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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 դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
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) 3189 (13) A
A21D2/00

(21) AM20180010 (22) 12.02.2018
(72) Նարինե  Հովհաննիսյան (AM), Արամ 
Նազարյան (AM) 
(73) Նարինե Հովհաննիսյան, 2210, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի 4-րդ փող., 6 (AM), 
Արամ Նազարյան, 0038, Երևան, Էստոնական 
3, բն. 16 (AM) 
(54) Հաց
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա-
բերությանը, մասնավորապես` դիետիկ հացի 
բաղադրակազմին:

Հացը պարունակում է ալյուր, կերակրի 
աղ, թթխմոր, ջուր, նռան կեղևի,  ռեհանի, 
դդմի սերմի միջուկի և  արևածաղկի 
սերմի միջուկի աղացվածքներ, չոր 
սոսնձանյութ, իսկ որպես  ալյուր վերցված 
է հաճարի ալյուր, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
հաճարի  ալյուր՝ 65,0-75,0,  կերակրի աղ՝ 
0,6-1,5,       թթխմոր՝ 0,8-1,5, նռան կեղևի 
աղաց վածք՝ 0,7-1,7, ռեհանի աղացվածք՝ 0,7-
1,7, դդմի սերմի միջուկի աղացվածք՝ 3,5-5,5, 
արևածաղկի սերմի միջուկի աղացվածք՝ 3,5-
5,5, չոր սոսնձանյութ՝ 4,5-5,5, ջուր՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է դիետիկ հացամթերքի 
տեսականին:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3190 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20180027 (22) 16.03.2018
(72) Գեղամ Խանդանյան (AM), Արթուր 
Շուքուրյան (AM) 
(73) Գեղամ Խանդանյան, 0051, Երևան, Նաիրի 
Զարյան 21, բն. 65 (AM), Արթուր Շուքուրյան, 
0001, Երևան, Նալբանդյան 37, բն. 8 (AM) 
(54) Քնի օբստրուկտիվ ապնոէի բուժման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝  քնի օբստրուկտիվ ապնոէի 
բուժման եղանակին:

Կատարում են ընդհանուր անզգայացում, 
այնուհետև կատարում են քմային 
նշիկների  հեռացում, կատարում են կտրվածք 
փափուկ քիմքի երկարությամբ, այնուհետև 
քմային առաջային և հետին աղեղները կարում 
են միմյանց: Մինչև նշիկների հեռացումը՝ 
ռադիոհաճախային սարքի միջոցով կատարում 
են փափուկ քիմքի միջային հատվածի 
ինֆիլտրացիա, ապա լեզվակի երկարությամբ 2 
կողմնային հատվածներով՝ կարծր քիմքից  1,5-
2,5սմ ներքև կատարում են փափուկ 
քիմքի միջային հատվածի թերմոռեդուկցիա՝ 
ջերմային կրճատում, այնուհետև մինչև քմային 
առաջային և հետին աղեղների կարումը՝ 
շերտազատում են և հեռացնում առաջային 
աղեղի արտաքին լորձաթաղանթային շերտը, 
ապա քմաըմպանային հատվածի մկանների 
երկարությամբ հյուսվածքները շերտազատում 
են, ապա հետին աղեղը ձգում են վեր և կարում 
առաջային աղեղի շերտազատված հատվածին: 

Ապահովվում է բուժման բարձր 
արդյունավետությունը:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3191 (13) A
C08B 37/00
B01D 9/00

(21) AM20180028 (22) 17.03.2018
(72) Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Մեժլում Երիցյան 
(AM), Մհեր Թոռչյան (AM), Ռայա Քարամյան 
(AM), Լիլիթ Բիչախչյան (AM), Մերի Դիդարյան 
(AM), Գևորգ Թոռչյան (AM), Արման Թոռչյան (AM) 
(73) Մհեր Թոռչյան, 0047, Երևան, Նորք Մարաշ 
13-րդ փող., 26/1 (AM), Մեժլում Երիցյան, 0062, 
Երևան, Գալշոյան 28, բն. 21 (AM) 
(54) Ցածրամոլեկուլային ջրալուծելի խիտո-
զանի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պոլիմերային 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ծածրամոլեկուլային ջրալուծելի խիտոզանի 
ստացման եղանակին, որը կարող է  կիրառվել 
առանց թթվային և հիմնային միջավայրի 
ցածր մոլեկուլային զանգվածներով ջրալուծելի 
խիտոզանի պոլիմերների ստացման համար:
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Խիտոզանի ջրային լուծույթը տաքացման 
պայմաններում անօրգանական պերօքսիդի 
առկայությամբ փոխազդում են կարբոնիլային 
միացության հետ, ապա ֆիլտրմամբ 
առանձնացնում են արգասիքը: Որպես 
անօրգանական պերօքսիդ օգտագործում 
են ամոնիումի պերսուլֆատ, որպես 
կարբոնիլային միացություն՝ մանգանի 
ացետատ, փոխազդումն իրականացնում են 
60,0-85,0°C ջերմաստիճանում: Խիտոզանի 
ջրային լուծույթի, մանգանի ացետատի և 
ամոնիումի պերսուլֆատի զանգվա ծային 
հարաբերակցությունը կազմում է (0,9-
1,0):(0,04-0,2):(0,1-0,4):

Պարզեցվում է ծածրամոլեկուլային ջրա-
լուծելի խիտոզանի ստացման եղանակը:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3192 (13) A
C10G 1/00

(21) AM20160120 (22) 14.12.2016
(72) Գագիկ Թորոսյան (AM), Հասմիկ Քոչարյան 
(AM), Մարինե Պետրոսյան (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով (AM), Արտաշես Արիստակեսյան (AM), 
Աշոտ Գալոյան (AM), Նվեր Թորոսյան (AM) 
(73) Գագիկ Թորոսյան, 0001, Երևան, 
Սայաթ-Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), Հասմիկ 
Քոչարյան, 0014, Երևան, Մամիկոնյանց 15, բն. 
26 (AM), Մարինե Պետրոսյան, 0031, Երևան, 
Լուկաշինի 1-ին փող. 12 (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով, 0004, Երևան, Րաֆֆու 21, բն. 16 (AM), 
Արտաշես Արիստակեսյան, 0072, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ, 10-րդ փող. 135/33 (AM), 
Աշոտ  Գալոյան, 0051, Երևան, Կոմիտասի 56, 
բն. 39 (AM), Նվեր Թորոսյան, 0065, Երևան, 
Ռոմանոս Մելիքյան 43 (AM) 
(54) Հեղուկ վառելիքի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է  հեղուկ վառելիքի 
և օրգանական սինթեզի համար օգտագործ-
վող ելանյութերի ստացման եղանակ ներին՝ 
ածխաջրածնային և գյուղատնտեսական մնա -
ցուկ ների ցածրջերմաստիճանային համա տեղ 
պիրոլիզով:

Ածխաջրածնային մնացուկները (անվա-
դողերի վերամշակման թափոններ) 400-600°C 
ջերմաստիճանում մթնոլորտային ճնշման 
ներքո կատալիզատորի (ընկուզապտղավոր 

և կորիզապտղավոր բույսերի պտուղների 
միջուկների կեղևներ) առկայությամբ ենթարկում 
են ջրածնավորման: Ջրածնավորման 
հեղուկ արգասիքն առանձնացնում են 
պինդ մնացորդից և թորմամբ բաժանում են 
ֆրակցիաների: Ածխաջրածնային մնացուկ-
ների և կատալիզատորի զանգվածային 
հարաբերակցությունը 2:1 է:  

Բարձրացվում է եղանակի մատչելիությունը 
և էկոլոգիականությունը՝ ածխաջրածնային 
և գյուղատնտեսական մնացուկների օգտա-
գործման շնորհիվ, 1 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3193 (13) A
C10G1/00

(21) AM20160118 (22) 14.12.2016
(72) Գագիկ Թորոսյան (AM), Հասմիկ Քոչարյան 
(AM), Մարինե Պետրոսյան (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով (AM), Ժիրայր Հակոբյան (AM), Աշոտ 
Գալոյան (AM), Արպատ Ավանեսյան (AM), Նվեր 
Թորոսյան (AM) 
(73) Գագիկ Թորոսյան, 0001, Երևան, Սայաթ-
Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), Հասմիկ Քոչարյան, 
0014, Երևան, Մամիկոնյանց 15, բն. 26 (AM), 
Մարինե Պետրոսյան, 0031, Երևան, Լուկաշինի 
1-ին փող. 12 (AM), Ալեքսանդր Իսակով, 0004, 
Երևան, Րաֆֆու 21, բն. 16 (AM), Ժիրայր 
Հակոբյան, 0046, Երևան, Բագրատունյաց 30, 
բն. 23 (AM), Աշոտ Գալոյան, 0051, Երևան, 
Կոմիտասի 56, բն. 39 (AM), Արպատ Ավանեսյան, 
ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Ն.Ստեփանյանի 8, բն. 9 
(AM), Նվեր Թորոսյան, 0065, Երևան, Ռոմանոս 
Մելիքյան 43 (AM) 
(54) Ածխի հեղուկացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վառելիքաէներ-
գետիկ բնագավառին,  մասնավորապես` 
ածխի հեղուկացման եղանակին՝ ածխի (գորշ 
ածուխ կամ լիգնիտ) և գյուղատնտեսական 
մնացուկների ցածրաջերմաստիճանային 
համատեղ պիրոլիզով:

Ածուխը 300-350°C ջերմաստիճանում, 
մթնոլորտային ճնշման ներքո կատալիզա-
տորի՝ ընկուզապտղավոր և կորիզապտղավոր 
բույսերի պտուղների միջուկների կեղևների 
առկայությամբ ենթարկում են ջրածնավորման: 
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Ջրածնավորման հեղուկ արգասիքն 
առանձ նացնում են պինդ մնացորդից և 
թորմամբ բաժանում են ֆրակցիաների: 
Ածխի և կատալիզատորի զանգվածային 
հարաբերակցությունը  2:1 է:

Բարձրացվում է եղանակի մատչելիությումը 
և էկոլոգիականությունը՝ ածխաջրածնային 
և գյուղատնտեսական մնացուկների օգտա-
գործման շնորհիվ, 1 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3194 (13) A
C10G1/00

