համար, այն է՝ 
տվյալների գաղտնագրում և տվյալների 
անխաթարության (հավաստիության) պահ-
պանում. գաղտնագրված և թվայնորեն 
ստորագրված և հավաստագրված տվյալների 
տրամադրում երրորդ անձանց համար՝ 
փաստաթղթերի վավերացման բնագավառում 
թվային վկայագրերի թողարկման և 
հաստատման նպատակով.  թվային վկայագրի 
վավերացում, նույնականացում, թողարկում, 
տարածում և կառավարում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն համակարգչային ծրա-
գրավորման, ֆինանսական համակարգչային 
ցանցերի, տվյալների մշակման, անվտանգ 
հաղորդակցության, տվյալների գաղտնագրման 
և գաղտնազերծման և տեղային ցանցի 
անվտանգության ոլորտում. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով տեղեկա-
տվության տարածում համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
սարքավորումների, ֆինանսական համա-
կարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի 
ոլորտում. տվյալների մշակման և վավերացման 
ծառայություններ. տվյալների պահման, 
որոնման և ընտրման ծառայություններ. 
տվյալների պահոցների և հաճախորդի 
վերաբերյալ հստակ տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշար մուտք 
գործելու ժամանակի վարձույթ. տեղեկա-
տվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ։

____________________
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(210) 20171752
(220) 12.12.2017
(730) ԷֆՋիԻքս Ինթերնեյշնլ Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս  9. օպտիկա, ներառյալ` ակնոցներ 

(օպտիկա), ակնոցներ կարդալու համար, 
արևապաշտպան ակնոցներ, օպտիկական 
ոսպնյակներ, հպաոսպնյակներ, ակնոցների 
ապակիներ, ակնոցների շրջանակներ, 
օպտիկական դետալներ, օպտիկական 
շրջանակներ, և դրանց վերաբերվող 
պարագաներ ներառյալ պատյաններ, շղթաներ, 
նրբաքուղեր, անձեռոցիկներ ակնոցների 
համար և քուղեր:

____________________

(210) 20171767
(220) 12.12.2017
(730) «Քաղաքացիական գիտակցություն» 
ազատական հասարակական կազմա-
կերպություն, Երևան, Ավան Դուրյան 46, բն, 
29, AM 
(540) 

(511) 
դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ակա-
դեմիաներ (ուսուցում), մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
հեռակա ուսուցում, տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի, կրթադաս տիարակչական 
ծառայություններ, գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ, գրքերի հրատարակում, 
շարժական գրադարանների ծառայություններ, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն), կոնֆերանսների կազ-
մակերպում և անցկացում, վեհաժողովների 

(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում, 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով, 
քննությունների անցկացում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով, ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
թանգարանների ծառայություններ (շնոր-
հանդեսներ, ցուցահանդեսներ), սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում, գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում, հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ, առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով, մասնագիտական 
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով), նորությունների 
ծառայություն, թարգմանիչների ծառա-
յություններ, տեքստերի խմբագրում, 
մասնագիտական վերապատրաստում, 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ, կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20171776
(220) 14.12.2017
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս  41. ակումբների ծառայություններ 

(զվարճություն կամ կրթություն):
դաս  43. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20171777
(220) 14.12.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

127127

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս  43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սրճարանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171783
(220) 14.12.2017
(730) Յունիմաքս Սթեյշեների, IN 
(540) 

(511) 
դաս  16. պլաստմասսայե գնդիկավոր 

գրիչներ. պլաստմասսայե գելով գրիչներ. 
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). մարկերներ. 
մեխանիկական մատիտներ. հեղուկ ճշտիչներ 
(գրասենյակային ապրանքներ):

____________________

(210) 20171784
(220) 14.12.2017
(730) «Տարերք - թվայն» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա պող. 11/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս  44. բժշկական կլինիկաների 

ծա ռա յություն ներ. մերսում. բժշկական 
օգնու թյուն. գեղեցկության սրահների  ծառա-
յություններ. ֆիզոթերապիա. մանուալ 
թերապիա (քիրոպրակտիկա). առողջատների  
ծառայություններ. հիվանդանոցների  ծառա-
յություններ. ակնաբույժների  ծառայություններ. 
առողջատների  ծառայություններ. ատամ-
նաբուժական օգնություն. ստոմատոլոգիա. 
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու-
թյուն. պլաստիկ վիրաբուժություն. մազերի 
պատվաստում. հոգեբանների  ծառայություններ. 
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
դաջում. շոգեբաղնիքների  ծառայություններ. 
արևաբուժարանների  ծառայություններ. 
վիզա ժիստների  ծառայություններ. թերապև-
տիկ  ծառայություններ. բուժկենտրոններ. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում  
ծառայություններ. էպիլյացիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. պիրսինգ. 
կոսմետոլոգիական ծառայություններ. ախտ-
որոշիչ լաբորատոր  ծառայություններ:

____________________

(210) 20171791
(220) 15.12.2017
(730) «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի պող. 48/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  7. լվացքի մեքենաներ, ներկառուցվող 

լվացքի մեքենաներ, կիսաավտոմատ 
լվացքի մեքենաներ, սպասք լվացող 
մեքենաներ, ներկառուցվող սպասք լվացող 
մեքենաներ, էլեկտրական մսաղացներ, 
բլենդերներ, հյութահանի, բլենդերի և աղացի 
հավաքածուներ, փոշեկուլներ, փոշեկուլի 
կճափողեր, մանրացնող սարքեր, սենդվիչ 
պատրաստող սարքեր, շերտահատներ, 
սրճաղացներ, հարիչներ, էլեկտրական 
հյութամզիչներ,  օդը խոնավեցնող սարքեր.

դաս  8. մազ կտրող սարքեր, էպիլատորներ, 
արդուկներ, ածելիներ.

դաս  10. կոսմետիկական մերսող սարքեր.
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դաս  11. սառնարաններ, ներկառուցվող 
սառնարաններ, լվացքի էլեկտրական 
չորանոցներ. սառցարաններ, գազօջախներ, 
ներկառուցվող գազօջախներ, խոհանոցային 
ներկառուցվող սալօջախներ, էլեկտրական 
հովհարներ, դիսպենսերներ՝ տեղակայանքներ 
ջրի սառեցման համար, օդորակիչներ, գազով և 
էլեկտրական ջրատաքացուցիչներ, էլեկտրական 
տաքացուցիչներ, կալորիֆներ, էլեկտրական 
վառարաններ, ներկառուցվող ջեռոցներ, 
օդաքաշ պահարաններ, ներկառուցվող 
օդաքաշ պահարաններ, չիր պատրաստող 
սարքեր, բազմաեփ սարքեր, միկրոալիքաին 
վառարաններ, ներկառուցվող միկրոալիքային 
վառարաններ, վարսահարդարիչներ, սննդի 
էլեկտրական գոլորշեփներ, էլեկտրական 
թեյնիկներ, էլեկտրական սրճեփներ, 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ, հացթուխներ, 
տոստերներ, էլեկտրական գրիլներ:

____________________

(210) 20171792
(220) 15.12.2017
(730) Հանքուք Թայր Քօ., Լթդ., KR 
(540) 

(511) 
դաս  12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. դողածածկաններ. պատյաններ 
դողերի համար. մոտոցիկլետների դողեր. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
հեծանիվների անվախուցեր. մոտոցիկլետների 
անվախուցեր. օդախցիկներ օդաճնշական 
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների դողերի համար. բեռնացանցեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույքների 
հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ 
հեծանիվների համար. թամբերի պատյաններ 
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. արգելակային սեգմենտներ 

տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ.  տրանսպորտային միջոցների 
անվադողեր: 

____________________

(210) 20171810
(220) 20.12.2017
(730) «Կռոշկա կառտոշկա» ՍՊԸ, Շիրակի 
մարզ, ք. Գյումրի 3118, Շիրակացի 5/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս  43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություն, մասնավորապես՝ 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171823
(220) 21.12.2017
(730) «Լաստիվեր» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Ենոքավան, փ. 2, շ. 4, AM 
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(540) 

(511) 
դաս  29. կարագ, պահածոյացված 

մրգեր, երշիկեղեն, մուրաբաներ, սառեցրած 
մրգեր, չամիչ, պահածոյացված բանջարեղեն, 
չորացված բանջարեղեն, սննդային յուղ, 
սերուցք (կաթնամթերք), պանիրներ, կաթ, 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր, միս, 
յոգուրտ, կաթնամթերք, մշակված ըմկույզներ, 
մրգային պահածոներ, բանջարեղենի 
պահածոներ, կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից), թթվասեր (թթվեցրած սերուցք), 
մածուն (թթվեցրած սերուցք), պահածոյացված 
հատապտուղներ.

դաս  30. հաց անխաշ խմորից, 
թխվածքաբլիթ, հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով, հացահատիկային 
արտադրանք, քաղցրավենիք, պաղ-
պաղակ,հաց, մեղր, խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն), մարինադներ.

դաս  32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ), գարեջուր, ածիկի 
գարեջուր,  ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք, 
մրգահյութեր, ջրեր (ըմպելիքներ), հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր, լիմոնադներ, 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, գազավորված 
ջուր.

դաս  33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ, թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ, գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, 
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր, 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
օղի, խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.

դաս  43. տեղերի ամրագրմամբ (հյու-
րա նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սրճարանների 

ծառա   յություններ, նախաճաշարանների 
ծառա   յություններ, պանսիոնների ծառայու-
թյուններ, զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ, հյուրանոցների ծառա-
յություններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ, 
հանգստի հիմնապաշարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում), մոթելների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171825
(220) 22.12.2017
(730) Վահիկ Ռազմիկի Մաթևոսյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Ջրառատ, 6-րդ փ., տուն 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս  20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ:
դաս  35. առևտուր:

____________________

(210) 20171829
(220) 19.12.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչք, մասնա-

վորապես՝ 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, 
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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) 20171831
(220) 25.12.2017
(730) «Արդինի տուր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Նոր 
թաղ., շ. 1/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39. ճանապարհորդների  ուղեկցում, 

ավիափոխադրումներ, ավտոմոբիլային փոխա-
դրումներ, ավտոբուսային փոխադրումներ, 
զբոսանավերի ծառայություններ, ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ, փոխադրումներ 
բեռնատար ավտոտրանսպորտով, փոխա-
դրումներ սայլային տրանսպորտով, 
երկաթուղային փոխադրումներ, ձիերի 
վարձույթ, փաթեթավորված բեռների առաքում, 
բեռների տեղափոխում, ծովային բեռնափոխա-
դրումն երի  միջնորդություն, կրուիզների կազմա-
կերպում, տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար, ապրանքների 
առաքում, ապրանքների  պահպանություն, 
ավտոմոբիլների կայանատեղերի ծառա-
յություններ, ապրանքների  պահպանություն   
պահեստներում, պահեստների վար-
ձույթ, փոխադրում լաստանավերով, 
նավավարձակալում, ավտոտնակների 
վար ձույթ, ավտոտրանսպորտի համար 
կայանատեղի վարձույթ, տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, տրանսպորտային 
ծառայություններ, փոխադրումներ ջրային 

տրանսպորտով, ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, ուղևորային փոխադրումներ, 
ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում, տաքսի ծառայություն, բեռների 
առաքում, ծովային փոխադրումներ, 
ճանապարհորդների փոխադրում, 
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում, 
վարորդների ծառայություններ, սուրհան-
դակային ծառայություններ, տրանսպորտային 
միջոցների համար փակ կայանատեղերի 
վարձույթ, ճանապարհորդությունների 
ամրագրում,  տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում, ապրանքների փաթեթավորում, 
փոստային առաքում, փոստով պատվիրված 
ապրանքների առաքում, մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ, ծաղիկների 
առաքում, տրանսպորտի լոգիստիկա, 
սառցախցիկների վարձույթ, թռչող սարքերի 
վարձույթ, ավտոբուսների վարձույթ, նվերների 
փաթեթավորում, գինու էլեկտրական 
պահա րանների վարձույթ, քարշերինգի 
ծառայություններ.