(21) AM20160119 (22) 14.12.2016
(72) Գագիկ Թորոսյան (AM), Հասմիկ Քոչարյան 
(AM), Մարինե Պետրոսյան (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով (AM), Ժիրայր Հակոբյան (AM), Աշոտ 
Գալոյան (AM), Արպատ Ավանեսյան (AM), Նվեր 
Թորոսյան (AM) 
(73) Գագիկ Թորոսյան, 0001, Երևան, Սայաթ-
Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), Հասմիկ Նորիկի 
Քոչարյան, 0014, Երևան, Մամիկոնյանց 15, բն. 
26 (AM), Մարինե Պետրոսյան, 0031, Երևան, 
Լուկաշինի 1-ին փող. 12 (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով, 0004, Երևան, Րաֆֆու 21, բն. 16 
(AM), Ժիրայր Հակոբյան, 0046, Երևան, 
Բագրատունյաց 30, բն. 23 (AM), Աշոտ  Գալոյան, 
0051, Երևան, Կոմիտասի 56, բն. 39 (AM), 
Արպատ Ավանեսյան, ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, 
Ն.Ստեփանյանի 8, բն. 9 (AM), Նվեր Թորոսյան, 
0065, Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 43 (AM) 
(54) Ածխի հեղուկացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վառելիքաէներ-
գետիկ բնագավառին,  մասնավորապես` 
ածխի հեղուկացման եղանակին՝ ածխի (գորշ 
ածուխ կամ լիգնիտ) և գյուղատնտեսա կան 
մնացուկների ցածրաջերմաստիճանային 
համա տեղ պիրոլիզով:

Ածուխը 350-450°C ջերմաստիճանում, 
մթնոլորտային ճնշման ներքո,  կատալիզատորի՝ 
ընկուզապտղավոր և կորիզապտղավոր բույսերի 
պտուղների միջուկների  առկայությամբ 
ենթարկում են ջրածնավորման: Ջրածնավորման 
հեղուկ արգասիքն առանձնացնում են 
պինդ մնացորդից և թորմամբ բաժանում են 
ֆրակցիաների: Ածխի և կատալիզատորի 
զանգվածային հարաբերակցությունը 2:1 է:

 Բարձրացվում է եղանակի մատչելիությունը 
և էկոլոգիականությունը՝ ածխաջրածնային 
և գյուղա տնտեսական մնացուկների օգտա-
գործման շնորհիվ:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3195 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20180005 (22) 17.01.2018
(72) Ռաֆիկ Բալասանյան (AM), Ռադիկ 
Կոստանյան (AM), Սեյրան Մինասյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտու-
թյունների ինստիտուտ», պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0203, 
Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ 2 (AM) 
(54) Միջուկային փոխակերպման գրանցման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է նյութաբանու թյանը 
և կարող է օգտագործվել ցածր ինտենսիվու-
թյան միջուկային փոխակերպումների 
ուսումնասիրության ժամանակ։

Միջուկային փոխակերպման գրանցման 
եղանակի համաձայն տարրական մասնիկներով 
ներգործում են հետազոտվող նյութի վրա՝ 
փոփոխելով միջուկների կառուցվածքը և նյութի 
բաղադրությունը, և չափիչ սարքի միջոցով 
գրանցում են միջուկային փոխակերպումը: 
Նյութի վրա տարրական մասնիկներով 
ներգործում են մինչև դրա արդյունքում 
առաջացած նյութի խտությունը գերազանցի 
չափիչ սարքի զգայունության մակարդակը, 
ընդ որում գրանցում են ցածր ինտենսիվության 
միջուկային փոխակերպումը: 

Ապահովվում է ցածր ինտեսիվության 
միջու կային փոխակերպումների գրանցումը։

____________________

(51) 2018.01 (11) 3196 (13) A
H01Q 13/00

(21) AM20180016 (22) 16.02.2018
(72) Մհեր Վարդգեսի Մարկոսյան (AM), 
Անդրանիկ Արմենի Մարտիրոսյան (AM), 
Ահարոն Կամոյի Ահարոնյան (AM), Վահան 
Հենրիկի Ավետիսյան (AM) 
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(73) «Երևանի կապի միջոցների գիտահետա-
զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0015, Երևան, 
Ձորափի 26 (AM) 
(54) Համուղղորդված ճեղքային անտենա
(57) Գյուտը վերաբերում է անտենային 
տեխնիկայի ոլորտին և կարող է կիրառվել կապի 
տարբեր համակարգերում, մասնավորապես՝ 
անհատական կապի համակարգերի բազա-
յին կայաններում ռադիոազդանշանների 
հաղորդման և ընդունման համար: 

Համուղղորդված ճեղքային անտենայի 
հիմքը կլոր ալիքատարային H°11 մոդով 
գերբարձր հաճախականության ուղղորդիչ 
գիծ է՝ բազմահարկ լայնական ճեղքային 
կառուցվածքներով: Անտենայով ճառագայթված 
ալիքի գծային բևեռացման ուղղությունը 
համըկնում է ալիքատարի երկայնական 
առանցքի հետ: Ուղղորդիչ գծի հարկերը իրենց 
ազիմուտային հատույթներում պարունակում են 
հավասար լայնությամբ լայնական ճեղքեր, իսկ 
անտենան իր վերջնամասում ունի բեռնվածք: 
Հարևան հարկերը գտնվում են ալիքատարում 
աշխատանքային ալիքի երկարության կեսին 
հավասար հեռավորության վրա, իսկ հարկերի 

թիվը վեցապատիկ է: Առաջին հարկի ճեղքային 
կառուցվածքի լայնական հատույթում առկա 
է մեկ ազիմուտաային ճակատային ճեղք, որի 
կենտրոնով անցնող ալիքատարի տրամագիծը 
համընկնում է գծում տարածվող ալիքի 
բևեռացման ուղղության հետ: Երկրորդ հարկում 
առկա է առաջին հարկի ճեղքին հակադիր 
նույնպիսի ճակատային ճեղք: Երրորդ և չորրորդ 
հարկերից յուրաքանչյուրը ունի զույգված 
ազիմուտաային ճեղքեր, որոնց կենտրոններով 
անցնող ալիքատարի տրամագծերը կազմում 
են համապատասխանաբար ±45° և ±135° 
անկյուններ առաջին հարկի վերը նշված 
տրամագծի հետ: Այդ նույն տրամագծի հետ 
հինգերորդ և վեցերորդ հարկերում առկա 
նույնպիսի զույգված ազիմուտային ճեղքերի 
կենտրոններով անցնող տրամագծերը կազմում 
են համապատասխանաբար ±72° և ±108° 
անկյուններ: Բոլոր ճեղքերի երկարությունը 
հավասար է ազատ տարածությունում ալիքի 
երկարության կեսին: 

Պարզեցվում է անտենայի կառուցվածքն ու 
իջեցվում է դրա գինը, 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 դասակարգման (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



ԳՅՈՒՏԵՐ

12

ՄԱՍ 1

12

№ 06/2   18 .06 . 20 18

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 518  (13) U
A47G19/00

(21) AM20180020U (22) 05.03.2018
(72) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM), Գևորգ Մխի-
թարյան (AM) 
(73) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM), Գևորգ Մխի-
թարյան (AM) 
(54) Ֆուրշետների համար միանգամյա օգտա-
գործման սպասք
(57) Ֆուրշետների համար միանգամյա 
օգտա գործման սպասք, որը կատարված է 
ծալքագծերով թղթե հարթ նախապատրաստ-
վածքից գոգաթիակի տեսքով, որը 
կազմավորված է նախապատրաստ վածքը 
ծալքագծերով ծալելու միջոցով, ընդ որում, 
ծալքագծերը կատարված են հետևյալ 
փոխդասավորությամբ. նախապատրաստ-
վածքի կենտրոնական հատվածամասում 
կատարված են երկու լայնական զուգահեռ 
ծալքագծեր (5) և (7), երկուական ծալքագծերը 
(3) և (6) կազմում են շեղանկյուն, որը համաչափ 
է ծալքագծի (5) և նախապատրաստ վածքի 
երկայնական առանցքի նկատմամբ, և որի 
սուր անկյունները ուղղված են այդ առանցքի 
երկայնքով, շեղանկյան սուր անկյուններից 
դեպի նախապատրաստ վածքի կողմնային 
եզրեր և համաչափ նախապատրաստ վածքի 
երկայնական առանցքի նկատմամբ կատարված 
են անկյան տակ երկուական ծալքագծերը 
(2) և (8), շեղանկյան բութ անկյուններից 
դեպի նախապատրաստ վածքի կողմնային 
եզրեր և համաչափ նախապատրաստ-
վածքի երկայնական առանցքի նկատմամբ 
կատարված են անկյան տակ երկու ծալքագծեր 
(4), ընդ որում, ծալքագծերի (2) հատման կետից 
դեպի նախապատրաստ վածքի ճակատային 
եզրը կատարված է V-ձև կտրվածք (1)՝ բռնակի 
ձևավորման համար։

Ապահովվում է միանգամյա օգտա գործ-
ման սպասքի արտադրության տեխնոլոգիա-
ների պարզեցումը, ինչպես նաև օգտագործման 
հարմարավետության բարձրացումը, 1նկ.:    
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2018.01 (11) 519  (13) U
B60P 3/00

(21) AM20170095U (22) 21.06.2017
(72) Կարինե Ղազարյան (AM) 
(73) «Գլոբբինգ» ՍՊԸ, 0051, Երևան, Հր. Քոչար 
44/53 (AM) 
(54) Առաքանիները հաճախորդին տրամա-
դրման եղանակ (տարբերակներ)
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
նախնական պատվերներով առաքանիները 
հաճախորդին մատակարարման և հանձնման 
եղանակներին։

Համաձայն եղանակի, պատվերը 
տեղափոխում են ծառայություն մատուցող 
կազմակերպության պահեստ և տեղադրում 
են անհատական խցում: Պատվերը պահեստ 
ժամանումից հետո հաճախորդին էլեկտրոնային 
եղանակով՝ էլեկտրոնային փոստի, ֆաքսիմիլ 
կամ կարճ հաղորդագրության միջոցով 
տրամադրում են նույնականացնող ծածկագիր: 
Նույնականացնող ծածկագիրը՝ QR, Barcode 
կամ թվային ծածկագիր է: Երբ հաճախորդը 
գալիս է սպասարկման սրահ կատարում 
են նրա անձի նույնականացում՝ ծածկագրի 
հավաքագրման միջոցով, ապա ստուգում նրա 
անունով պատվերի առկայությունը: Պատվերի 
առկայության դեպքում պահեստին տալիս 
են լուսաձայնային հրահանգ: Պատվերը 
հաճախորդին տրամադրելուց առաջ այն 
սկանավորում են՝ ծրագրին հրահանգելով 
ավարտել գործարքը, ապա ուղղորդում են դեպի 
կազմակերպության սպասարկման սրահում 
գտնվող պատվերը հաճախորդին հանձնող 
դարակ: Իրականացման այլ տարբերակում 
պատվերը ուղղորդում են դեպի սղարանի 
մուտք, դրա ելքի մոտ՝ կազմակերպության 
սպասարկման սրահում պատվերը հանձնելով 
հաճախորդին:

Ընդլայնվում են գործառնական հնարա-
վորությունները, 5 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 դասակարգման 
        (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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ՄԱՍ 1
 

15

№ 06/218 .06 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 454  (13) S 
(21) 20180005  (22) 19.02.2018
(72) Սայիդ Նուր Էյնի Գառգառի (AM) 
(73) «Քանքար» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Շիշ
(55) 

____________________

(51) 09-01 (11) 455  (13) S 
(21) 20180015  (22) 06.04.2018
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Իբարի» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Շիշ մասնակի հեռացվող փաթեթվածքով
(55) 
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ՄԱՍ 1
 

16

№ 06/218 .06 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

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) 20150649 (111) 27464
(220) 15.05.2015 (151) 14.06.2018
   (181) 15.05.2025
(730)  «Ռուկար-գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ.Պտղնի 15 փ., 1-ի նրբ., տուն 5, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20170405  (111) 27465
(220) 24.03.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 24.03.2027
(730)  Իննա Հովսեփյան, ք. Վանաձոր, Սպան-
դարյան 89, բն. 23, AM 
(442) 02.05.2017

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(526) «FRESH INGREDIENDTS», «QUALITY AND 
TASTE» արտահայտությունները և «FOOD» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. աղցաններ.
դաս 30. սենդվիչներ, ռուլետներ:

____________________

(210) 20170816  (111) 27466
(220) 01.06.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 01.06.2027
(730)  Նավիգատոր Փեյփեր Ֆիգեիրա, Ս.Ա., PT 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, թղթագրենական ապրանք-

ներ, ներառյալ տպագրական թուղթ, փոստա-
յին թուղթ, լուսապատճենահանող թուղթ, 
ակոսատած թուղթ և ծրարներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

(210) 20170993  (111) 27467
(220) 04.07.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 04.07.2027
(730)  «Հելլո» ՍՊԸ, Երևան, Բաղյան 11/12, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. գուլպաներ, հագուստ, կոշիկ:

____________________

(210) 20171055  (111) 27468
(220) 03.07.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 03.07.2027
(730)  Արմեն Գիգոյան, Երևան, Խուդյակով 
70/24, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. ֆերմենտային պատրաստուկներ 

արդյունաբերական նպատակների համար.
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20171151  (111) 27469
(220) 02.08.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 02.08.2027
(730)  Վիգեն Փիլիպպոսյան, Երևան, Նար-
Դոսի 18, բն. 8, AM 

(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «ԹԱՈՒԿ» և «TAWOUK» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
պատրաստման ծառայություններ:

____________________

(210) 20171409  (111) 27470
(220) 04.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 04.10.2027
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրո նային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար.  չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ 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). ծխելու պիտույքներ, ներառյալ՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի. ծխախոտային փայտիկներ, 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 էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
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փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացրած ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի արկղեր. 
էլեկտրոնային սիգարետների և էլեկտրոնային 
ծխելու սարքերի պաշտպանիչ պատյաններ և 
տեղափոխման պայուսակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171410  (111) 27471
(220) 04.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 04.10.2027
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրո նային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ 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). ծխելու պիտույքներ, ներառյալ՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի. ծխախոտային փայտիկներ, 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 էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացրած ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի արկղեր. 
էլեկտրոնային սիգարետների և էլեկտրոնային 
ծխելու սարքերի պաշտպանիչ պատյաններ և 
տեղափոխման պայուսակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171411  (111) 27472
(220) 04.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 04.10.2027
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրո նային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ 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). ծխելու պիտույքներ, ներառյալ՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
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լուցկի. ծխախոտային փայտիկներ, 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 էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացրած ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի արկղեր. 
էլեկտրոնային սիգարետների և էլեկտրոնային 
ծխելու սարքերի պաշտպանիչ պատյաններ և 
տեղափոխման պայուսակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171419  (111) 27473
(220) 05.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 05.10.2027
(730)  Դայվունգ Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ, KR 
(442) 01.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. դեղագոր-
ծական պատրաստուկներ բուլեզային 
էպիդերմոլիզի բուժման համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ ոտնա-
թաթի շաքարախտավոր խոցը բուժելու 
համար. դեղագործական պատրաս-
տուկներ վերքերը խնամելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշ-
կային հիվանդությունները բուժելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկա-
բանության մեջ օգտագործելու համար. 

դեղագործական պատրաստուկներ 
աչքի հիվանդությունները բուժելու 
համար. դեղագործական արտադրանք 
և պատրաստուկներ քլոազմայի բուժման 
համար. դեղագործական արտադրանք 
ակնաբուժության մեջ օգտագործելու համար. 
դեղագործական լոսյոններ մաշկի համար. 
վերքերի վիրակապման նյութեր, մասնա-
վորապես` կոմպրեսներ, վիրախծուծներ. աչքի 
կաթիլներ. անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ կաթնասունների ոտնաթաթի 
շաքարախտավոր խոցը բուժելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ կաթնա-
սունների մաշկի խնամքի համար. անասնա-
բուժական պատրաստուկներ կաթնասուն ների 
վերքերի խնամքի համար. անասնաբուժա կան 
պատրաստուկներ կաթնասունների մաշկի 
խնամքի և մաշկային հիվանդությունների 
բուժման համար. անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ  կաթնասունների ակնային 
և ներակնային վիրաբուժության մեջ 
օգտագործելու համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ  կաթնասունների համար 
մաշկաբանության մեջ օգտագործելու համար. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ 
կաթնասունների մոտ աչքի հիվանդությունների 
բուժման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171450  (111) 27474
(220) 13.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 13.10.2027
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ 
Սարգսյան, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ, շ. 
6, բն. 46, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ սրճարանների ծառայություններ:

____________________
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(210) 20171459  (111) 27475
(220) 16.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 16.10.2027
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրո նային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ 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). ծխելու պիտույքներ, ներառյալ՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի. ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունա կող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում . սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացրած ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի արկղեր. 

էլեկտրոնային սիգարետների և էլեկտրոնային 
ծխելու սարքերի պաշտպանիչ պատյաններ և 
տեղափոխման պայուսակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171475  (111) 27476
(220) 17.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 17.10.2027
(730)  Էփլ Ինք., US 
(442) 16.01.2018
(310) 2017458   (320) 13.06.2017   (330) LI
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղալիքներ. խաղեր. խաղալու 

պարագաներ. խաղաթղթեր. դյուրա-
կիր էլեկտրական խաղային սարքեր. 
համակարգչային խաղեր, տեսախաղեր, 
համակարգչային և տեսախաղերի ապարա-
տուրա, բացի կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների և հեռուստացույցային 
ընդունիչների հետ օգտագործելու համար 
հարմարեցվածների. ուժային մարզասարքեր. 
ֆիթնեսի և վարժությունների մեքենաներ և 
սարքավորումներ.

դաս 42. համակարգչային տեխնիկայի, 
ծրագրային ապահովման, համակարգիչների 
կից սարքերի և համակարգչային և 
տեսախաղերի մշակում և զարգացում. 
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ խորհրդատվության 
ծառայություններ. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. համակարգչային 
տվյալների բազաների մշակում. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. համա-
կարգչային տեխնիկայի, ծրագրային 
ապահովման և համակարգիչների կից սարքերի 
վարձույթ. ոչ բեռնելի առցանց ծրագրային 
ապահովման տրամադրում. համակարգչային 
համակարգերի, տվյալների բազաների և 
հավելվածների մշակման խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. խորհրդատվություն 
համա կարգչային անվտանգության և 
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տվյալների պաշտպանության ոլորտում. 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով. համակարգչային տեխնիկայի 
և ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում. 
համակարգչային տեխնիկայի, ծրագրային 
ապահովման, համակարգիչների կից սարքերի 
և հավելվածների սպասարկում, վերանորոգում 
և արդիականացում. տեխնիկական աջակցու-
թյան ծառայություններ, համակարգչային 
տեխնիկայի և ծրագրային ապահովման 
հետ կապված խնդիրների ախտորոշում և 
լուծում, և համակարգչային տեղեկատու 
ծառայություններ. վեբ-սայթերի ստեղծման, 
դիզայնի և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ. համակարգչային վեբ-
սայթերի տեղադրման ծառայություններ 
(համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
սայթերի). ինտերնետից (hամացանցից) և այլ 
էլետրոնային հաղորդակցական ցանցերից 
տվյալներ ստանալու համար որոնման միջոց-
ների տրամադրում. առցանց տեղեկատվու թյան, 
կայքերի և ինտերնետում (համացանցում) և այլ 
էլետրոնային հաղորդակցական ցանցերում 
հասանելի այլ ռեսուրսների կատալոգների 
ստեղծում. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. սոցիալական ցանցային 
վեբ-սայթի տրամադրում. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու և քարտեզագրման 
ծառայություններ. գիտական և տեխնոլոգիա-
կան ծառայություններ. արդյունաբերական 
դիզայն. արդյունաբերական վերլուծության և 
հետազոտության ծառայություններ. տեղեկա-
տվական և խորհրդատվական ծառայություններ 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունների վերաբերյալ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171483  (111) 27477
(220) 19.10.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 19.10.2027
(730)  «ՄՊ վուդ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 3, AM 
(442) 16.01.2018

(540) 

(526) «WOOD» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. կանացի պայուսակներ փայտից.
դաս 20. գեղարվեստական իրեր փայտից, 

շշերի համար փայտե տուփեր:
____________________

(210) 20171550  (111) 27478
(220) 10.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 10.11.2027
(730)  «Օլէբաուտ.Մի» Լիմիթիդ, CY 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, 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. 
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համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ, մասնավորապես՝ համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում, 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում), խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար, հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի).