դաս  43 տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ), սրճարանների 
ծառայություն ներ, նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ, քեմ պինգների ծառայություն-
ներ, ճաշա  րանների ծառայություններ 
հիմնարկ ներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում, ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում, պանսիոնների 
ծառայություններ, զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ, հյուրանոց-
ների ծառայություններ, մանկամսուր-
ների ծառայություններ, ռեստորանների 
ծառա յություններ, տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում, տեղերի  ամրագրում  
հյուրանոցներում, ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայություններ, խորտ-
կարանների ծառայություններ, բարերի  
ծառայություններ, հանգստի հիմնապաշարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում), 
տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար, շարժական շինությունների վարձույթ, 
մոթելների ծառայություններ, կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ, 
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սենյակների, դահլիճների  վարձակալում 
հավաքների համար, վրանների վարձույթ, 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ, խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ, լուսավորող 
սարքերի վարձույթ, մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում, ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում), վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20171832
(220) 25.12.2017
(730) «Մեկ վայն քամփընի» ՍՊԸ, Երևան, 
Բազում ջերմոցների 9/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. գինի:

____________________

(210) 20171835
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի:

____________________

(210) 20171836
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի: 

____________________

(210) 20171837
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի: 

____________________

(210) 20171838
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի: 

____________________

(210) 20171839
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի:

____________________

(210) 20171840
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի: 

____________________

(210) 20171841
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի: 

____________________

(210) 20171842
(220) 25.12.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի խաղողի: 

____________________

(210) 20171848
(220) 25.12.2017
(730) Ամազոն Յուրըփ Քոր Ս.ա.ռ.լ., LU 
(540) 

(511) 
դաս  9. տան ավտոմատ կառավարման 

սարքեր. կապի անլար սարքեր ձայնի, 
տվյալների կամ պատկերների հաղորդման 
համար. ձայնի և տվյալների հաղորդիչներ 
և ընդունիչներ. ձայնով կառավարվող 
առանձին (ավտոնոմ) տեղեկատվական 
սարքեր. ձայնով կառավարվող առանձին 
(ավտոնոմ) անձնական քարտուղարներ, որոնք 
ամբողջացնում են հավելվածների միջոցով 
տրամադրվող ծառայությունները. ձայնով 
կառավարվող բարձրախոսներ. գիտական, 
ծովային, երկրաբաշխական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 



ԳՅՈՒՏԵՐ

133133

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 18

(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ. DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ.  
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրոնային դյուրակիր 
սարքեր համացանցային անլար մուտքի 
միջոցով տեքստերի, պատկերների և ձայնի 
ընդունման, հաղորդման և ընթերցման համար. 
գրանցող սարքերի հեռակառավարման 
վահանակներ. հեռակառավարման վահա-
նակներ. կառավարման անլար սարքեր 
այլ էլեկտրական, էլեկտրոնային և 
մեխանիկական սարքերի կամ համակարգերի 
ֆունկցիայի և կարգավիճակի հեռահսկման և 
հեռակառավարման համար. համակարգիչների 
սենսորային էկրաններ.թվային ձայնային 
նվագարկիչներ. ձայնագրիչներ. թվային 
տեսանվագարկիչներ. երաժշտության, պատ-
կերների և տեսատվյալների գրանցման, 
հաղորդման և վերարտադրման դյուրակիր 
սարքեր. ուսուցանող էլեկտրոնային սարքեր 
և գործիքներ. խցիկներ. թվային խցիկներ. 
հաղորդագրությունների վերահասցեավորման 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային ապահովում 
հեռուստատեսային շոուների, ֆիլմերի, 
տեքստերի, պատկերների, թվային մեդիայի, 
մուլտիմեդիայի, ձայնա-, տեսա- և տվյալների 
ֆայլերի մշակման, վերարտադրման, 
համաժամեցման, գրանցման, կազմա-
կերպման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
հաղորդման, հոսքային հեռարձակման, 
ընդունման, նվագարկման և դիտման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներով 
տեղեկատվությանը մուտքի ապահովման, 
հսկման, հետևման, որոնման, պահպանման և 
համօգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և ծայրամասային 

սարքեր անհատականացված ինտերակտիվ 
հեռուստատեսության ծրագրավորման համար.  
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
ծայրամասային սարքեր տեղեկատվական 
տեսողական միջոցների, գրաֆիկական 
պատկերների, տեքստերի, լուսանկարների, 
նկարազարդումների, թվային անիմացիաների, 
տեսահոլովակների, կինոֆիլմերի ժապա-
վենների և ձայնային տվյալների ցուցադրման 
և ձեռքով կառավարման,  ինչպես  նաև  
սոցիա լական ցանցերում շփման համար. 
համակարգչային ծրագրեր տվյալների 
առցանց հիմնապաշարներ մուտքի 
ապահովման, զննարկման և որոնման 
համար. համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային ապահովում համակարգչային  
համաշխարհային տեղեկատվական ցան-
ցերի հետ ինտեգրված հեռախոսակապի 
ապահովման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ձայնով կառավարվող 
առանձին (ավտոնոմ) տեղեկատվության և 
անձնական քարտուղարների վերահսկման 
և կառավարման համար. թվային 
բովանդակության բաժանորդագրության 
ծառա յությունների նկատմամբ օգտագործվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, որը 
տրամադրում է որոնման հարթակներ՝ թույլ 
տալով օգտատերերին դիմել և ստանալ թվային 
մեդիա բովանդակություն. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տեքստերի, տեսո-
ղական ստեղծագործությունների, ձայնային 
ստեղծագործությունների, ձայնատեսային 
ստեղծա գործությունների, գրական ստեղծա-
գործությունների, տվյալների, ֆայ-
լերի, փաստաթղթերի, էլեկտրոնային 
ստեղծագործությունների և մուլտիմեդիային 
բովանդակության ստեղծման, հեղինակային 
մշակման, տարածման, ներբեռնման, 
հաղորդման, ընդունման, նվագարկման, 
ձևափոխման, խմբագրման, դուրսբերման, 
կոդավորման, վերծանման, փոխակերպման, 
ցուցադրման, պահպանման և կազմակերպման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում բովանդակության, տեքստերի, 
տեսողական ստեղծագործությունների, ձայ-
նային ստեղծագործությունների, ձայնա-
տեսային ստեղծագործությունների, գրական 
ստեղծագործությունների, տվյալների, 
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ֆայլերի, փաստաթղթերի և էլեկտրոնային 
ստեղծագործությունների համակարգչում կամ 
սպառողական այլ դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերում ներբեռնման և մուտքի ապահովման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերի 
ու համակարգիչների և համաշխարհային 
համակարգչային ու կապի ցանցերի 
միջոցով բովանդակության, տեքստերի, 
տեսողական ստեղծագործությունների, 
ձայնային ստեղծագործությունների, ձայնա-
տեսային ստեղծագործությունների, գրական 
ստեղծագործությունների, տվյալների, 
ֆայլերի, փաստաթղթերի և էլեկտրոնային 
ստեղծագործությունների փոխանցման, 
համօգտագործման, ընդունման, ներբեռնման, 
հոսքային հեռարձակման կազմակերպման, 
ցուցադրման և հաղորդման համար. 
անձնական ստերեո բարձրախոսային 
սարքեր. միկրոֆոններ. նշանների ճանաչման 
ծրագրային ապահովում. ձայնի ճանաչման 
ծրագրային ապահովում. էլեկտրոնային 
փոստի և հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
բովանդակության, տեքստերի, տեսողա-
կան ստեղծագործությունների, ձայնային 
ստեղծա գործությունների, ձայնատեսա-
յին ստեղծա գործությունների, գրական 
ստեղ ծագործությունների, տվյալների, 
ֆայլերի, փաստաթղթերի և էլեկտրոնային 
ստեղծագործությունների ձևափոխման 
և փոխակերպման համար` շարժական 
էլեկտրոնային սարքերի և համակարգչի հետ 
համատեղելի ձևաչափով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում անձնական 
տեղեկատվության կառավարման և ձայնային 
ու մուլտիմեդիա բովանդակություն, խաղեր 
և ծրագրային հավելվածներ մուտքի 
ապահովման և դրանց զննարկման և որոնման 
համար. ծրագրային ապահովում ձայնային 
հրահանգների և ձայնի ճանաչման համար, 
ծրագրային ապահովում խոսակցությունը 
տեքստի փոխակերման համար, և ձայնային 
կապի ֆունկցիայով ծրագրային հավելվածներ. 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների կամ սպառողական 
դյուրակիր այլ էլեկտրոնային սարքերի 

համար շարժական հավելվածների տեսքով. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
տեքստերի, պատկերների և ձայնի հաղորդման 
և ցուցադրման ոլորտում.

դաս  35. գովազդ. գովազդային և 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) ծառա-
յություններ, այն է՝ ապրանքների վաճառքի 
և ծառայությունների օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. պատվերների 
կատարման ծառայություններ, այն է՝ 
պատվերների ընդունման և մշակման 
հետ կապված ծառայություններ. սպառողի 
պահանջներին համապատասխան ընդհանուր 
սպառողական ապրանքների ընտրությանն 
աջակցելու նպատակով ապրանքների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
որոնման համակարգերի օպտիմալացման 
վերաբերյալ ծառայությունների տրամադրում. 
համեմատության հիման վրա առևտրի 
ծառայություններ, այն է՝ ապրանքների վաճառքի 
և ծառայությունների օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների և 
ֆայլերի կառավարում. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերում և այլ 
էլեկտրոնային և հաղորդակցական ցանցերում 
հասանելի տեղեկատվության, կայքերի և այլ 
աղբյուրների գրանցամատյանների ստեղծում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
պահանջները բավարարելու համար 
ընդհանուր սպառողական ապրանքների 
ընտրության նպատակով սպառողական 
ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. հաճախորդներին առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհրդատվության 
տրամադրում, այն է՝ համացանցի օգտատերերին 
սպառողական ապրանքների լայն շրջանակի 
վերաբերյալ գնահատականների, դիտումների և 
առաջարկությունների հրապարակման համար 
հնարավորությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց համար սպառողական ապրանքների 
լայն տեսականի ներառող մանրածախ 
խանութների առցանց ծառայություններ. 
երրորդ անձանց համար սպառողական 
ապրանքների լայն տեսականի ներառող 
մանրածախ խանութների ծառայություններ. 
գրքերի, կենցաղային էլեկտրոնիկայի, սննդի, 
գինու և խմիչքի,  խոհանոցային ապրանքների, 
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մաքրող միջոցների, խոհանոցային 
պարագաների, կենցաղային պարագաների, 
հագուստի, անձնական խնամքի միջոցների, 
տնային կենդանիների համար ապրանքների, 
սպորտային ապրանքների, ճամբարային 
սարքավորումների, խաղալիքների, թանկարժեք 
իրերի, զարդերի, ծաղիկների, կոշիկների 
և գլխարկների հետ կապված մանրածախ 
խանութների և առցանց մանրածախ 
խանութ ների ծառայություններ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. հեռախոսահամարների, 
գործնական հասցեների, էլեկտրոնային փոստի 
հասցեների, համացանցային էջերի հասցեների, 
մարդկանց, վայրերի և կազմակերպությունների 
հասցեների և հեռախոսահամարների 
տեղեկատուների տրամադրում.