դաս 35. ցուցափեղկերի ձևավորում, 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում (երրորդ անձանց համար), 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն, 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն), 
գովազդ, խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով, 
գովազդային նյութերի նորացում, նմուշների 
տարածում, առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար, տեքստի մշակում, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ, ազդագրերի փակցնում, 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում, գովազդային տեքստերի 
խմբագրում, հաշվապահական գրքերի 
վարում, տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար, գործարար  (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով, խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպ-
ման հարցերով, հետազոտություններ 
գործա րարության (բիզնեսի) ասպարեզում, 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային բազաներում, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, ինքնարժեքի 
վերլուծություն, ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով,  ծառայություններ հասա-
րա կական հարաբերությունների բնագա-
վառում, վաճառասեղանների վարձույթ, 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 

անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), գովազդ փոստով, վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, 
գովազդային նյութերի առաքում, ձեռնար-
կությունները տեղափոխելու հետ կապված 
ծառայություններ, խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հարցերով, խորհրդատվություն աշխատա-
կիցների  անձնակազմը կառավարելու 
հար ցերով, առևտրային գործունեության գնա-
հատում, հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում, քարտուղարական ծառայություն, 
աճուրդային վաճառք, լուսապատճենա-
հանող սարքավորման վարձույթ, օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում, 
հասարակական կարծիքի հետազոտում, վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
արտաքին գովազդ, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, երաշխավորների որոնում, 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 
աուդիտ (առևտրային գործունեության), գների 
համեմատման ծառայություններ, մամուլի 
տեսություն, աշխատանքի տեղավորման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազդի մանրակերտում, գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում, 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ, վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամա դրում, 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար, վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ, գործնական տեղեկատվություն, 
տնտեսական կանխատեսում, ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում, հեռուստա-
գովազդ, նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով, 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով, շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում, գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում, կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
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իրադրության) հետազոտություններ, տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում, 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, սղագրական 
ծառայություններ, ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով» (PPC), գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով, հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս, 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին, հաղորդագրությունների 
գրառում, գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ, տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային նյութերի տարածում, 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն), խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով, մարքեթինգ, 
մեքենագրման ծառայություններ, կառավարում 
ստեղծագործական գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ռադիոգովազդ, օգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում, 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ, 
դեղա  գործական միջոցների, անասնաբու ժա-
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և  բժշկա-
կան նշանակության նյութերի մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք, լուսապատճենահան ման 
ծառայություններ, շուկայի ուսումնասիրություն, 
գործարար (բիզնես) կառավարում մարզիկ-
ների համար, լրագրերի բաժանորդագրու-
թյան կազմակերպում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ, ապրանքների ցուցադրում.

դաս 38. օպտիկաթելքային կապ, հեռա-
գրերի հաղորդում, տվյալների հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, հաղորդագրությունների 
փոխանցում, հեռագրակապ տրամադրելու 
ծառայություններ, համակարգչային տերմի-
նալ ներով իրագործվող կապ, ինտերնետ 
մուտքի ապահովում, լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ, հեռա-
խոսակապ տրամադրելու ծառայություն ներ, 
հեռահաղորդակցական միացումների և 
երթուղա վորման ծառայություններ, աբո-
նենտային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ, արբանյակային կապ, 
հեռախոսակապ, ֆաքսիմիլային կապ, 
ռադիոհեռարձակում, մոդեմների վարձույթ, 
hաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ, ֆաքսիմիլային ապա-
րատների վարձույթ, տեղեկատվություն 
հեռակապի վերաբերյալ, ինտերնետի 
(համացանցի) հասանելիության ժամանակի 
վարձույթ, հեռախոսային ապարատների 
վարձույթ, հեռակոնֆերանսներ, ձայնային 
փոստի ծառայություններ, հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ), 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովն երի 
հասանելիության  ապահովում,  շնորհավորա-
կան բացիկների առցանց փոխանցում, 
կա բե լային հեռուստահեռարձակում, հեռագրա-
կապ, էլեկտրոնային փոստ, ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում, 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում, անլար հեռարձա կում,  
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում, թվային  
ֆայլերի հաղորդում, համակարգչի 
միջոցով հաղորդա գրությունների և պատ-
կերների փոխան ցում, տեսակոնֆե րանս-
ների համար կապի ծառայու թյունների 
տրամադրում, ռադիոհեռախոսակապ, 
հեռուստահեռարձակում, հեռահաղոր դակ-
ցական կապի սարքավորման վարձույթ, 
փեյջինգային  ծառայություն (ռադիոյի, 
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ 
միջոցների օգտագործմամբ).
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դաս 41. քննությունների անցկացում, 
գրքերի հրատարակում, մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվար-
ճալի), տեսագրում, կոլոքվիումների կազմա-
կերպում և անցկացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ, 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
զվարճությունների ծառայություններ, կինո-
սարքերի և կինոպրոյեկտորների վարձույթ, 
հանգստի կազմակերպում, նախադպրոցա-
կան հաստատություններ, մանկապարտեզներ 
(դաստիարակություն, ուսուցում), ժամանցային 
հանդիպումների  ծրագրերի  կազմում,   զվար ճալի 
ռադիոհաղորդումներ, ձայնագրություն ների 
ստուդիաների ծառայություններ, մոլեխաղերի 
ոլորտում ծառայություններ, դեկորացիաների 
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար, 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ, կենդանաբանական այգի-
ների   ծառայություններ, հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների, պարահանդեսների կազմա-
կերպում, թարգմանություն ժեստերի լեզվից, 
երաժշտության ստեղծագործում, վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում), դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով, 
երաժշտասրահների ներկայացումներ, կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների, ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում, զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար, կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ, 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների, 
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց 
տրամադրում, նվագախմբերի ծառայություններ, 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր), 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ), գոլֆի 
դաշտերի տրամադրում, խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում, մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով), գրքերի 
և պարբերականների առցանց հրապարակում, 
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների 

վարձույթ, կրկնուսույցի ծառայություններ, 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ, կինոֆիլմերի 
վարձույթ, հեռակա ուսուցում, ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն, մարմնա-
մարզության ուսուցում, հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ, ակումբների 
ծառայություններ (զվարճանքի, ժամանցի 
կամ ուսուցման), անհատական մարզիչների 
ծառայություններ տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի, կինոստուդիաների ծառայություն-
ներ, լուսանկարչություն, գեղագիրների 
ծառայություններ, միկրոֆիլմերի ստեղծում, 
կրկնօրինակում, տեղեկատվություն 
կրթության և դաստիարակության հարցերով, 
ակադեմիաներ (ուսուցում), ներկայացումների 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառա-
յություններ), մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում), շոու 
ծրագրեր, դիսկոտեկների ծառայություններ, 
կենդանիների վարժեցում, նորությունների 
ծառայություն, տեղեկատվություն հանգստի 
հարցերով, տեսագրությունների մոնտաժում, 
շարժական գրադարանների ծառայություններ, 
սպորտային հրապարակների վարձույթ, 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում, ֆիթնես-դասերի 
անցկացում, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, խաղասարքերի վարձույթ, 
տեսաֆիլմերի վարձույթ, թատերական 
դեկորացիաների վարձույթ, կինոդահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում, սպորտային 
սարքերի տրամադրում, ներկայացումների 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու-
թյուններ), համերգների կազմակերպում և 
անցկացում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց), 
առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով, տեսա-
խցիկների վարձույթ, վիճակախաղերի 
կազմակերպում, մասնագիտական վերա-
պատ րաստում, վեհաժողովների (կոն-
գրեսների) կազմակերպում և անցկացում, 
կոնֆերանս ների կազմակերպում և 
անցկացում, թատերական ներկայացումներ, 
մարզադաշտերի սարքավորումների վար-
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ձույթ, ֆիզիկական դաստիարակություն, 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ, լուսա-
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար, 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու-
թյուններ, կրոնական կրթություն, թենիսի 
կորտերի վարձույթ, տեքստերի խմբագրում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, ստոր-
ջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ, 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ, 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում, 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ, խաղա-
լիքների վարձույթ, ձայնագրությունների 
վարձակալություն, թարգմանիչների ծառա-
յություններ, կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ, ոչ 
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում, 
սպորտային միջոցառումների ժամկետների 
պլանավորում, ենթագրերի կատարում, 
հանգստի բազաների ծառայություններ 
(ժամանց, զվարճություններ), տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով, սպորտային 
մրցումների կազմակերպում, համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառա-
յություններ առցանց խաղերի ոլորտում, 
կարաոկե սարքավորումների տրամադրում, 
դպրոցների ծառայություններ (կրթություն), 
երաժշտության գրում, նկարիչներին 
մոդելներ տրամադրող գործակալությունների 
ծառայություններ, կրկեսներ, արվեստի 
ստեղծագործության իսկության որոշում, 
անվտանգության նկատառումներով ուղեբեռի 
ստուգում. 

դաս 42. երկրաբանական հետազննություն, 
քաղաքների հատակագծերի կազմում, 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ, սերվերների 
հոսթինգ, համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն, ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, օդերևութաբանական տեղեկա-
տվություն, տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում, աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում, նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում, դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում, խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
մշակման և զարգացման ոլորտում, 

հատակագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում, ավտոմոբիլային տրանս-
պորտի տեխնիկական վերահսկողություն, 
համակարգչային կայքերի տեղադրում  
(վեբ-սայթերի), բրդի որակի գնահատում, 
համակարգչային տվյալների վերականգնում, 
քիմիական անալիզ, վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար, համակարգչային  համա-
կարգերի  նախագծում, ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում, 
գիտական հետազոտություններ, նոր  
արտադրատեսակների  հետազոտություն  և  
մշակում  երրորդ անձանց համար, վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն, 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով, տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում  ֆիզիկական  կրիչից  էլեկտրո նային 
կրիչի  վրա,  տեխնիկական   հետազո տու  թյուններ, 
նավթային հանքավայրերի հետա զո տու  թյուններ 
շահագործման նպատակով, նավ թային 
հանքավայրերի ոլորտում փորձաքննու թյուն, 
հետազոտություններ  կենսաբանության  
բնագա վառում, ճարտարատեխնիկական 
փորձաքննություն, ստորջրյա հետա-
զոտություններ, տվյալների և տեղեկատվական 
ծրագրերի կերպափոխում (ոչ ֆիզիկական), 
ծրագրային ապահովման վարձույթ, 
hետազոտություններ քիմիայի  բնագավառում, 
երկրաբանական փորձաքննություն, ձեռագրի 
վերլուծություն (ձեռագրաբանություն), 
սերվերների տեղավորում, աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ, 
վեբ-սերվերների վարձույթ, ծրագրային  
ապահովման արդիականացում, համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման  
տեղակայում, հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագա-
վառում, արդյունաբերական դիզայն, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն, փաստա-
թղթերի թվայնացում (տեսածրում), 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում, 
ճարտարագիտություն, ինտերիերի ձևավորում, 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում, գեղարվեստական դիզայն, 
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հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի բնագա-
վառում, տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից, նյութերի 
փորձարկումներ, հետազոտություններ մեխա-
նիկայի բնագավառում, համակարգիչների 
վարձույթ, ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ, գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ, կլինիկական փորձար-
կումներ, նավթահորերի  հսկողություն, 
հագուստի մոդելավորում, ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում, ջրի անալիզ, 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
(օֆսայթ) ծառայություններ, երկրաբանական 
հետախուզում, մանածագործական արտա-
դրանքի փորձարկումներ, խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով, ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, 
ծրագրային ապահովման մշակում, ինտերնետի 
(hամացանցի) համար որոնման միջոցների 
տրամադրում, համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում, անտառի որակի գնահատում, 
ամպերի ցրում, խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման  հարցերով, հետազոտություն-
ներ մանրէաբանության բնագավառում, 
հողաչափում, չափաբերում (չափումներ), 
հետազոտություններ երկրաբանության բնագա-
վառում, համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվու թյան 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, նավթի 
հանքավայրերի հետազննություն, «ամպային» 
տեխնոլոգիաների հաշվարկումների 
ծա ռա յու  թյուններ, որակի հսկողություն, 
արդյու նա բերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծ ման ծառայություններ, ֆիզիկա 
(հետազոտություններ).

դաս 45. ամուսնության գործակա-
լությունների ծառայություններ, կրոնա-
կան հավաքների կազմակերպում, 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով, ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ), գործերի կառավարում հեղինակային 
իրավունքի բնագավառում, մտավոր սեփա-
կանության լիցենզավորում, կոտրանքից 
պաշտպանող անվտանգության համակարգերի 
հսկում, սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ, հսկողություն մտավոր 
սեփականության բնագավառում, դիակիզում, 

թաղման բյուրոներ, ուղեկցում հասարակա-
կան վայրերում (ընկերակցում), վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ, հատուկ իրա-
դար ձությունների ժամանակ աղավ-
նիների արձակում, ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում, 
խորհրդատվություն անվտանգության հար-
ցերով, իրավաբանական հետազոտություն-
ներ, հրշեջ ծառայություն, հագուստի վարձույթ, 
կորած մարդկանց որոնում, տոհմաբանա-
կան հետազոտություններ, դատարանում 
իրավունքների ներկայացում, հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ, հաստիքա-
յին պահպանություն, ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում, թաղման 
ծառայություններ, հորոսկոպների կազմում, 
չհրկիզվող պահարանների վարձույթ, 
թիկնապահների ծառայություններ, զմռսման 
ծառայություններ, ընտանի կենդանիների 
խնամք, գաղտնափականքների բացում, 
գիշերային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ, երեկոյան հագուստի 
վարձույթ, արբիտրաժի ծառայություններ, 
երեխաների  հրավիրովի դայակների 
ծառայություններ, հարսանեկան միջոցա-
ռումների պլանավորում և կազմակերպում, 
գտնված իրերի վերադարձ, տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ, հանդիպումների 
կամ ծանոթությունների կազմակերպման 
ակումբների ծառայություններ, դոմեն 
անունների գրանցում (իրավաբանական 
ծառայություններ), կրակմարիչների վարձույթ, 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում, 
երեխաների որդեգրման գործակալությունների 
ծառայություններ, խուզարկուական գործակա-
լությունների ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171564  (111) 27479
(220) 14.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 14.11.2027
(730)  «Թորոքրիթ» ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան 
փ., բն. 13/4, AM 
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(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «Construction Chemicals & Beyond» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. հակասառիչներ (անտիֆրիզ). պլաս-
տի կարարներ, ջրամեկուսիչ նյութեր, այն է՝ 
պատրաստուկներ ցեմենտին անջրանցիկություն 
հաղորդելու համար, բացառությամբ ներկերի.

դաս 2. ներկեր:
____________________

(210) 20171565  (111) 27480
(220) 14.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 14.11.2027
(730)  «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

____________________

(210) 20171593  (111) 27481
(220) 17.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 17.11.2027
(730)  «Զորախաչ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
27/1, AM 
(442) 18.12.2017

(540) 

(526) «SPORT COMPLEX» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(Pantone 370C) և մոխրագույն (Pantone 426C) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սպորտային համալիրների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171596  (111) 27482
(220) 20.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 20.11.2027
(730)  «Ատլանտ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 10/12, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171597  (111) 27483
(220) 20.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 20.11.2027
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(730)  «Ատլանտ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 10/12, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «Palace» և «Hotel» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ: 
____________________

(210) 20171606  (111) 27484
(220) 21.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  Թամարա Վլադիմիրի Կոստանդյան, 
Երևան, Ամիրյան 12, բն. 61, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

____________________

(210) 20171632  (111) 27485
(220) 24.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 24.11.2027
(730)  Գևորգ Հովհաննիսյան, Երևան, Զավար-
յան 2, բն. 26, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր.
դաս 35. ոսկերչական իրերի առևտուր:

____________________

(210) 20171637  (111) 27486
(220) 24.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 24.11.2027
(730)  «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

  ____________________

(210) 20171638  (111) 27487
(220) 24.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 24.11.2027
(730)  «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

32

ՄԱՍ 1

32

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

(210) 20171655  (111) 27488
(220) 28.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 28.11.2027
(730)  Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիա-
զարյան 10, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, սև, սպիտակ, դեղին, 
գազարագույն, շագանակագույն, վարդագույն 
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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։

____________________

(210) 20171657  (111) 27489
(220) 28.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 28.11.2027
(730)  Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիա-
զարյան 10, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
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։

____________________

(210) 20171672  (111) 27490
(220) 29.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 29.11.2027
(730)  Գագիկ Մսերյան, Երևան, Մարգարյան 
20/1, բն. 33, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20171674  (111) 27491
(220) 30.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  «Նոյլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղբայրության 
13, բն. 11, AM 
(442) 01.02.2018
(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.



ԳՅՈՒՏԵՐ

33

ՄԱՍ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

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 ըմպելիք-
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171675  (111) 27492
(220) 30.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  «Նոյլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղբայրության 
13, բն. 11, AM 
(442) 01.02.2018
(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 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.

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

____________________

(210) 20171692  (111) 27493
(220) 30.11.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  «Աստելլե» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող., շ. 40, բն. 35, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկ-

ներ, մասնավորապես՝ գուլպաներ (երկար), 
բերետներ, բլուզներ, բոաներ (մորթե վզպատ-
ներ՝ գորժետներ), գդակներ, տրիկոտաժեղեն, 
հագուստի օձիքներ, գլխանոցներ (հագուստ), 
հովարներ գլխարկների համար, գոտիներ 
(հագուստ), շալեր, խալաթներ, սվիտերներ, 
պուլովերներ, կարճագուլպաներ, շապիկներ 
(բլուզներ), 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 
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(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 
(հա գուստի տարրեր), ձեռնոցներ (հագուստ), 
վերնա զգեստ, հագուստ հեծանվորդների 
համար, տա բատներ, բրիջիներ, զանգա-
պաններ, փող կապներ, ականջակալներ  
(հագուստ), ման կական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ), պատրաստի հագուստ, 
կոստյումներ, կոմբինեզոններ (հագուստ), 
զուգագուլպաներ, հանովի օձիքներ, մորթիներ 
(հագուստ).

դաս 40. նյութերի մշակում, մասնավորա-
պես՝ հագուստի կարում. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և 
հետա զոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում, 
մասնավորապես՝ հագուստի մոդելավորում:

____________________

(210) 20171709  (111) 27494
(220) 05.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 05.12.2027
(730)  «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 10. ձեռնոցներ բժշկական նպա-

տակների համար.
դաս 16. թղթե կամ պլաստմասսայե 

տոպրակներ աղբի համար, թուղթ գրանցող 
սարքերի համար, պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար, թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար, 
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար, ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
սննդի սառեցման փաթեթ զիպ փականով.

դաս 21. բաժակներ (անոթներ), թղթե 
կամ պլաստմասսայե բաժակներ, բաժակներ 
ըմպելիքների համար, ձեռնոցներ տնային 
տնտեսության համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար, սառեցնող տոպրակներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները սառեցնելու 
համար:

____________________

(210) 20171721  (111) 27495
(220) 06.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 06.12.2027
(730)  «Մատադեռո սելարս» ՍՊԸ, Երևան, Մոս-
կովյան 8, բն. 22ա-23, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20171731  (111) 27496
(220) 08.12.2017 (151) 14.06.2018
  (181) 08.12.2027
(730)  «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, 170 
տարածք, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 
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(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա-
կան և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. պատրաս-
տուկներ մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ օքսիդարարներ (քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար), սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար, աղեր պահածոյացման 
համար, բացառությամբ սննդի 
պատրաստման համար օգտագործվողների, 
օժանդակ հեղուկներ հղկանյութերի հետ 
օգտագործելու համար, նյութեր ջուրը 
փափկացնելու համար, ակտիվացրած 
ածուխ, լուսանկարչական թուլացուցիչներ, 
սոսինձներ հայտարարություններ փակցնելու 
համար, քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների, 
հերբիցիդների, միջատասպանների և 
մակաբուծասպանների, բաղադրություններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար, 
էթիլային սպիրտ, աղաթթու, ամոնիակային 
աղեր, ամոնիակ, փայտածուխ, կենդանական 
սպիտակուցներ (հումք), ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ, 
անտիֆրիզներ (հակասառիչներ), կպչուն 
բաղադրություններ ծառերը պատվաստելու 
համար, մածիկներ ծառերի ճեղքերի համար 
(անտառային տնտեսություն), նյութեր բետոնը 
փրփրացնելու համար, փայտաքացախ 
(փայտահեղուկ), սոսինձներ կոտրված 
իրերը նորոգելու համար, պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար, բացառությամբ ներկերի, պաշտպանիչ 
նյութեր ցեմենտի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի, պարարտանյութեր, թեյի 
լուծամզուքներ (էքստրակտ) դեղագործական 
ապրանքների արտադրության համար, գիպս 
որպես պարարտանյութ 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, գեղազարդ-
ման նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար, մասնավորապես՝ 
ներկանյութեր ըմպելիքների համար, ասֆալտի 
լաք, սև լաք, բաղադրություններ ներքին 
հարդարանքի համար, ներկանյութեր կարագի 
համար, ներկանյութեր գարեջրի համար, 
բիտումային լաքեր, պատվածքներ (ներկեր) 
փայտանյութի համար, ներկեր փայտանյութի 
կամ փայտի համար, որդան կարմիր. 