դաս  38. հեռահաղորդակցություն. հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ, այն է՝ 
համակարգչային և այլ հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով հեռարձակվող և 
բեռնվող ձայնա-,  տեսա- և մուլտիմեդիային 
բովանդակության ֆայլերի էլեկտրոնային 
փոխանցում. համաշխարհային հաղոր-
դակցական ցանցերիի միջոցով 
հաղորդագրությունների, ձայնի, տվյալների 
և պատկերների էլեկտրոնային փոխանցում. 
էլեկտրոնային կապի ծառայություններ. 
տեղեկատվության և տվյալների 
էլեկտրոնային փոխանցում. էլեկտրոնային 
փոստի միջոցով հաղորդագրությունների 
տեղհասցնում. բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. առցանց 
էլեկտրոնային տեղեկատվական տախտակների 
տրամադրում համակարգիչների օգտատերերի 
միջև ապրանքի վերաբերյալ սպառողական 
տեղեկատվության բնագավառում հաղոր-
դագրությունների փոխացման համար. բանավոր 
խոսքի ձայնային հեռարձակում. կրթական և 
զվարճալի թվային մեդիա տվյալների ձայնային 
հեռարձակում և փոխանցում. անլար լայնաշերտ 
կապի ծառայություններ. գրքերի,  ֆիլմերի, 
կինոնկարների, խաղերի, խաղալիքների, 
սպորտային ապրանքների, էլեկտրոնիկայի, 
մուլտիմեդիային շնորհանդեսների և այլ 
կենցաղային ու սպառողական ապրանք-

ների վերաբերյալ հաղորդագրությունների 
փոխանցման համար համակարգիչների 
օգտատերերին և բաժանորդներին տվյալների 
ինտերակտիվ հիմնապաշար մուտքի 
տրամադրում. առցանց տեղեկատուներին, 
տվյալների հիմնապաշարներին, ընթացիկ 
իրադարձությունների կայքերին և բլոգներին 
և առցանց տեղեկատվական նյութերին 
մուտքի ապահովում. ուսուցողական և 
ժամանցային բովանդակություն, այն է՝ ֆիլմեր, 
հեռուստատեսային շոուներ, ձայնատեսայի
նստեղծագործություններ, երաժշտություն, 
ձայնային ստեղծագործություններ, գրքեր, 
թատերական բեմադրություններ, գրա-
կան ստեղծագործություններ, մարզական 
միջոցառումներ, հանգստի միջոցառումներ, 
ժամանցի միջոցառումներ որպես 
նախասիրություններ, մրցաշարեր, արվեստի 
նյութեր, պարեր, մյուզիքլներ, մշա-
կութային բովանդակություն, սպորտի և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
ցուցահանդեսներ, տարբեր մարզաձևերի 
ուսուցում, ակումբներ, ռադիոհաղորդումներ, 
կատակերգություններ, դրամաներ, մրցույթներ, 
արվեստի տեսաստեղծագործություններ, 
խաղեր, մոլեխաղեր, փառատոներ, 
թանգարաններ, զբոսայգիներ, մշա-
կութային միջոցառումներ, համերգներ, 
հրապարակումներ, անիմացիաներ, ընթացիկ 
իրադարձություններ, նորաձևության ցուցա-
դրումներ, մուլտիմեդիային շնորհանդեսներ, 
ինչպես նաև ինտերակտիվ կրթական 
վիկտորինաներ պարունակող կրթական 
և զվարճալի բովանդակությամբ առցանց 
պորտալների և վեբ-կայքերի տրամադրում. 
փոդքասթի (համացանցի միջոցով 
հեռարձակվող ձայնագրություններ) և վեբ-
քասթի (համացանցի միջոցով հեռարձակվող 
տեսագրություններ) փոխանցում. տեքստի 
և թվերի պարունակությամբ թվային անլար 
փոխանցման ծառայություններ. առցանց 
ցանցերի տրամադրում, որը հնարավորություն 
է տալիս օգտատերերին մուտք գործել 
և փոխանակել բովանդակություններ, 
տեքստեր, տեսաստեղծագործություններ, 
ձայնային ստեղծագործություններ, ձայնա-
տեսային ստեղծագործություններ, գրական 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
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փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխա-
տանքներ. համակարգիչների օգտատերերին 
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան-
ցեր մուտք գործելու ժամանակի 
տրամադրում՝ օգտատերերի և երրորդ 
անձանց համակարգչային պրոցեսորների 
և համակարգչային սերվերների վրա 
տվյալների և հղումների նույնականացման, 
աշխարհագրական դիրքորոշման, խմբա-
վորման, բաշխման և կառավարման 
հնարավորությամբ. հեռախոսահամարների, 
բիզնես հասցեների, էլեկտրոնային փոստի 
հասցեների, ցանցի գլխավոր էջի հասցեների, 
մարդկանց, վայրերի և կազմակերպություն-
ների հասցեների և հեռախոսահամարների 
տեղեկատուների տրամադրում. էլեկտրոնային 
ընթերցող սարքերի, բջջային հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, շարժական էլեկտրոնային 
սարքերի, դյուրակիր թվային սարքերի, 
պլանշետների կամ համակարգիչների միջև 
պատկերների, հաղորդագրությունների, 
ձայնա-, տեսա-, ձայնատեսային և մուլտի-
մեդիային աշխատանքների փոխանցման 
համար հեռահաղորդակցական կապի 
ծառայությունների տրամադրման տեսքով 
օժանդակ սարքերին կամ էլեկտրոնային 
սարքերին մուտքի ապահովում. ձայնա-, 
տեսա- և ձայնատեսային նյութերի 
հոսքային փոխանցում համացանցի կամ այլ 
համակարգչային կամ հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով. լուսանկարներ, տեսանյութեր, 
տեքստեր, տվյալներ, պատկերներ և այլ 
էլեկտրոնային նյութեր փոխանցելու համար 
առցանց բանավեճային համաժողովների, 
համացանցային ֆորումների և առցանց 
համայնքների տրամադրում. տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայությունների տրամադրում վերը 
նշվածների վերաբերյալ.

դաս  41. զվարճությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. պարբերա-
կանների հրատարակում. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. էլեկտրոնային գրքերի, 
պարբերականների հրատարակում. մագնի-
սական կամ օպտիկական տեղեկակիրների 
վերաբերյալ նյութերի հրատարակում. 
երաժշտության առցանց հրատարակում. 

զվարճությունների ոլորտում տեղեկատվության 
առցանց տրամադրում. նախապես գրառված 
ոչ ներբեռնելի երաժշտության և փոդքասթների  
(համացանցի միջոցով հեռարձակվող 
ձայնագրություններ) տրամադրում. կրթության և 
զվարճությունների, նորությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում, և ընթացիկ 
իրադարձությունների, զվարճությունների, 
մշակութային իրադարձությունների, նորու-
թյունների, սպորտի, գործարարության 
և ֆինանսների, քաղաքականության և 
կառավարության, առողջության և ֆիզիկական 
պատրաստվածության, եղանակի, գիտության 
և տեխնոլոգիայի, ճանապարհորդության, 
արվեստի և գրականության,  ապրելակերպի 
և անհատական զարգացման, վերգետնյա 
տրանսպորտի և փոխադրամիջոցների, 
երեխայի կրթության և զարգացման, 
անշարժ գույքի, նորաձևության և դիզայնի, 
բաղադրատոմսերի, բաղադրիչների և 
խոհարարության, տան ձևավորման, 
երաժշտության և կինոնկարների, պատմության, 
բժշկության, օրենքի ոլորտների   վերաբերյալ 
մեկնաբանությունների տրամադրում և 
սպառողների իրավունքների մասին կրթական և 
ժամանցային տեղեկատվության տրամադրում. 
տեղեկատվությամբ, ձայնագրություններով, 
հրապարակումներով վեբկայքերի տրա-
մադրում՝ բոլորը զվարճությունների 
վերաբերյալ. զվարճությունների ոլորտում 
տեղեկատվության, մրցույթների, տեքստի, 
ձայնագրությունների, հրապարակումների հետ 
կապված նորությունների և տեղեկատվության 
տրամադրում՝ բոլորը զվարճությունների 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն զվար-
ճությունների և զվարճությունների արդյունա-
բերության ոլորտում. սոցիալական 
ցանցերի միջոցով զվարճությունների, 
ֆիլմերի և հեռուստաշոուների վերաբերյալ 
տեղեկատվության  տրամադրում. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումների և ինտերակտիվ 
գովազդի տարածում.  զվարճության հարցերով 
տեղեկատվական ծառայություններ, այն 
է՝ բազմազան թեմաների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և քննարկումների փոխա-
նակման հնարավորության տրամադրում 
կենդանի միջոցառումների և փոստով 
ուղարկվող տեղեկատվության միջոցով. 
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կապի ցանցերի միջոցով տեղեկատվության, 
ակնարկների և անհատականացված 
հանձնարարականների տրամադրում զվար-
ճությունների ոլորտում. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով 
տեղեկությունների և մեկնաբանությունների 
տրամադրում զվարճությունների կամ 
կրթության ոլորտում, այն է՝ տեղեկատվություն 
երաժշտության, գրքերի, կինոնկարների, 
ֆիլմերի, խաղերի, խաղալիքների, սպորտային 
ապրանքների, էլեկտրոնիկայի, մուլտիմե-
դիայի շնորհանդեսների և այլ կենցաղային 
և սպառողական ապրանքների ոլորտում. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն 
է՝ առցանց նախապես գրառված ձայնային 
ծրագրերի տրամադրում՝ երաժշտության, 
գրքերի, կինոնկարների, ֆիլմերի, խաղերի, 
խաղալիքների, սպորտային ապրանքների, 
էլեկտրոնիկայի, մուլտիմեդիայի շնոր-
հանդեսների և այլ կենցաղային և սպառողա-
կան ապրանքների ոլորտում. զվարճությունների 
ծառայություններ, այն է՝ առցանց 
ակնարկների, վարկանշային գնահատման 
և առաջարկությունների տրամադրում 
երաժշտության, գրքերի, կինոնկարների, 
կինոֆիլմերի, խաղերի, խաղալիքների, 
սպորտային ապրանքների, էլեկտրոնիկայի, 
մուլտիմեդիայի շնորհանդեսների և այլ 
կենցաղային և սպառողական ապրանքների 
վերաբերյալ. զվարճությունների ծառա-
յություններ, այն է՝ համացանցի միջոցով 
նախապես գրառված ձայնագրությունների 
հատվածների տրամադրում. գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, գրական 
ստեղծագործությունների, ձայնագրությունների 
և ձայնատեսային ստեղծագործությունների 
հրատարակում. անլար ցանցի միջոցով ոչ 
ներբեռնելի, նախապես գրառված ձայնա-,  տեսա- 
և ձայնատեսային ստեղծագործությունների 
տրամադրում. առցանց համակարգչային 
խաղերի և ինտերակտիվ պատմություն-
ների տրամադրում. տեղեկությունների, 
նորու թյունների, հոդվածների և 
մեկնաբանությունների տրամադրում կրթության 
և ուսումնական հաստատությունների 
ոլորտում. կրթական ծառայություններ 
առերես և առցանց հեռավոր ուսուցման 
տեսքով՝ ընթացիկ իրադարձությունների, 

կրթության, պատմության, լեզվի, հումանի-
տար գիտություների, մաթեմատիկայի, 
գործա րարության, գիտության, նախա-
սիրությունների, տեխնոլոգիայի, մշակույթի, 
սպորտի, արվեստների, հոգեբանության, 
և փիլիսոփայության թեմաներով.  
համակարգչային բնույթի և համակարգչային 
օժանդակությամբ ուսուցման ինտերակտիվ 
կրթական ծառայություններ՝ ընթացիկ 
իրադարձությունների, կրթության, պատ-
մության, լեզվի, հումանիտար գիտություների, 
գրականության, մաթեմատիկայի, գործա-
րարության, գիտության, նախասիրությունների, 
տեխնոլոգիայի, մշակույթի, սպորտի, 
արվեստների, հոգեբանության և 
փիլիսոփայության թեմաներով. կրթական 
և զվարճությունների ծառայություններ 
փոդքասթի, վեբքասթի և նորություններով 
ու մեկնաբանություններով  շարունակական 
ծրագրերի տեսքով՝ երաժշտության, 
ձայնագրությունների, գրքերի, թատ-
րոնների, գրական աշխատանքների, 
սպորտային իրադարձությունների, հանգստի 
կազմակերպման, ժամանցային գործու-
նեության, մրցաշարերի, արվեստի, 
պարի, մյուզիքլների, ցուցահանդեսների, 
սպորտային պարապմունքների, ակումբ-
ների, ռադիոյի, կատակերգության, 
մրցույթների, տեսողական աշխատանքների, 
խաղերի, մոլեխաղերի, փառատոնների, 
թանգարանների, զբոսայգիների, մշակութային 
իրադարձությունների, համերգների, հրա-
տարակման, անիմացիայի, ընթացիկ 
իրադարձությունների, նորաձևության և 
մուլտիմեդիայի շնորհանդեսների ոլորտում, 
որոնք հասանելի են համացանցի կամ 
այլ համակարգչային հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով. ռադիոհաղորդումների 
արտադրություն. զվարճալի ռադիո-
հաղորդումներ.  ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. համակարգչային 
խաղերի և համակարգչային խաղերի 
կատարելագործումների մասին առցանց 
տեղեկատվության տրամադրում. ոչ 
ներբեռնելի երաժշտություն և այլ թվային 
տեքստեր, գրքեր, ամսագրեր, նորություններ 
և տեղեկություններ պարունակող ձայնային 
ֆայլերով զվարճությունների առցանց 
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որոնվող հիմանապաշարների տրամադրում. 
տեղեկատվական, խորհրդատվական և 
խորհրդակցական ծառայությունների տրա-
մադրում վերը նշվածների վերաբերյալ.