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ, 
մասնավորապես՝ սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար, օճառներ (ոչ բուժական), 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար, շրթներկ, բուրավետ փայտանյութ, 
լաքեր եղունգների համար, միջոցներ գրիմ 
անելու համար, կոշիկի քսուքներ, միջոցներ 
մազերը ներկելու համար, անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն), ոչ բուժական շամպուններ, 
օծանելիք, պեմզա (չեչաքար). 

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, մասնավորապես՝ մեղրամոմ, սպիրտ 
(վառելիք), փայտի տաշեղ (մարխ) վառելու 
համար, վառելափայտ, փայտածուխ (վառելիք), 
վառելանյութ, նավթային վառելիք, դիզելային 
վառելիք, վառելիքային գազ, նավթագազ, 
նավթ, այդ թվում՝ մշակված, շարժիչային 
վառելիք, մեքենայի յուղ, էլեկտրական էներգիա, 
բենզին, դահուկների քսուքներ.
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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, մասնավորապես՝  
ատամնաբուժական հղկանյութեր, բժշկական 
սպիրտ, միջոցներ գլխացավի դեմ, բուժիչ 
ցեխեր, ցեխեր լոգանքների համար, 
դեղամիջոցներ, հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար, ստորերկրյա տաք ջրեր, 
հակասպորային պատրաստուկներ.

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, մասնավորապես՝ չմշակված 
կամ մասնակի մշակված պողպատ, պողպատե 
լար, պողպատե ձուլվածք, պողպատե 
խողովակներ, ալյումին, բրոնզ, ալյումինե 
լար, թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 
դարաններ վայրի գազանների համար, 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար, հատակի մետաղական 
սալիկներ, ճոպաններ կախուղիների համար, 
մետաղաճոպաններ կախուղիների համար, 
մետաղական ծայրապանակներ ճոպանների 
համար, մետաղական ծայրապանակներ 
մետաղաճոպանների համար, ջրմուղի 
մետաղական խողովակներ, մետաղական 
դռներ, շինարարական մետաղական 
ամրան, լեռնագնացների կոշիկների սեպեր, 
լեռնագնացների կոշիկների երկաթե մեխեր, 
մետաղական կաղապարներ սառույցի համար, 
մետաղական ճոպաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր-
դիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատ-
ներ, մասնավորապես՝ լիսեռների միացքներ 
(մեքենաների), գյուղատնտեսական մեքենաներ, 
դահուկների եզրակները սրելու էլեկտրական 
գործիքներ էլեկտրական եզրակահատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). դանակավոր իրեր, պատառա-
քաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ, 
մասնավորապես՝ հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). 

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 ապահո-
վում. կրակմարիչներ, մասնավորապես՝ 
էլեկտրական կոճեր, տիեզերագրական 
գործիքներ, հեռավորություն չափող 
սարքեր, հաշիվները դուրս գրելու սարքեր, 
էլեկտրա հաղորդալարեր, մագնիսական 
լարեր, ուղղալարեր, լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար, երկրաբաշխական 
սարքեր և գործիքներ, նշաձողեր (գեոդե-
զիական գործիքներ),  մակարդակաչափ ցցա-
նիշներ,   ընդունիչներ   (ձայնա-  և տեսա-), 
համակարգչային ծրագրեր (գրառված), 
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ավտոմեքենաների կայանման վճարովի 
ժամանակի հաշվիչներ, տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման կամ ստուգման 
նմանակիչներ, տեսագրման սարքեր, արևային 
մարտկոցներ, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, մոդեմներ, մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք), մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր), համակարգչային 
տպիչներ, պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ), ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքեր), տեսախցիկներ, համառանցք 
մալուխներ, օպտիկաթելքային մալուխներ, 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
ականջակալներ, լուսաֆորներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ), հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի), էլեկտրոնային գրքեր, 
սմարթֆոններ, բջջային հեռախոսներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար, մասնավորապես՝ 
որովայնային բարձիկներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր, մասնավորապես՝ ավտոմատ 
տեղակայանքներ ոռոգման համար, 
սարքվածքներ օդի սառեցման համար, 
լուսատուներ, լուսավորման լապտերներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ, մասնավորապես՝ ամբարձիչով 
սայլակներ, կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, 
սահելուց պաշտպանող հարմարանքներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և 
արկեր. պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք, 
մասնավորապես՝ ացետիլնիտրա թաղանթա-
նյութ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, մասնավորապես՝ ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ, ճոճանակներ 
(ժամագործություն), ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր), ոսկերչական իրեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ, 
մասնավորապես՝ դաշնամուրներ, էլեկտրո-
նային երաժշտական գործիքներ, 
դաշնամուրների ստեղնաշարեր. 

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 փաթեթավոր-
ման և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես՝ 
պողպատե տառամարմիններ, պողպատե 
գրչածայրեր, նկարներ, ճարտարապետական 
մանրակերտներ, գրքեր. 

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, 
մասնավորապես՝ ջերմամեկուսիչ նյութեր, 
մեկուսիչ ժապավեններ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար, մասնավորապես՝ 
կենդանիների կաշիներ, ձեռնափայտեր 
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(գավազաններ), դպրոցական պայուսակներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, սպորտային 
պայուսակներ. 

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 
ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարական նպատակների համար. 
ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ և շինություն-
ներ. ոչ մետաղական հուշարձաններ, 
մասնավորապես՝ առևտրային կրպակներ, 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ, 
բետոն, բետոնե շինարարական տարրեր, 
բիտումային շինանյութեր, մասնակի 
մշակված անտառանյութ, շինարարական ոչ 
մետաղական տախտակամածներ, մշակված 
անտառանյութ, սղոցված անտառանյութ, 
միաշերտ նրբատախտակ, ցեմենտ, մածուցիկ 
շինանյութեր, շինարարական ստվարաթուղթ, 
ոչ մետաղական շինարարական հիմնա-
կմախքներ, շինարարական լուծույթներ, 
սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների համար, 
սալեր ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված 
նյութերից, ցեմենտից պատրաստված սյուներ, 
շերտաքարեր, ոչ մետաղական միջնա պատեր, ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ, շինարա րական 
թուղթ, շինարարական ապակի, ոչ մետա ղական 
քիվեր, ոչ մետաղական անկյունակներ, ոչ 
մետաղական պատուհաններ, ոչ մետաղական 
դռներ, դիտահորերի ոչ մետաղական 
կափարիչներ, տանիքապատվածքներ (ոչ 
մետա ղական), չմշակված կավիճ, սան-
դուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ, 
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ, 
ջրմուղի ոչ մետաղական խողովակներ, 
գերեզմանաքարեր (ոչ մետաղական), հուշա-
տախտակներ (ոչ մետաղական), քար, 
պատուհանի շինարարական հայելապակի, 
գրանիտ, կոպիճ, ավազաքար շինարարության 
համար, ավազաքարային խողովակներ, 
գիպս, ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ), խարամ (շինանյութ), 
խիճ, հատակի փայտասալիկների 
տախտակներ, մանրահատակ, մարմար, 
շինարարական խճանկարներ,  ոչ մետա-
ղական ցանկապատեր, սահադաշտեր 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական, շինա-
րարական քար, արհեստական քար, 
տուֆ, քարից պատրաստված իրեր, ոչ 

մետաղական հատակներ, ոչ մետաղական 
առաստաղներ, ոչ մետաղական դարպասներ, 
դռների ոչ մետաղական լողաթներ, դռների 
ոչ մետաղական փեղկեր, շարժական ոչ 
մետաղական ջերմոցներ, արձաններ քարից, 
բետոնից կամ մարմարից, ոչ մետաղական 
տանիքածածկեր, վիտրաժներ, պատուհանի 
շինարարական ապակի, գեղարվեստական 
իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից, 
պատուհանի ոչ մետաղական արմատուր, 
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ, 
ոչ մետաղական սալիկներ հատակների 
համար, շինարարական ոչ մետաղական 
պանելներ, կոպիճ ակվարիումների համար, 
հավաքովի ոչ մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր).

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. չմշակ-
ված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, ոսկոր, 
փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. 
սաթ, մասնավորապես՝ մեղվափեթակներ, 
հայտարարությունների տախտակներ, բներ 
տնային կենդանիների համար, տնակներ 
տնային կենդանիների համար, պահարաններ, 
նստարաններ (կահույք), օրորոցներ, 
դարակներ գրադարանների համար, փայտե 
մահճակալներ, խցաններ շշերի համար, 
խցաններ կեղևից, սպասքապահարաններ, 
գրասեղաններ (կահույք), գրասենյակային 
կահույք, կահավորանք (կահույք), պահարան-
ներ փաստաթղթերի համար, աթոռներ, 
բազկաթոռներ, վաճառասեղաններ, սեղաններ, 
ներքնակներ, բազմոցներ, մահճակալներ, 
դարակներ (կահույք), մերսման սեղաններ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր, մասնավորապես՝ խմոցներ (գուռեր), 
կերամաններ, լվացքի տախտակներ, 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ սննդամթերքի 
համար, ոռոգման հարմարանքներ, ավելներ,  
բաժակներ (անոթներ), դահուկները մոմով 
փայլեցնելու խոզանակներ.
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դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյու թերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր 
առանց փաթեթավորման փոխադրման և պահ-
պան ման համար. խծուծման նյութեր, բացառու-
թյամբ թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից 
և պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
մանածագործական թելքահումքից նյութեր 
և դրանց փոխարինիչներ, մասնավորապես՝ 
պարուսինից միջնապատեր (օդափոխվող), 
վրաններ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանա-
ծագործության համար, մասնավորապես՝ 
բամբակյա թելեր և մանվածքաթել, բրդե թելեր, 
մետաքսե թելեր և մանվածքաթել, կարի թելեր 
և մանվածքաթել.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ, 
մասնավորապես՝ բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ, լողանալու 
սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի), 
ջութե գործվածքներ, բրդե գործվածքներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
մասնավորապես՝ կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ, բլուզներ, տրիկոտաժեղեն, 
երկարաճիտ կոշիկներ, դահուկների կիսա-
կոշիկներ.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր, մասնավորապես՝ 
ճարմանդներ կոշիկների համար. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական), 
(խնդրում ենք հիմք ընդունել վերնագրում նշված 
բոլոր ապրանքները). 

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր, մասնավորապես՝ խցիկներ խաղա-
գնդակների համար, օղակներով խաղեր, 
դահուկների եզրակներ, սահնակներ բոբսլեյի 

համար, կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված 
չմուշկներով, օդապարուկներ, շախմատ, 
շախմատի տախտակներ, դահուկակապեր, 
չմուշկներ, փոկի կաշի (դահուկների հենա-
մակերևույթների համար), դահուկներ, 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). 

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, կարագ, երշի-
կեղեն, կարտոֆիլի չիպսեր, պանիրներ, 
անկենդան ձուկ, խոզապուխտ, յոգուրտ, 
մարգարին, զեյթունի սննդային յուղ, նրբերշիկ, 
ենթամթերքներ, պահածոյացված միս, խոզի 
միս.

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, 
մասնավորապես՝ ջրիմուռներ (համեմունք), 
մակարոնեղեն, կոնֆետներ, վաֆլիներ, 
կակաո, սուրճի հումք, հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով, թեյ, շոկոլադ, 
ադիբուդի, կերակրի աղ, սննդային ալյուր, 
բակլայի ալյուր, եգիպտացորենի ալյուր, գարու 
ալյուր, ցորենի ալյուր, ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ, բնական կամ արհեստական 
սառույց, սառույց սառեցման համար, 
մակարոններ, մաքրած գարի, սենդվիչներ, 
պիցաներ, բրինձ, վերմիշել, սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ, հոթ-դոգ սենդվիչներ, թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).

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. չմշակված 
ցիտրուսային պտուղներ, ընկույզներ 
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(պտուղներ), կենդանի անասուններ, ծառեր, աղ 
անասունների համար, թարմ վարունգ, թարմ 
բանջարեղեն, ձվեր ճտեր աճեցնելու համար, 
չոր խոտ, ցորեն, հացահատիկ (հացաբույսեր), 
կենդանի ձուկ, կարտոֆիլ (թարմ), ընտանի 
թռչուն, կենդանի.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր, մասնավորապես՝  
ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ), ջրեր (ըմպելիքներ), 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր, 
լիմոնադներ, բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք), 
տոմատի հյութ (ըմպելիք), գազավորված 
ջուր, ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ, մրգային 
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային), ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ, կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ, սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ,( բացա-
ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ 
անանուխի թրմօղի, դառը թրմօղիներ, անիսի 
օղի, կոկտեյլներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ, 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), 
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, վիսկի, ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, ռոմ, 
օղի.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի, մասնավորապես՝ սիգարներ, սիգա-
րիլներ, մոխրամաններ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում, 
տվյալներ գործարարական գործառնությունների 
մասին, արտաքին գովազդ, ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ, առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ինքնարժեքի վերլուծություն, գովազդային 

նյութերի տարածում, լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ, աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գրա սենյակային 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 
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 ծառայու-
թյուններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար, շուկայագիտա կան 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ, 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում, մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում, տնտե սական կանխատեսում, ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, գործնա-
կան տեղեկատվություն, հասարակական 
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կարծիքի հետազոտում, վճարման 
փաստաթղթերի 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 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար, տեքստի մշակում, լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար, գովազդ փոստով, 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում, 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով, լուսապատ-
ճենահանող 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 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 
ծառա յություններ, դեղագործական միջոց  ների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների 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 հիմնապաշար նե րում 
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, գովազդա-
յին նյութերի ձևավորում, արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ, ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, 
կենսագական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար, առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում, հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում, հանդիպումները 



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

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, տեղեկա-
տվական ցանկի կազմում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով, պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ, հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրու թյուն, 
հասարակական հարաբերությունների 
հաղորդա կցության ռազմավարության վերա-
բերյալ խորհրդատվություն, հաղորդակցության 
ռազմավարության ոլորտի գովազդի 
հարցերով խորհրդատվություն, գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից, վարկային գործակա-
լությունների ծառայություններ, պարտքերի 
բռնագանձման գործակալությունների 
ծառա յություններ, ապահովագրման միջ-
նոր դություն, 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, բան-
կային 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 գյուղատնտեսական ձեռնարկություն-
ների վարձակալություն, 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 համա-
կարգով, ֆինանսական տեղեկատվություն, 
տեղեկատվություն ապահովագրության հար-
ցերով, 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), կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ, 
ֆինանսական հովանավորություն, բան-
կային գործառնությունների առցանց 
իրականացում, առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ), վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում,  ածխածնային 
վարկեր իրականացնելու միջնորդություն, 
անտառի ֆինանսական գնահատում, բրդի 
ֆինանսական գնահատում, վարկավորում 
գրավի դիմաց, պահեստային հիմնադրամների 
ծառայություններ, խնայողական հիմնա-
դրամների ծառայություններ, միջնորդային 
ծառայություններ, խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով, շինարա րական 
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նախագծերի     ֆինանսավորման  կազմա -
կերպում, ֆինանսական  տեղեկատվության  
տրա  մադրում վեբ-կայքերի միջոցով, փոխհա-
տուցման վճարների ֆինանսական կառա-
վարում 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.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում, մասնա-
վորապես՝ կահույքի խնամք, լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում, էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում, 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում, 
ասֆալտապատում, ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկա-
կան սպասարկում, շենքերի ներսի մաքրում, 
լվացքատների ծառայություններ, գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում, 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում, բուլդոզերների վարձույթ, 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում, հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում, 
հակաառևանգման  համակարգերի  տեղա դրում 
և վերանորոգում,  կահույքի պաստառ ների 
վերանորոգում, սենյակ-սեյֆերի տեխնիկա կան 
սպասարկում և վերանորոգում, շինարարա-
կան տեխնիկայի վարձույթ, նավաշինու-
թյուն, հագուստի վերականգնում, ջեռուցման 
սարքավորումների   տեղադրում և վերանորոգում, 
կոշիկի վերանորոգում, ծխնելույզների մաքրում, 
անկիզելի պահարանների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում, օդի լավորակման 
սարքավորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում, ստորջրյա շինարարություն, շինարա-
րական աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերահսկողություն, հագուստի վերանորոգում, 
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք, 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում, 
շինարարական կառուցվածքների քանդում, 

հակակոռոզիական մշակում, ախտահանում, 
ցուցանակների ներկում և նորացում, 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում, 
շինարարական կառուցվածքների հերմե-
տիկացում, էքսկավատորների վարձույթ, 
պատուհանների լվացում, կինոպրոյեկտորների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում, 
մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում 
և խնամք, տրանսպորտային միջոցների 
յուղում, հագուստի մաքրում, ժամացույցների 
վերանորոգում և խնամք, արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում, ոռոգման 
սարքավորումների  տեղադրում  և   վերա նորո-
գում, կառույցների մեկուսացում, տրանսպոր-
տային միջոցների լվացում, սպիտակեղենի 
լվացք, մեքենայական սարքավորումների 
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում, քարաշինարարական աշխա-
տանքներ, ջրապատնեշների կառուցում, 
ծովապատնեշների կառուցում, հագուստի 
արդուկում գոլորշիով, խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում, պատերի պաստառապատում, 
անձրևի հովանոցների վերանորոգում, արևի 
հովանոցների վերանորոգում, կահույքի 
պաստառապատում, ներկարարական աշխա-
տանքներ, չեչաքարով կամ ավազով մշակում, 
ծեփագործական աշխատանքներ, ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխա տանքներ, տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում, պոմպերի վերանորոգում, 
նավահանգիստների կառուցում, կրծողների 
ոչնչացում, դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում, սառնարանային սարքա-
վորումների տեղադրում և վերանորոգում, 
սպիտակեղենի արդուկում, վարձույթ, 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության, 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում, 
աղյուսի շարում, ձևավոր սպիտակեղենի 
մաքրում, չոր մաքրում, տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով, տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով, դանակների սրում, 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում, հանքերի շահագործում, 
ճանապարհների սալարկում, զմռնիտե 
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թղթով մշակում, ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ, շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների), դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում) (վերանորոգում), 
հորատանցքերի հորատում, տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում, 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
վերանորոգում, էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում, 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
շարժիչների վերանորոգում, ամբողջովին 
կամ մասնակի մաշված մեքենաների 
վերականգնում, վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում),  
փողոցները մաքրող մեքենաների վարձույթ, 
տանիքածածկային աշխատանքներ,  
արհես տական ձյան ծածկույթ ստեղծելու 
ծառայու թյուններ, փողոցների մաքրում, 
անվտանգության կողպեքների վերանորո-
գում, արվեստի ստեղծագործությունների 
վերականգնում, երաժշտական գործիքների 
վերականգնում, դռների և պատուհանների 
տեղադրում, լողավազանների խնամք, 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում, 
խորհրդատվություն շինարարության հար-
ցերով, ատաղձագործական աշխատանքներ, 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում, ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ, լվացքի մեքենաների վարձույթ, 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում, 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում, անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ, երաժշտական գործիքների 
լարում, մալուխների անցկացում, տեղադրում, 
բժշկական գործիքների ախտահանում, 
հանքաշերտերի  ջրաճեղքման ծառայու-
թյուններ, վնաստուների դեմ պայքարի 
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղա-
տնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգոր-
ծական և անտառային տնտեսության, 
ամա նեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. մաս նա-
վորապես՝ ռադիոհեռարձակում, հաղորդա    գրու-
թյունների  փոխանցում,    հեռուստա  հեռար    ձա  կում, 
հեռագրերի հաղորդում, հեռա   գրակապ 
տրամադրելու ծառայու թյուններ, հեռա-
գրակապ, հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ, հեռախոսակապ, աբո-