դաս  42. որոնման միջոցների տրամա-
դրում. համակարգչային ծառայություններ, այն 
է՝ օպերացիոն համակարգերի և 
համակարգչային հավելվածների հեռակա 
տեղադրում. օպերացիոն համակարգերի և 
համակարգչային հավելվածների տեղադրում 
համացանցի միջոցով. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. խորհրդատվական 
ծառայություններ մուլտիմեդիա հավելվածների 
կառավարման, ներկայացման և վերահսկման 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման, 
ապարատային ապահովման և համակարգչային 
համակարգերի մշակում. ծրագրային 
ապահովման և համակարգչային համա-
կարգերի խմբագրման, արդիականացման, 
սպասարկման և  օժանկակման ծառա-
յություններ. համակարգչային ծառայություն ներ 
մուլտիմեդիային հավելվածների կառավարման, 
ներկայացման և վերահսկման, հետազոտման, 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման, 
տեղեկատվական համակարգերի կառավարման 
և սեփական խնդիրները լուծելու համար 
արտաքին ռեսուրսների ներգրավման ոլոր-
տում. համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
համացանցի միջոցով ընդհանուր 
հետաքրքրության լայն տեղեկատվություն 
տրամադրող առցանց տվյալների 
հիմնապաշարների տեղադրում. համա-
կարգչային ծառայություններ, այն է՝ որոնման 
միջոցների տրամադրում ընդհանուր 
հետաքրքրության տեղեկատվության ստացման 
նպատակով. ինտերակտիվ տվյալների 
հիմնապաշարների տեղադրում համա-
կարգիչների օգտատերերի և բաժանորդների 
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման 
համար. ինտերակտիվ տվյալների 
հիմնապաշարների տեղադրում համա-
կարգիչների օգտատերերի և բաժանորդների 
միջև գրքերի, ֆիլմերի, կինոֆիլմերի, 
հեռուստատեսային ծրագրերի, խաղերի, 
խաղալիքների, սպորտային ապրանքների, 
էլեկտրոնիկայի, մուլտիմեդիային շնոր-
հանդեսների և այլ կենցաղային ու սպառողական 
ապրանքների, ինչպես նաև ապրանքների 

դիտման և համացանցում դրանց գնման 
վերաբերյալ հաղորդագրությունների 
փոխանցման համար. առցանց ոչ բեռնելի 
ծրագրային ապահովման տրամադրում 
համացանցային զննարկիչների համար. ոչ 
բեռնելի շարժական կապի սարքերի համար 
ծրագրերի տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների և կապի 
շարժական ցանցերի միջոցով համացանց 
մուտքի դյուրացման համար. տեխնիկական 
աջակցություն, այն է՝ համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային ապահովման 
խնդիրների վերացում և շարժական 
համակարգիչների ու կապի շարժական 
սարքերի ապարատային և ծրագրային 
ապահովման խնդիրների վերացում. 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
ապահովման մշակում և դրանց վերաբերյալ 
խորհրդակցություն. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման մշակում երրորդ անձանց 
համար. շարժական համակարգիչների ու կապի 
շարժական սարքերի ապարատային և 
ծրագրային ապահովման մշակում և դրանց 
վերաբերյալ խորհրդակցություն. երրորդ 
անձանց բովանդակության, լուսանկարների, 
տեքստերի, տվյալների, պատկերների, վեբ 
կայքերի և այլ էլեկտրոնային 
ստեղծագործությունների տեղադրում. որոնման 
հարթակների տրամադրում, որոնք 
հնարավորություն են ընձեռում օգտատերերին 
դիմել և ստանալ լուսանկարներ, տեքստեր, 
տվյալներ, պատկերներ, էլեկտրոնային 
ստեղծագործություններ, տեսողական ստեղ-
ծագոր  ծու թյուններ, ձայնային ստեղ-
ծագործությունների, ձայնատեսա յին 
ստեղ ծա գործություններ, գրական 
ստեղծագործություններ և փաստաթղթեր. 
ինտեր ակտիվ տեղադրման ծառայություններ, 
որոնք հնարավորություն են ընձեռում 
օգտատերերին առցանց հրապարակել և 
համօգտագործել իրենց լուսանկարները, 
տեքստերը, տվյալները, պատկերները. 
համակարգիչների, համացանցի, գաղտնաբառի 
անվտանգության, ինչպես նաև 
համակարգիչների, համացանցի և գաղտնա-
բառի հետ կապված խնդիների առաջացման 
ռիսկերի կանխարգելման ծրագրային 
ապահովման տեխնիկական սպասարկում և 
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արդիականացում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում և տեխնիկական 
սպասարկում.  համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային ապահովման վերաբերյալ 
տեխնիկական տեղեկատվություն պարունակող 
վեբ կայքերի տրամադրում. խորհրդակցական 
ծառայություններ համակարգիչների ոլորտում. 
փաստաթղթային տվյալների փոխանցում մի 
համակարգչային ձևաչափից մյուսին. թվային 
բովանդակության տեղադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերում, անլար ցանցերում 
և էլեկտրոնային կապի ցանցերում. ոչ 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրային 
ապահովման և առցանց միջոցների  
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում՝ 
հնարավորություն ընձեռելով օգտատերերին 
մուտք գործել և ներբեռնել համակարգչային 
ծրագրային ապահովումը. ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրային ապահովման  
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում, 
որը տրամադրում է օգտատերերի 
նախասիրությունների հիման վրա ծրագրային 
հավելվածների վերաբերյալ անհատական 
առաջարկություններ.  համակարգչայնացված 
տվյալների և համակարգչային համակարգերի 
և ցանցերի մոնիտորինգ անվտանգության 
նպատակով. առցանց տվյալների 
հիմնապաշարների տեղադրում, մասշտա-
բավորում և սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. ծրագրային ապահովմամբ ամպային 
հաշվարկման ծառայություններ տվյալների 
հիմնապաշարներիկառավարման համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարների 
ամպային հոսթինգ. կիրառական 
ծառայությունների պրովայդերներ (ASP)՝ 
ծրագրային ապահովման հիման վրա 
տվյալների հիմնապաշարների կառավաման 
համար.  հիմնահարթակներ որպես 
ծառայություն (PAAS)՝ ծրագրային ապահովման 
հիման վրա տվյալների հիմնապաշարների 
կառավաման համար. ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SAAS)՝ ծրագրային 
ապահովման հիման վրա տվյալների 
հիմնապաշարների կառավաման համար. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SAAS) ընդհանուր հետաքրքրության 
թեմաներով տեղեկատվությանը  մուտքի 
ապահովման, մոնիտորինգի, հետևման, 

որոնման, պահպանման և համօգտագործման 
համար. ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն (SAAS) անձնական տեղե-
կատվության կառավարման, ինչպես նաև 
առցանց տվյալների հիմնապաշարներ, ձայնա- 
և մուլտիմեդիա բովանդակություն, խաղեր, 
ծրագրային հավելվածներ, ծրագրային 
հավելվածների վաճառքի շուկաներ, ծրագրերի 
ցուցակներ և ուղեցույցներ և ըստ պահանջի 
տեսանյութեր մուտքի, զննարկման և որոնման 
համար. ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն (SAAS) ձայնային հրահանգների և 
ձայնի ճանաչման համար ծրագրերի, 
խոսակցությունը տեքստի փոխակերպող 
ծրագրերի, ձայնային կառավարմամբ 
ծրագրային հավելվածների և անձնական 
տեղեկատվության կառավարման համար 
ծրագրերի պարունակությամբ, ինչպես նաև 
առցանց տվյալների հիմնապաշարներ, ձայնա-, 
տեսա- և մուլտիմեդիա բովանդակություն, 
խաղեր, ծրագրային հավելվածներ, ծրագրային 
հավելվածների վաճառքի շուկաներ, ծրագրերի 
ցուցակներ և ուղեցույցներ և ըստ պահանջի 
տեսանյութեր մուտքի, զննարկման և որոնման 
համար ծրագրերի պարունակությամբ. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SAAS)՝ ձայնա- և մուլտիմեդիա ֆայլերը 
համակարգչում կամ այլ շարժական 
սպառողական էլեկտրոնային սարքերում 
ներբեռնման և դրանց մուտքի ապահովման 
հնարավորությամբ. ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SAAS) շարժական 
սարքերի համար՝ հնարավորություն ընձեռելով 
օգտատերերին սարքերում պարունակվող 
տեղեկատվությունը, կոնտակտները և 
հավելվածները որոնելու համար.  ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SAAS) 
տեղեկատվության ցուցիչների, վեբ կայքերի 
ցուցիչների և այլ տեղեկատվական աղբյուրների 
ցուցիչների ստեղծման համար. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SAAS) 
ձայնային հրահանգների և ձայնի ճանաչման 
համար. ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն (SAAS) խելամիտ ձայնային 
բարձրախոսների վերահսկման համար. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SAAS) թվային բովանդակությանը 
բաժանորդագրման հետ կապված ծրագրերի 
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պարունակությամբ.  ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SAAS) ձայնա- և 
մուլտիմեդիային բովանդակության ստեղծման, 
հեղինակային մշակման, բաշխման, 
ներբեռնման, հաղորդման, ընդունման, 
նվագարկման, խմբագրման,  դուրսբերման,  
ծածկագրման, վերծանման, ցուցադրաման, 
պահպանման և կազմակերպման համար 
ծրագրերի պարունակությամբ. որոնման 
հարթակների տրամադրում՝ հնարավորություն 
ընձեռելով օտգատերերին դիմել և ստանալ  
թվային մեդիա բովանդակություն և 
հավելվածներ. առցանց ոչ բեռնելի ծրագրերի և 
հավելվածների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում հոսքային ձայնա- և տեսաֆայլեր, 
խաղեր, սոցիալական ցանցեր, տեքստային 
ֆայլեր և մուլտիմեդիա ֆայլեր մուտքի 
պահովման համար.  համակարգչային 
ծառայություններ, այն է՝ երրորդ անձանց 
համար տվյալների հիմնապաշարների տարբեր 
ծավալի սպասարկիչների տրամադրում. ոչ 
բեռնելի ծրագրային ապահովմամբ վեբ կայքերի 
տրամադրում  տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարման համար. տեղադրված 
օպերացիոն համակարգերի և համակարգչային 
հավելվածների տրամադրում համացանցի 
միջոցով. տարբեր ծավալների հաշվարկային 
միջոցների և տվյալների պահման միջոցների 
վարձույթ. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով հասանելի ոչ բեռնելի 
ծրագրային ապահովման տրամադրում, 
մշակում և ստեղծում համակարգչային 
հավելվածների կառավարման համար. առցանց 
բանավեճային համաժողովների ստեղծում, 
կառավարում և հետևում. էլեկտրոնային 
եղանակով պահված վեբ կայքերի ստեղծում 
առցանց ծառայությունների և համացանցի 
համար.   տվյալների պահում, վեբ կայքերի 
կատարելագործում և տեխնիկական սպա-
սարկում   երրորդ անձանց համար. երրորդ 
անձանց վեբ կայքերի կառավարում. վեբ 
սպասարկիչների վարձույթ. վեբ կայքերի 
սպասարկում,  ստեղծում և տեղադրում. 
կիրառական ծրագրերի մատակարարների 
ծառայություններ, այն է՝ հավելվածների, 
ծրագրերի, վեբ կայքերի և տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում, տեղակայում, 
կառավարում, կատարելագործում և 

սպասարկում էլեկտրոնային առևտրի, առցանց 
վճարումների, պատվերների կատարման 
հերթականության, վեբ կայքերի մշակման, 
տվյալների պահման, համօգտագործվող 
հաշվարկային հզորությունների չափաբերման, 
հաղորդագրությունների ուղարկման և օգտա-
տերերի հոսքի հիման վրա վեբ կայքերի 
վարկանիշի հաշվարկման ոլորտում.  վեբ 
կայքերի տեղադրում, որոնք հնարավորություն 
են ընձեռում սպառողին դիտելու տարբեր 
տպագրային, գրաֆիկական և լուսանկարչական 
պատկերներ, ձայնային բովանդակություն և 
օգտագործել մոդելային նմուշներ 
տեղեկատվության, դրական և բացասական 
գնահատականների, խմբագրումների, փոփո-
խությունների, ձևափոխումների, կարծիքների, 
առաջարկությունների և մեկնաբանությունների 
տրամադրման  համար, ինչպես նաև 
ներգրավվել սոցիալական, գործարար և 
համայնքային ցանցերում. համակարգչային 
ծառայություններ, այն է՝ գրանցված 
օգտատերերի համար առցանց համայնքների 
ստեղծում բանավեճերին մասնակցելու, 
հետադարձ կապ ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու և սոցիալական 
ցանցերում ներգրավվելու համար. 
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրերի 
մշակման և կատարելագործման ծառա-
յություններ. համակարգչային խաղերի 
ծրագրերի մշակում և  կատարելագործում. 
առցանց ոչ բեռնելի ծրագրային նախագծման 
միջոցների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում էլեկտրոնային խաղերի մշակման 
և կատարելագործման համար.  տեխնիկական 
աջակցության ծառայություններ, այն է՝ 
համակարգչաային խաղերի ծրագրերի 
խնդիրների վերացում. ոչ բեռնելի կիրառական 
ծրագրերի տրամադրում. առցանց ոչ բեռնելի 
ամպային հաշվարկման ծրագրային 
ապահովման  ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում տվյալների էլեկտրոնային 
պահման համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակում շարժական 
հավելվածների ոլորտում. կիրառական 
ծառայություններ տրամադրողների ծառա-
յություններ, այն է՝ հավելվածների, ծրագրերի և 
վեբ կայքերի տեղադրում, կառավարում, 
կատարելագործում և սպասարկում անձնական 
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արտադրողականության, անլար կապի և 
շարժական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
գիտական և տեխնոլոգիական ծառայություններ 
և դրանց հետ կապված հետազոտություններ և 
մշակումներ.  արդյունաբերական վերլուծումների 
և հետազոտությունների ծառայություններ. 
վերոհիշյալի վերաբերյան տեղեկատվության, 
խորհրդակցության և խորհրդատվության 
տրամադրում.

դաս  45. համացանցում ծանոթությունների 
ծառայություններ, սոցիալական ցանցեր 
և ծանոթությունների համացանց-
ակումբներ. կոնտակտների տրամադրում 
և ծանոթությունների դյուրացում այն 
մարդկանց, որոնք ցանկանում են ծանոթանալ 
նմանատիպ հետաքրքրություններով մարդ-
կանց հետ՝ արդյունավետ անձնական 
փոխհարաբերությունների ստեղծման և 
զարգացման նպատակով. ծանոթությունների, 
անձնական փոխհարաբերությունների 
և սոցիալական ցանցերում շփման 
ծառայություններ, որոնք մատուցվում են 
համացանցի կամ այլ համակարգչային կամ 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություններ, այն 
է՝ անհատների միջև ծանոթությունների 
կամ փոխհարաբերությունների դյուրա-
ցում. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. սոցիալական ցան-
ցերի առցանց ծառայություններ զվարճու-
թյունների բնագավառում. զվարճությունների 
բնագավառում վեբ-կայքերի և հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով տրամադրվող 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ. 
անձնական կոնսյերժների (դռնապանների) 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառա-
յություններ. անվտանգության ծառա յություններ 
գույքի և անհատ անձանց պաշտպանության 
համար.  սոցիալական ցանցերի ոլորտում 
առցանց համակարգչային հիմնապաշների 
և տվյալների  առցանց որոնողական 
հիմնապաշարների տրամադրում. զվարճանքի 
նպատակով սոցիալական ցանցի վեբ-
կայքի տրամադրում. մեկնաբանությունների, 
համեմատությունների, համագործակցության, 
խորհրդատվության, խորհուրդների, քննար-
կումների, հետազոտությունների, տեղեկա-
տվության փոխանակման, ինդեքսավորման, 

տեղեկատվության տեղադրման և զվար-
ճանքների նպատակներով սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ. անձնական 
գնումների ծառայություններ. համացանցի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և անլար 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցող 
հասանելի ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակությամբ տվյալների որոնողական 
հիմնապաշարների տրամադրում առցանց 
սոցիալական ցանցի ոլորտում։   

____________________

(210) 20171849
(220) 26.12.2017
(730) «Ջի.Այ.Սի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգվ., 2 շրջ., շ. 2, բն. 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս  30. խրթխրթան լավաշիկներ:

____________________

(210) 20171850
(220) 26.12.2017
(730) «Էկո ագրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Առինջ 
համայնք, Մհեր Մկրտչյան թաղ., փ. 1, շին. 32, 
AM 
(540) 
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(511) 
դաս  29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս  30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս  31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս  32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. տանձի 
սիդր. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարռջրի հիմքով ըմպելիքներից

դաս  39. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ապրանքների փաթեթավորում.

դաս  44. դեկորատիվ - բնանկարային 
այգեգործություն. բանջարաբուծություն. 
այգեգործություն. լանդշաֆտային դիզայն։

____________________

(210) 20171851
(220) 26.12.2017
(730) «Էկո ագրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Առինջ 
համայնք, Մհեր Մկրտչյան թաղ., փ. 1, շին. 32, 
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 և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս  30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս  31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս  32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). լիկյորներ. մեղրային 
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ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. տանձի 
սիդր. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարռջրի հիմքով ըմպելիքներից

դաս  39. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ապրանքների փաթեթավորում.

դաս  44. դեկորատիվ - բնանկարային 
այգեգործություն. բանջարաբուծություն. 
այգեգործություն. լանդշաֆտային դիզայն։

____________________

(210) 20171852
(220) 26.12.2017
(730) «Էկո ագրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Առինջ 
համայնք, Մհեր Մկրտչյան թաղ., փ. 1, շին. 32, 
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 և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս  30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս  31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 

թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս  32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. տանձի 
սիդր. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարռջրի հիմքով ըմպելիքներից

դաս  39. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ապրանքների փաթեթավորում.

դաս  44. դեկորատիվ - բնանկարային 
այգեգործություն. բանջարաբուծություն. 
այգեգործություն. լանդշաֆտային դիզայն։

____________________

(210) 20171853
(220) 26.12.2017
(730) Բագրատ Արշակյան, Երևան, Արամի 64, 
բն. 21, AM 
(540) 
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(511) 
դաս  29. պահածոյացված միրգ, բան ջա-

րեղեն.
դաս  30. թեյ, սուրճ, հրուշակեղեն.
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինի, օղի, բրենդի, վիսկի, ռոմ, ջին.
դաս  35. մթերային ապրանքների վաճառք. 
դաս  39. ավտոմոբիլային փոխադրումներ.
դաս  43. ռեստորան, սրճարան:

____________________

(210) 20171854
(220) 26.12.2017
(730) «Դռագսման» ՍՊԸ, Երևան, Սասունցի 
Դավթի նրբ., տուն 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս  19. բետոն.
դաս  35. շինանյութի վաճառք.
դաս  37. շինարարություն:

____________________

(210) 20171855
(220) 26.12.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս  34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 

էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171858
(220) 27.12.2017
(730) «Գարանտ դենտ» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, 
Ս.Հակոբյան փ., տուն 141, AM 
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(540) 

(511) 
դաս  44. ատամնաբուժական ծառայություն։

____________________

(210) 20171870
(220) 28.12.2017
(730) «Անելիք բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
13, AM 
(540) 

(511) 
դաս  36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ տարաժամկետ մարման 
վարկեր, միջնորդային գործունեություն, 
վարկային գործակալությունների ծառա-
յություններ, պարտքերի բռնագանձման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ապահովագրման միջնորդություն, բան-
կային ծառայություններ, փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում, կապիտալ 
ներդրումներ, երաշխավորություն, դրամի 
փոխանակում, ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ), պահպանում անկիզելի պահա-
րաններում, փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում), ֆինանսական գնահա-
տումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք), 

ֆակտորինգ, ֆինանսավորում, ֆինանսական 
կառավարում, փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց, հիփոթեքային վարկեր, 
խնայբանկեր, ֆինանսական վարձակալություն, 
բորսայական միջնորդություն, ֆինանսական 
վերլուծություն, խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով, սպասարկում վարկային 
քարտերով, սպասարկում դեբետ քարտերով, 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով, 
ֆինանսական տեղեկատվություն, արժեթղթերի 
թողարկում, վարկային քարտերի թողարկում, 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ, 
ֆինանսական հովանավորություն, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
ածխածնային վարկեր իրականացնելու 
միջնորդություն, վարկավորում գրավի 
դիմաց, պահեստային հիմնադրամների 
ծառայություններ, խնայողական հիմնա-
դրամների ծառայություններ, միջնորդային 
ծառայություններ, խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով, շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում, 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով, հիմնադրամների 
տեղաբաշխում, փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար, միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20171872
(220) 28.12.2017
(730) «Ֆոտոմաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 2, 
բն. 27, AM 
(540) 
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(511) 
դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում, այն է՝ 
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, 
պանսիոններում) զբաղվող գործա կա-
լություններ, սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), ծերանոցների ծառայություններ, 
սրճարանների ծառայություններ, նախա-
ճաշարանների ծառայություններ, քեմ-
պինգների ծառայություններ, ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում, ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում, 
պանսիոնների ծառայություններ, զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ, 
հյուրանոցների ծառայություններ, մանկա-
մսուրների ծառայություններ, ռեստորանների 
ծառայություններ, տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում, տեղերի  ամրագրում  
հյուրա նոցներում, ինքնասպասարկ-
ման ռեստորանների ծառայություններ, 
խորտկա րանների ծառայություններ, պան-
սիոններ կենդանիների համար, բարերի  
ծառայություններ, հանգստի հիմնապաշարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում), 
շարժական շինությունների վարձույթ, տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար, մոթելների ծառայություններ, կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ, 
սենյակների, դահլիճների  վարձակալում 
հավաքների համար, վրանների վարձույթ, 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ, խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ, լուսավորող 
սարքերի վարձույթ, մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում, ժամանակավոր  
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում), վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171882
(220) 29.12.2017
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 

(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ խնձորից պատրաստված թունդ 
ալկոհոլային խմիչք:

____________________

(210) 20180001
(220) 08.01.2018
(730) Արմեն Մեհրաբյան, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 
փ. 1, տուն 66/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  29. մրգային և հատապտղային մուրա-

բաներ, ջեմեր, կոնֆիտյուր, մրգային դոնդող, 
պահածոյացված մրգեր և հատապտուղներ, 
մրգային և հատապտղային խյուսեր, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն.

դաս  30. կոնֆետներ չորացված մրգերով.
դաս  32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպե-
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լիքներ, բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, բնահյութեր  ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, մրգահյութեր, 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20180003
(220) 09.01.2018
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. Դավ-
թյան 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս  4. վառելանյութ (բենզին).
դաս  35. առևտուր, բենզինի և դիզելային 

վառելիքի ներմուծում, գրասենյակային ծառա-
յություն.

դաս  37. վառելանյութի լիցքավորման 
ծառայություններ.

դաս  39. տրանսպորտային փոխադրումներ: 
____________________

(210) 20180004
(220) 09.01.2018
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս  4. վառելանյութ (բենզին).
դաս  35. առևտուր, բենզինի և դիզ. վառելիքի 

ներմուծում, գրասենյակային ծառայություն.
դաս  37. վառելանյութի լիցքավորման 

ծառայություններ.
դաս  39. տրանսպորտային փոխա դրում-

ներ:  
____________________

(210) 20180006
(220) 10.01.2018
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս  4. վառելանյութ (բենզին).
դաս  35. առևտուր, բենզինի և դիզելային 

վառելիքի ներմուծում, գրասենյակային ծառա-
յություն.

դաս  37. վառելանյութի լիցքավորման 
ծառա յություններ.

դաս  39. տրանսպորտային փոխադրումներ: 
____________________

(210) 20180011
(220) 10.01.2018
(730) Անդելի գրուպ Քո., Էլ-Թի-Դի, CN 
(540) 

(511) 
դաս  9. էլեկտրական կոճեր, տագնապի 

ազդանշաններ, ձայնային ազդանշանային 
սարքեր, էլեկտրամագնիսների կոճեր, 
վթարային ազդաս արքեր, ամպերաչափներ, 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն), 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն), 
վթարային էլեկտրական զանգեր, ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրականություն), ճյուղա-
վորման տուփեր (էլեկտրականություն), 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ, 
էլեկտրական կոլեկտորներ, արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման 
էլեկտրական տեղակայանքներ, փականջա-
տիչներ (էլեկտրականություն), հաշվիչներ, 
էլեկտրական կոնդենսատորներ, էլեկտրա-
հաղորդիչներ, էլեկտրական շղթայի 
գործարկիչներ, գծային միացիչներ 
(էլեկտրականություն), միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն), կոմուտացման վահան-
ներ, էլեկտրական հպակներ, էլեկտրական 
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կարգավորող սարքեր, դիտարկման և 
վերահսկման էլեկտրական ապարատուրա, 
էլեկտրական կերպափոխիչներ, կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ, էլեկտրա-
կան փոխարկիչներ, սահմանափակիչներ 
(էլեկտրա կանություն), հոսանքի ուղղիչ-
ներ, ռեդուկտորներ (էլեկտրական), 
էլեկտրական ապահովիչներ, բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն), բաշխիչ 
կառավարակետեր (էլեկտրականություն), 
չափիչներ, չափիչ սարքեր, հոսանքի կորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ, էլեկտրական 
չափիչ սարքեր, էլեկտրական մալուխներ, 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականություն), 
էլեկտրական միացքներ, էլեկտրական ռելեներ, 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչ-
ներ, թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ), 
էլեկտրա հաղորդալարեր, լիցքավորորղ սարքեր, 
կուտակիչների համար, հաճախաչափներ, 
հալունապահովիչներ, կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն), ժամանակի ավտոմատ 
ռելեներ, էլեկտրական կուտակիչներ, 
օմաչափներ, զանգեր (տագնապի ազդաս 
արքեր), էլեկտրական դիմադրություններ, 
սեղմակներ (էլեկտրականություն), շչակներ, 
վոլտաչափներ, նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար (լարեր, մալուխներ)։

____________________

(210) 20180013
(220) 11.01.2018
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. գինի:

____________________

(210) 20180014
(220) 11.01.2018
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20180015
(220) 11.01.2018
(730) «Բարի լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 4, 
բն. 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս  28. խաղեր՝ մասնավորապես լոտո.
դաս  38. հեռուստահեռարձակում.
դաս  41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
____________________

(210) 20180019
(220) 12.01.2018
(730) «Վի. Այ. Սի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ, փ. 
28, տուն 35, AM 
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(540) 

(511) 
դաս  39. Հայաստան ժամանող այցելու-

ներին տուրիզմի, տեսարժան վայրերի և 
իրենց հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում:

____________________

(210) 20180025
(220) 15.01.2018
(730) Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթաֆս Քո. ԼԼՔ, AE 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր, մասնավորապես՝ սննդային 
սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն երշիկ. 
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. խավիար. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 

սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. 
շրդանային մակարդներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
պտղամիս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. կոճապղպեղի մուրաբա. 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 
համար. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. անկենդան 
ծովատառեխ. օմարներ (անկենդան). 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր 
(կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. արմավենու սննդային յուղ. 
մշակված ընկույզներ. ձվեր.  ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված 
սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած միս. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. սոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային 
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. 
սաղմոն(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
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խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր.  խխունջներ անկենդան. սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան խավիար (մշակված). մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. 

մշակված մրգերց կոմպոզիցիա. կաթի փոշի. 
յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով 
ստացված ձիթապտղի յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար:

____________________

(210) 20180026
(220) 15.01.2018
(730) Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE 
(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 և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր, մասնավորապես՝ սննդային 
սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ 
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(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն երշիկ. 
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. խավիար. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. 
շրդանային մակարդներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
պտղամիս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. կոճապղպեղի մուրաբա. 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 
համար. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. անկենդան 
ծովատառեխ. օմարներ (անկենդան). 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր 
(կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. արմավենու սննդային յուղ. 
մշակված ընկույզներ. ձվեր.  ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված 
սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած միս. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. սոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային 

աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. 
սաղմոն(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր.  խխունջներ անկենդան. սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան խավիար (մշակված). մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
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խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. 
մշակված մրգերց կոմպոզիցիա. կաթի փոշի. 
յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով 
ստացված ձիթապտղի յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար:

____________________

(210) 20180027
(220) 16.01.2018
(730) «Արմֆլայ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
51/2, բն. 77, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39. զբոսաշրջային ծառայություններ:

____________________

(210) 20180029
(220) 16.01.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերյոժա 
Հովհաննիսյան Տիգրանի, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, փ. 22, տուն 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս  29. չրեր.
դաս  35. չրերի, ընդեղենի, գյուղա-

տնտեսական մթերքների հիմքով պատրաստվող 
այլ ապրանքատեսակների, չրերի պահպանման 
տարաների և զամբյուղների վաճառք:

____________________

(210) 20180030
(220) 16.01.2018
(730) «Էկոս» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ. 

դաս  41. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում կրթական, հետազոտական 
ծրագրերի իրականացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
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սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
վարպետաց դաս երի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մասնագիտագիտական 
վերապատրաստում.

դաս  42. ծրագրային ապահովում, 
խորհրդա տվական գործունեություն տեխ-
նիկական բնագավառում, համակարգչային 
համակարգերի կառավարման գործունեություն, 
տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության 
տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-
պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ընդգրկված են 42-րդ դասում։  

____________________

(210) 20180031
(220) 16.01.2018
(730) «ԱԲՖ» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս  9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ. 

դաս  41. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում կրթական, հետազոտական 
ծրագրերի իրականացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
վարպետաց դաս երի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մասնագիտագիտական 
վերապատրաստում.

դաս  42. ծրագրային ապահովում, 
խորհրդա տվական գործունեություն տեխնի-
կական բնագավառում, համակարգչային 
համակարգերի կառավարման գործունեություն, 
տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության 
տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-
պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ընդգրկված են 42-րդ դասում։  

____________________

(210) 20180032
(220) 16.01.2018
(730) «ԱԲՖ» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ. 

դաս  41. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում կրթական, հետազոտական ծրագրերի 
իրականացում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն), սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, վարպետաց դաս 
երի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում), 
մասնագիտագիտական վերապատրաստում.

դաս  42. ծրագրային ապահովում, 
խորհրդա  տվական գործունեություն տեխնի-
կական բնագավառում, համակարգչային 
համակարգերի կառավարման գործունեություն, 
տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության 
տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-
պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ընդգրկված են 42-րդ դասում։  

____________________

(210) 20180033
(220) 16.01.2018
(730) «Էկոս» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ. 
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դաս  41. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում կրթական, հետազոտական ծրագրերի 
իրականացում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն), սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, վարպետաց դաս 
երի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում), 
մասնագիտագիտական վերապատրաստում.

դաս  42. ծրագրային ապահովում, 
խորհրդա տվական գործունեություն տեխնի-
կական բնագավառում, համակարգչային 
համակարգերի կառավարման գործունեություն, 
տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության 
տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-
պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ընդգրկված են 42-րդ դասում։  

____________________

(210) 20180034
(220) 16.01.2018
(730) «Էկոս» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս  9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ. 

դաս  41. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում կրթական, հետազոտական 
ծրագրերի իրականացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
վարպետաց դաս երի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մասնագիտագիտական 
վերապատրաստում.

դաս  42. ծրագրային ապահովում, 
խորհրդա տվական գործունեություն տեխնի-
կական բնագավառում, համակարգչային 
համակարգերի կառավարման գործունեություն, 
տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության 

տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-
պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ընդգրկված են 42-րդ դասում։  

____________________

(210) 20180035
(220) 17.01.2018
(730) «Միտտենոն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 27/2-7, AM 
(540) 

(511) 
դաս  37. բջջային հեռախոսների, դյուրակիր 

համակարգիչների նորոգում:
____________________

(210) 20180037
(220) 17.01.2018
(730) «Լիլգեվ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 39/9, AM 
(540) 

(511) 
դաս  43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180041
(220) 17.01.2018
(730) «Փեյիկս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM 
(540) 
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(511) 
դաս  9. համակարգչային ծրագրեր վճա-

րումներ իրականացնելու համար և բջջային 
հավելվածներ:

____________________

(210) 20180042
(220) 17.01.2018
(730) «Ռենեսանս» մշակութային և ինտե-
լեկտուալ հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր  փ. 21, 
շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաս տիարակչական 
ծառայություններ. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների  ծառա-
յություններ. գրքերի հրատարակում. 
շարժական գրադարանների  ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 
թանգարանների  ծառայություններ (շնոր-
հանդեսներ, ցուցահանդեսներ). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. զբոսավարի (գիդի)  
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180044
(220) 17.01.2018
(730) Վահան Կարապետյան, Երևան, Մամի-
կոնյանց 37, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս  35. առցանց առևտուր:

____________________

(210) 20180045
(220) 17.01.2018
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  29. միս աղադրված;

____________________

(210) 20180046
(220) 17.01.2018
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս  34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող  
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
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տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի:

____________________

(210) 20180047
(220) 17.01.2018
(730) Մերք ԿԳաԱ, DE 
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 

բուժական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բժշկական (բուժական) կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար:

____________________

(210) 20180048
(220) 17.01.2018
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս  34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար-
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 

հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի: 

____________________

(210) 20180049
(220) 18.01.2018
(730) «Վիլ ֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Հրազդան, Ֆիդայինների 71, AM 
(540) 

(511) 
դաս  29. սմբուկի խավիար. տապակած 

բանջարեղեններ (իմամբայալդի). խորոված 
բանջարեղեններ. կարմիր պղպեղ մարի-
նացված. աջիկա. պղպեղ պատիճավոր 
մարինացված. խաղողի տերև. վարունգ 
մարինացված. ասորտի (մարինացված վարունգ 
և լոլիկ). բամիա մարինացված. ախորժակ. 
լեչո. շուշան մարինացված. կեղևահանված 
լոլիկ սեփական հյութում. գազարով լցոնած 
պղպեղ. պասային աղցան. բալի կոմպոտ. սև 
հաղարջի կոմպոտ. ազնվամորու կոմպոտ. 
հոնի կոմպոտ. դեղձի կոմպոտ. ելակի կոմպոտ. 
ծիրանի կոմպոտ. սպիտակ կեռասի կոմպոտ. 
փշահաղարջի կոմպոտ. սալորի կոմպոտ. մոշի 
կոմպոտ. մամուխի կոմպոտ. սերկևիլի կոմպոտ. 
վայրի տանձի կոմպոտ. ազնվամորու մուրաբա. 
թթի մուրաբա. սպիտակ կեռասի մուրաբա. 
ելակի մուրաբա. ելակի կոնֆիտյուր. դեղձի 
մուրաբա. դեղձի կոնֆիտյուր. թզի մուրաբա. 
հոնի մուրաբա. ընկույզի մուրաբա. սերկևիլի 
մուրաբա. ծիրանի մուրաբա. ծիրանի ջեմ. 
տոմատի մածուկ. սպիտակ կեռասն օշարակում. 
բալն օշարակում. ելակն օշարակում. ծիրանն 
օշարակում. սերկևիլն օշարակում. դեղձն 
օշարակում. թթի դոշաբ:

____________________
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(210) 20180054
(220) 18.01.2018
(730) «Վիլ ֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Հրազդան, Ֆիդայինների 71, AM 
(540) 

(511) 
դաս  29. սմբուկի խավիար. տապակած 

բանջարեղեններ (իմամբայալդի). խորոված 
բանջարեղեններ. կարմիր պղպեղ 
մարինացված. աջիկա. պղպեղ պատիճավոր 
մարինացված. խաղողի տերև. վարունգ 
մարինացված. ասորտի (մարինացված վարունգ 
և լոլիկ). բամիա մարինացված. ախորժակ. 
լեչո. շուշան մարինացված. կեղևահանված 
լոլիկ սեփական հյութում. գազարով լցոնած 
պղպեղ. պասային աղցան. բալի կոմպոտ. սև 
հաղարջի կոմպոտ. ազնվամորու կոմպոտ. 
հոնի կոմպոտ. դեղձի կոմպոտ. ելակի կոմպոտ. 
ծիրանի կոմպոտ. սպիտակ կեռասի կոմպոտ. 
փշահաղարջի կոմպոտ. սալորի կոմպոտ. մոշի 
կոմպոտ. մամուխի կոմպոտ. սերկևիլի կոմպոտ. 
վայրի տանձի կոմպոտ. ազնվամորու մուրաբա. 
թթի մուրաբա. սպիտակ կեռասի մուրաբա. 
ելակի մուրաբա. ելակի կոնֆիտյուր. դեղձի 
մուրաբա. դեղձի կոնֆիտյուր. թզի մուրաբա. 
հոնի մուրաբա. ընկույզի մուրաբա. սերկևիլի 
մուրաբա. ծիրանի մուրաբա. ծիրանի ջեմ. 
տոմատի մածուկ. սպիտակ կեռասն օշարակում. 
բալն օշարակում. ելակն օշարակում. ծիրանն 
օշարակում. սերկևիլն օշարակում. դեղձն 
օշարակում. թթի դոշաբ:

____________________

(210) 20180055
(220) 19.01.2018
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, 
ք.Գյումրի, Հ 1 Մելքոնյան 3, բն. 12, AM 

(540) 

(511) 
դաս  29. պահածոյացված մրգեր, սառեց րած 

մրգեր, շաքարած մրգեր, մրգային պահածոներ, 
պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս  31. ծառեր, թարմ հատապտուղներ, 
թարմ մրգեր, բույսեր, սածիլներ.

դաս  35. արտաքին գովազդ, գովազդային 
նյութերի տարածում, ինտերնետ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, դեղագործական 
միջոցների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
գովազդային ծառայություններ (վճարել մեկ 
կտտոցով). 

դաս  44. այգեգործություն, գյուղատնտե-
սական սարքավորանքի վարձույթ:

____________________

(210) 20180056
(220) 19.01.2018
(730) Նունե Մալաքյան Յուրիի, Երևան, Արամի 
86, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս  29. չորացված և ջերմամշակման 

ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
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դաս  31. չմշակված, չվերամշակված գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
մթերքներ.

դաս  35. գովազդ. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20180057
(220) 19.01.2018
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս  32. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20180058
(220) 19.01.2018
(730) «Ֆլայ Մարաթուկ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պողոտա, թիվ 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39. ճանապարհորդների ուղեկցում, 

ավիափոխադրումներ, ավտո մոբիլային փոխա-
դրումներ, ավտոբուսային փոխադրումներ, 

զբոսանավերի ծառայություններ, փաթե-
թավորված բեռների առաքում, բեռների 
տեղափոխում, տրանսպորտային ծառա-
յություններ զբոսաշրջիկների համար, 
ճանապարհորդությունների կազմա-
կեր պում, ուղևորային փոխադրումներ, 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում, ճանապարհորդների փոխադրում, 
ճանապարհորդությունների ամրագրում:

____________________

(210) 20180059
(220) 19.01.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գեորգի 
Զոհրաբյան, Երևան, Ն. Զարյան 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս  41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ պարի 
ուսուցում, մասնագիտական վերա-
պատրաստում, մարզիչների, դաս ուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում), համերգների 
կազմակերպում և անցկացում, տոմսերի 
բաշխման ծառայություններ (զվարճանք, 
ժամանց), տեսագրում, լուսանկարչություն, 
տեսագրությունների մոնտաժում, պարա-
հանդեսների կազմակերպում, գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում, վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում), տեղեկատվություն հանգստի 
հարցերով, թատերականացված ներկա-
յացումներ, առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ), դիսկոտեկների ծառայություններ, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն), վարյետեների ներկա-
յացումներ, երաժշտասրահների ներկա-
յացումներ, կրթադաս տիարակչական 
ծառայություններ, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), զվար-
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ճությունների կազմակերպում հյուրերի համար, 
ակադեմիաներ (ուսուցում):

____________________

(210) 20180060
(220) 19.01.2018
(730) Ժան Նազարի Էքմեքճյան, Երևան, 
Աբովյան 13, բն. 53, AM 
(540) 

(511) 
դաս  16. տպագրական հրատարակու թյուն-

ներ:
____________________

(210) 20180061
(220) 22.01.2018
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. օղի:

____________________

(210) 20180062
(220) 22.01.2018
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, Խորե-
նացի 27ա, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. օղի:

____________________

(210) 20180063
(220) 22.01.2018
(730) «Սեքյուրիթի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նուբարաշեն 1 փ, 1/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս  45. պահնորդական և անվտան գու-

թյան ծառայություն:
____________________

(210) 20180064
(220) 22.01.2018
(730) «ԴԵԱՀ» ՍՊԸ, Երևան, Քուչակի փ., բն. 
47/21, AM 
(540) 

(511) 
դաս  3. ոչ բուժական օճառներ:

____________________

(210) 20180068
(220) 22.01.2018
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ:

____________________
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(210) 20180070
(220) 22.01.2018
(730) Նելլի Հովհաննիսյան, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան 18, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. գինի.
դաս  41. գրքերի հրատարակում. կրթադաս 

տիարակչական ծառայություններ.
դաս  42. նոր արտադրատեսակների հետա-

զոտություն և մշակում երրորդ անձանց համար.  
հետազոտություններ կենսաբանության բնա-
գավառում: 

____________________

(210) 20180069
(220) 22.01.2018
(730) Յուրըփիըն Րիֆրեշմնթս, IE 
(540) 

(511) 
դաս  32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20180071
(220) 22.01.2018
(730) Աստղիկ Հարությունյան, Երևան, 
Անդրանիկի 148, # 18, AM 

(540) 

(511) 
դաս  39. տուրիստական գործակալություն:

____________________

(210) 20180076
(220) 23.01.2018
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(540) 

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

____________________

(210) 20180081
(220) 23.01.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիշա Նուրի-
ջանյան, Երևան, Երվանդ Քոչար 28/2, AM 
(540) 
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(511) 
դաս  40. նկարների տպագրում, լուսա-

նկարչական ժապավենների հայտածում, 
լուսանկարների տպագրում, լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում, օֆսեթ տպագրություն.

դաս  41. լուսանկարչական ռեպորտաժներ, 
լուսանկարչություն, տեսագրում, միկրոֆիլմերի 
ստեղծում:

____________________

(210) 20180082
(220) 23.01.2018
(730) «Շելբի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Քասախ 
24/15, Ա.Մարտիրոսյան 3/30, AM 
(540) 

(511) 
դաս  39. տուրիստական գործունեություն, 

ավիատոմսերի վաճառք:
____________________

(210) 20180083
(220) 23.01.2018
(730) «Շելբի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Քասախ 
24/15, Ա.Մարտիրոսյան 3/30, AM 
(540) 

(511) 
դաս  38. հեռուստահեռարձակում. 
դաս  41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաս տում:
____________________

(210) 20180085
(220) 23.01.2018
(730) Կարեն Դավթյան, Երևան, Դրոյի 6, բն. 
16, AMՀայկ Մխիթարյան, Երևան, Դիմիտրովի 
նրբ., տուն 40/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս  43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձեւավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություն-
ներ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ, խորտկարանների ծառա-
յություններ, բարերի ծառայություններ, մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում:

____________________

(210) 20180086
(220) 24.01.2018
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(540) 

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

____________________

(210) 20180087
(220) 24.01.2018
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(540) 

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

____________________
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(210) 20180090
(220) 24.01.2018
(730) «Նոաս օրչարդս դիսթիլինգ քոմփանի» 
ՍՊԸ, Երևան,Նորք-Մարաշ 0047, Նորքի 
այգիներ 202, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ օղի, 
գինի, բրենդի:

____________________

(210) 20180091
(220) 24.01.2018
(730) «Նոաս օրչարդս դիսթիլինգ քոմփանի» 
ՍՊԸ, Երևան,Նորք-Մարաշ 0047, Նորքի 
այգիներ 202, AM 
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ օղի, գինի, 
բրենդի:  

____________________

(210) 20180092
(220) 25.01.2018
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 

(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20180093
(220) 25.01.2018
(730) Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի «Արնեստ 
Քամփնի», RU 
(540) 

(511) 
դաս  8. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 

ածելիներ. ածելիների սայրեր. ածելիասարքեր. 
ածելիների պատյաններ. ածելիների բռնիչներ, 
կասետներ և սայրերով գլխիկներ. վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և պարագաներ:

____________________

(210) 20180094
(220) 25.01.2018
(730) Արմեն Մանվելյան, Երևան, Ս. Տարոնցի 
7/3, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս  35. խանութների ծառայություններ՝ 

հաց, հացահատիկային արտադրանք, 
թխված քեղեն, քաղցրավենիք և հրուշակեղեն 
վաճառելու համար:

____________________



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



164

 

164

№ 02/1 
01 .02 . 20 18

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

       25-03               437 S
       24-02               438 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   A61F 5/00          3156  A
   B05B 13/00        3157  A

    E04C 2/00            506  U

B05B 15/00     3157 A

C07D249/00   3158 A

C07D13/00      3158 A

G01N27/00      3159 A

G01N27/00      3160 A

H02P 13/00     3161  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2020
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 953121
73 (1) Ենթալիցենզատու  «Անկախ 
լաբորատորիա ԻՆՎԻՏՐՈ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն, 
125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-Yamskaya Street, 
h. 16, bldg. 3, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Դյուցազն» 
ՍՊԸ, 0901, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, 
Հանրապետության 21Բ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                 Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.01.2018

____________________

Գրանցում No 2021
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 24560
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Ինգաֆարմ», 119530, g. 
Moskva, ul. Generala Dorokhova, 18, str. 2, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե oբշչեստվո 
«Վալենտա Ֆարմացևտիկա», Russian Federa-
tion, 141101, Moscow region, Shchyolkovo, Fabrich-
naya str., 2, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           բացառիկ
Գործողության ժամկետը    մինչև 28.03.2022թ.
Գործողության տարածքը   Հայաստանի                 
                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                       09.01.2018

____________________

Գրանցում No 2022
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20745, 16178

73 (1) Իրավատեր  «Արարատ» սննդի 
կոմբինատ ՍՊԸ, 0037, Երևան, Վ. Դավթյան 
13, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արեգա» 
պահածոների գործարան ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Ջրվեժ, 13 փող., թիվ 5 շինություն, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.01.2018

____________________

Գրանցում No 2023
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 14912
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Ինգաֆարմ», 119530, g. 
Moskva, ul. Generala Dorokhova, 18, str. 2, RU
73 (2) Լիցենզառու  Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Վալենտա Ֆարմացևտիկա», Rus-
sian Federation, 141101, Moscow region, Shchy-
olkovo, Fabrichnaya str., 2, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          12.01.2018

____________________

Գրանցում No 2024
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24329
73 (1) Իրավատեր   «Աննա ֆարմ» ՍՊԸ, 
Գյումրի, Մ. Խորենացի 6, բն. 7, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գիգա ֆարմ» 
ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 3/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է      12.01.2018

____________________
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Գրանցում No 2025
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22684
73 (1) Իրավատեր  Փրեմիքա Ինվեսթմընթս 
Լիմիթիդ, Megalou Alexandrou, 2, THERA COM-
PLEX, Flat/Office 21, Pyrgos, 4534, Limassol, 
Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բելուգա 
Բրենդս» Սահմանափակ պատաս խանա-
տվությամբ ընկերություն, Office 112, 40A, Pro-
letarskaya street, Zvenigorod, Moscow region, 
Russia, 143180, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         15.01.2018

____________________

Գրանցում No 2026
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6715
73 (1) Իրավատեր  Փրինգըլզ Ս.ա.ռ.լ., 560 A 
Rue De Neudorf, Luxembourg L-2220,  LU

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քելլոգգ 
Յուրըփ Թրեյդինգ Լիմիթիդ, Suite 3, One 
Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, 
Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        18.01.2018

____________________

Գրանցում No 2027
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5618
73 (1) Իրավատեր  Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ 
Քամփանի, One Procter & Gamble Plaza, Cincin-
nati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դալլի-Վերկե 
ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Zweifaller Strasse 120, 52224 
Stolberg Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        18.01.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2203                 02.07.2017

2209                 02.07.2017

2564             11.07.2017

2578    13.07.2017

2684   04.07.2017

2969   10.07.2017

3048   14.07.2017

3059   13.07.2017

3155    08.07.2017

3154    12.07.2017

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

469 U        03.06.2017
425 U                07.07.2017

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչված համարելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20161362
(220) Հայտի ներկ. թվ. 18.10.2016
(730) Հայտատու՝  «Ալ սաքր ինդաս թրիզ» ՍՊԸ, AM
          Երևան, Միկոյան փ., շինություն 4 
(540) Ապրանքային նշան՝  

_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3156 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20170098 (22) 10.07.2017
(72) Бабкен Шахазизян (AM), Микаел Арутюнян 
(AM), Нина Акопян (AM), Нарек Закарян (AM) 
(73) Бабкен Шахазизян, 0010, Ереван, ул. Е. 
Кохбаци 2а, кв. 73 (AM) 
(54) Экзоскелетонная система
(57) Изобретение относится к системам, 
восстанавливающим функции мышц человека.

Экзоскелетонная система состоит из 
модулей, предназначенных для разных частей 
тела, в разных участках которых снаружи 
застежками Велкро прикреплены однообразные 
карманчики, обеспечивающие весовую 
нагрузку. Дополнительно имеет батарею, 
подключенный  к нему контроллер приема и 
передачи импульсов движения, а в качестве 
нагрузки взят помещенный в карманчик, 
управляемый посредством контроллера 
электроактивный полимерметаллический 
актуатор. 

Расширяются возможности системы и 
повышается эффективность, 2 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3157 (13) A
B05B 13/00
B05B 15/00

(21) AM20170015 (22) 28.07.2015
(85) 20.02.2017
(86) PCT/IB2015/055682, 28.07.2015
(87) WO 2016/016798, 04.02.2016
(31) MI2014A001394, (32) 31.07.2014, (33) IT
(72) Паоло Коломбароли (IT), Джиампаоло 
Ковици (IT), Альдо Виола (IT) 
(73) ДЖЕИКО С.П.А. (IT) 
(54) Станция и оборудование для обработки 
поверхностей кузовов и частей автомашин
(57) Станция для обработки поверхностей 
кузовов и частей автомашин содержит камеру 
для кузова/части по крайней мере с одним 
входом и по крайней мере с одним выходом, 
систему перемещения кузова/части между 
входом и выходом и по крайней мере один 
робот для обработки кузова/части в камере. 

Внутри камеры станция содержит опору, 
которая крутится вокруг вертикальной оси так, 
чтобы она крутила находящийся(щуюся) на ней 
кузов/часть по отношению к обрабатывающему 
роботу. Камеры в горизонтальном сечении 
имеют вид многоугольника, предпочтительно со 
сторонами больше четырех – шестиугольника 
или восьмиугольника. Камеры могут 
быть присоединены друг к другу по двум 
направлениям так,  чтобы  образовалось 
оборудование с лучшим использованием 
занимаемой территории.
(74) А. Галоян

____________________

(51) 2018.01 (11) 3158 (13) A
C07D249/00
C07D13/00

(21) AM20170124 (22) 19.10.2017
(72) Армен Галстян (AM), Тариел Кочикян (AM), 
Армен Мартирян (AM), Меланья Самвелян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) N,N-дизамещенные производные (R)-2-
метил-5(3-(4(аминометил)-1H-1,2,3-триазол-
1-ил) проп-1-ен-2-ил циклогекс-2-енона, 
проявляющие антиоксидантную активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к N,N-дизамещенным 
производным (R)-2-метил-5(3-(4(аминометил)-
1H-1,2,3-триазол-1-ил) проп-1-ен-2-ил циклогекс-
2-енона, проявляющим антиоксидантную 
активность, которые могут найти применение в 
медицине в качестве антиоксидантов.

Расширяется ряд водорастворимых 
соединений, имеющих антиоксидантную 
активность. 

____________________

(51) 2018.01 (11) 3159 (13) A
G01N27/00

(21) AM20170123 (22) 19.10.2017
(72) Владимир Арутюнян (AM), Валерий Аракелян 
(AM), Мартин Врната (CZ), Микаел Алексанян 
(AM), Завен Адамян (AM), Артак Саюнц (AM), 

Сведения о выданных патентах
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Гоар Шахназарян (AM), Арсен Адамян (AM), 
Эмма Хачатурян (AM), Премисл Фитл (CZ), Ян 
Влчек (CZ) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Резистивный сенсор промышленных 
токсичных веществ
(57) Изобретение относится к областям 
электроники и автоматики, в частности, к 
разработке резистивного сенсора на основе 
двуокиси олова, функционализированного 
многостенными углеродными нанотрубками, 
обладающего высокой чувствительностью 
по отношению к промышленным токсичным 
веществам, который может найти применение в 
изготовлении сигнальной аппаратуры.             

Сенсор имеет подложку, на поверхности 
которой осаждена газочувствительная пленка 
двуокиси олова, которая представляет собой 
насыщенный рутениумом нанокомпозит 
многостенных углеродных нанотрубок и 
двуокиси олова. Насыщенный рутениумом 
нанокомпозит многостенных углеродных 
нанотрубок и двуокиси олова приготовлен золь-
гель способом.

Упрощается технология изготовления 
сенсора, повышается его чувствительность, 
сокращается время отклика и восстановления, 
а также снижается рабочая температура, 2 ил.   

____________________

(51) 2018.01 (11) 3160 (13) A
G01N27/00

(21) AM20170136 (22) 19.10.2017
(31) AM20170123,  (32) 19.10.2017,  (33) AM
(72) Владимир Арутюнян (AM), Валерий Аракелян 
(AM), Мартин Врната (CZ), Микаел Алексанян 
(AM), Завен Адамян (AM), Артак Саюнц (AM), 
Гоар Шахназарян (AM), Премисл Фитл (CZ), Ян 
Влчек (CZ), Айк Каспарян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Резистивный сенсор боевых токсичных 
агентов
(57) Изобретение относится к областям электро-
ники и автоматики, в частности, к разработке 
резистивного сенсора на основе двуокиси 
олова, легированного 2 атом. % кобальтом, 
обладающего высокой чувствительностью по 

отношению к боевым токсичным веществам, 
который может найти применение в изготовлении 
сигнальной аппаратуры.

Сенсор имеет подложку, на поверхности 
которой осаждена легированная кобальтом 
газочувствительная пленка двуокиси олова. 
Газочувствительная пленка сенсора осаждена 
на алюмооксидной подложке методом 
высокочастотного магнетронного распыления.             

Упрощается технология изготовления 
сенсора, повышается его чувствительность, 
сокращается время отклика и восстановления, 
а также снижается рабочая температура, 3 ил. 

____________________

(51) 2018.01 (11) 3161 (13) A
H02P 13/00

(21) AM20160063 (22) 11.07.2016
(72) Жан Давидян (AM) 
(73) Жан Давидян, 0002, Ереван, Спендиарян 
3, кв. 6 (AM) 
(54) Метод регулирования напряжения 
трансформатора
(57) Изобретение относится к электротехнике. 

Согласно способу регулирования 
напряжения трансформатора обмотка 
трансформатора осуществляется ответвлением. 
Окончание обмотки и ответвление соединяют к 
нагрузке напряжения посредством параллельно-
противоположных коммутационных полупровод-
никовых элементов. Трансформатор имеет 
регулятор,  вход  которого  присоединяют   
к  выходу трансформатора, а выход регу-
лятора соединяют с управляющими 
входами коммутационных элементов.  В 
зависимости от величины напряжения 
осуществляют взаимосоединения окончания 
обмотки и ответвления. Также используют 
одно ответвление, окончание которого 
взаимосоединяют посредством двух пар 
коммутационных элементов, взаимосоединения 
которых осуществляют во время половины 
периода сетевого напряжения, а фаза 
взаимосоединения регулируют в зависимости от 
выхода напряжения в полупрямой, в соответсвии 
с напряжением сети, в пределах половины 
периода. 

Повышается точность стабильности 
напряжения и скорость регулирования, 2 ил.

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2018.01 (11) 506  (13) U
E04C 2/00

(21) AM20170140U (22) 17.03.2017
(31) AM20170041,   (32) 17.03.2017,   (33) AM
(72) Армине Арутюнян (AM) 
(73) Армине Арутюнян, 3114, Гюмри, ул. Лазо, 
дом 75 (AM) 
(54) Гипсовая плита
(57) Полезная модель относится к строительству. 

Гипсовая плита имеет гипсовые и 
звукотеплоизоляционные части. Звукотепло-
изоляционная часть - установленный в 
центральной части плиты вкладыш из 
минеральной ваты, который со всех сторон 
покрыт слоем гипса. Объем минеральной ваты 
составляет 2/3 объема гипсовой плиты. 

Уменьшается масса плиты, обеспечиваются 
максимальные звукотеплоизолационные харак-
теристики и огнестойкость, 3 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 25-03 (11) 437  (13) S 
(21) 20170048  (22) 06.11.2017
(72) Мурад Саакян (AM) 
(73) Мурад Айкович Саакян, РФ, Москва, 
Новофедоровское поселение, деревня 
Яковлевское, дом 130, бн. 25 (AM) 
(54) Многофункциональное   мобильное 
строение (павильон) на воде и суше (4 варианта) 

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 24-02 (11) 438 (13) S 
(21) 20170037  (22) 14.09.2017
(31) 29/597,038   (32) 14.03.2017   (33) US
(72) Марго Франс Буаявал (US), Зигрид 
Меслингер (US), Масамити Удагава (US) 
(73) Амджен Инк. (US) 
(74) Р. Давтян
(54) Ручное устройство для подачи лекарств 
(6 вариантов)

____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№02/1

01 .02 . 20 18

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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