նեն տային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայու թյուններ, լրատվական գործակա-
լությունների ծառայություններ, մալու խային 
հեռուստահեռարձակում, ռադիո հեռա խոսա-
կապ, համակարգչային տերմինալ ներով 
իրագործվող կապ, համա կարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում, էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում, ֆաքսիմիլային կապ, տեղեկա-
տվություն 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 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռա հաղորդա-
կցական ծառայություններ), ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապա-
հովում, հեռահաղորդակցական միացում-
ների 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. 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրում-
ներ. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահպանում. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ճանա-
պարհորդների ուղեկցում, խմելու ջրի 
մատակարարում, ավիափոխադրումներ, 
սանի տա րական փոխադրումներ, տրանս-
պոր տային միջոցների քարշակում 
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վնասվածքի դեպքում, ավտոմեքենաների 
վարձույթ, ավտոմոբիլային փոխադրումներ, 
ավտոբուսային փոխադրումներ, զբոսա-
նավերի ծառայություններ, ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ, սառցահատային 
ծառայություն, փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով, նավերը փրկելու 
ծառայություններ, փոխադրում լիխտերներով, 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով, 
երկաթուղային փոխադրումներ, ձիերի 
վարձույթ, փաթեթավորված բեռների առա-
քում, բեռների տեղափոխում, ապրանքների 
կշռաբաշխում,  ծովային   բեռնափոխա դրում-
ների միջնորդություն, կրուիզների կազմա-
կերպում, տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար, բեռնաթափման 
աշխատանքներ, ապրանքների առաքում, 
ապրանքների պահպանություն, ջրաբաշխում, 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում, ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում, ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ, 
պահեստ ների վարձույթ, փոխադրում 
լաստա նավերով, փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով, նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով), նավավարձակալում, 
ավտոտնակների վարձույթ, փոխադրում 
խողովակաշարով, ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ, սառնոցների 
վարձույթ, տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ, երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ, վագոնների վարձույթ, 
կահույքի փոխադրում, տրանսպորտային 
ծառայություններ, փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով, ուղևորային փոխադրումներ, 
նավատարի ծառայություններ, խորտակված 
նավերի վերհանում, ճանապարհորդությունների 
տոմսերի ամրագրում, ունեցվածքի փրկության 
ծառայություններ, տաքսի ծառայություն, 
տրամվայով փոխադրումներ, բեռների 
առաքում, ծովային փոխադրումներ, զրա-
հապատ տրանսպորտով փոխադրումներ, 
ճանապարհորդների փոխադրում, թափոնների 
փոխադրում և պահում, փոխադրում տեղից-
տեղ տեղափոխվելիս, նավակների պահպանու-
թյուն, միջնորդություն նավավարձակալման 
դեպքում, միջնորդություն փոխադրումն երի 
դեպքում, վարորդների ծառայություններ, 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-

ների կամ ապրանքների առաքում), տեղեկա-
տվություն պահեստներում ապրանք ների 
պահպանության հարցերով, տեղեկատվու-
թյուն փոխադրումների հարցերով, 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ, ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ, ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ, 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ, փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ), տրան-
սպորտային միջոցների ամրագրում, ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում, ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ, ապրանք ների 
փաթեթավորում, փոստային առաքում, թերթերի 
առաքում, փոստով պատվիրված ապրանք ների 
առաքում, էներգիայի բաշխում, մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ, անդամալույծ ների 
բազկաթոռների վարձույթ, նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ, տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում, հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար, ծաղիկների առաքում, 
նամակագրության նախավճարում, տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ, 
սառցախցիկների վարձույթ, շշալցման 
ծառայություններ, տրանսպորտի լոգիստիկա, 
թռչող սարքերի վարձույթ, փոխադրում 
բեռնանավերով, ավտոբուսների վարձույթ, 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ, 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո, նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ, ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
նվերների փաթեթավորում, տրակտորների 
վարձույթ, երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ), գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ, բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով, քարշերինգի 
ծառայություններ.

դաս 40. նյութերի մշակում, մասնա վորա-
պես՝  հղկանյութային մշակում, կինոժապա-
վենների մշակում, օդի մաքրում, մագնիսացում, 
մանածագործական իրերի վերջնամշակում, 
թղթի վերջնամշակում, արծաթապատում, 
գործվածքների սպիտակեցում, փայտանյութի 
մշակում, գործվածքների եզրերի մշակում, 
զոդում, հագուստի կարում, կադմիումա-
պատում, գործվածքների փայլարդում, 
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բրուտագործական աշխատանքներ, կոշիկի 
ներկում, քրոմապատում, մետաղի դրվա-
գում այլ մետաղներով, կաշվի ներկում, 
մորթիների մշակում, գործվածքների ձևում, 
նկարների տպագրում, լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում, ոսկեզօծում, ջրի 
մշակում, գալվանապատում, անագապատում, 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի, 
դարբնոցային աշխատանքներ, մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով, 
հյութի քամում պտուղներից, սննդամթերքի 
ապխտում, ցինկապատում. գալվանացում, 
փորագրում, գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար, 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար, գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար, բրդի 
մշակում, մակաշերտում (լամինացում), 
աղացում, մետաղների մշակում, մետաղների 
մխում, ալյուրի աղացում, նիկելապատում, 
հինում (ջուլհակություն), մորթու մշակում, 
ողորկում հղկանյութերով, կազմարարա-
կան աշխատանքներ, նյութերի ռանդում, 
թամբագործական աշխատանքներ,  դերձակ-
ների ծառայություններ, դաբաղում, խրտվի-
լակների խծուծում, ներկման ծառայություններ, 
մանածագործական իրերի ներկում, 
գործվածքների, մանածագործական իրերի 
մշակում, մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով, գործվածքների 
ներկում, թղթի մշակում, ապակեգործական 
աշխատանքներ, ասեղնագործում, կաշվի 
մշակում, ապակիների ներկում մակերևութա-
յին ծածկապատմամբ, սննդամթերքի և 
ըմպելիքների պահածոյացում, անտառանյութի 
հատում և մասնատում, աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում, գործվածքների նստեցում, 
մորթիների փայլեցում, մորթիների կոկում, 
մորթիների ներկում, օդի հոտազերծում, 
օդի թարմացում, մոնտաժման-հավաքման 
աշխատաքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար, գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում, գալվանական ոսկեզօծում, 
լազերային փորագրում, տեղեկատվություն 
նյութերի մշակման հարցերով, օպտիկական 
ապակու հղկում, լուսանկարների տպագրում, 
լուսափորագրում, նավթի վերամշակում, 
գործվածքի մգդակում, զտարկում, անա-

սունների սպանդ, մաքրամշակում, թափոն-
ների մշակում(վերամշակում), հագուստի 
ձևափոխում, պղնձապատում, ռետինացում 
(նյութերի մշակում), ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ, էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ, գեներատորների վարձույթ, 
աղբի և թափոնների ոչնչացում, աղբի և 
թափոնների այրում, գունաբաժանում, բանա-
լիներ պատրաստելու ծառայություններ, 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում, 
վիմագրություն, մետաղների ձուլում, 
պոլիգրաֆիա, հյուսելու մեքենաների վարձույթ, 
օֆսեթ տպագրություն, լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում, մետաքսատպություն, 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում), սննդամթերքի 
սառեցում, օդորակիչների վարձույթ, ջեռուց-
ման լրացուցիչ սարքերի վարձույթ, մահուդալ-
մում, սառնապահպանման ծառայություններ, 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ, 
շոգեկաթսաների վարձույթ, թափոնների 
վերականգնում, եռակցման աշխատանքներ, 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգա-
վորում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ակա-
դեմիաներ (ուսուցում), զվարճանքի 
(ատրակ ցիոնների) զբոսայգիների ծառա-
յու թյուններ, կենդանիների վարժեցում, 
կինեմա տոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ, զվար ճությունների կազմակեր-
պում հյուրերի համար, կինոստուդիաների 
ծառայություններ, կրկեսային կատարումների 
ներկայացում, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), հեռակա 
ուսուցում, ֆիզիկական դաստիարակություն, 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար, հանգստի կազմակերպում, 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ, տեքս-
տային նյութերի հրապարակում, բացա-
ռությամբ գովազդային նյութերի, 
կրթա դաստիարակչական ծառայություններ, 
ձայնագրությունների վարձակալություն, կինո-
ֆիլմերի վարձույթ, կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, մարմնամարզության ուսու-
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ցում, գրքերը դուրս տալու հնարավորու-
թյամբ գրադարանների ծառայություններ, 
գրքերի հրա տարակում, ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ, 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում, վարյետեների ներկայացում-
ներ,  երաժշտասրահների ներկայացումներ, 
նվագա խմբերի ծառայություններ, թատե-
րական ներկայացումներ, շոուների արտա-
դրություն, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ, կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ, սպորտային սարքերի 
տրամադրում, նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառա-
յություններ, շարժական գրադարանների 
ծառայություններ, խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր), ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու-
թյուն), կոլոքվիումների կազմակերպում և 
անցկացում, կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում, վեհաժողովների (կոնգրես ների) 
կազմակերպում և անցկացում, դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ, տեղեկա տվություն 
կրթության հարցերով, քննությունների անց-
կացում, տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով, 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ, 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում, առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ), հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ), 
թատերա կանացված ներկայացումներ, կինո-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում, 
մանկապարտեզներ (կրթություն), սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում, 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն), թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ), ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ, տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով, ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ, սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների, մարզա-
դաշտերի սարքավորումների վարձույթ, 

տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ, 
տեսա  ֆիլմերի վարձույթ, սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ, գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում, սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում, կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ, վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում), 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում, 
ներկայացումների տոմսերի ամրագրում, 
կրոնական կրթություն, վիճակախա-
ղերի կազ մակերպում, պարահանդես-
ների կազ մա կերպում, ներկայացումն երի 
կազմա կերպում (իմպրեսարիոների ծառայու-
թյուն ներ), խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում, ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն, 
լուսա վորման սարքերի վարձույթ թատ-
րոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար, թենիսի կորտերի վարձույթ, 
տեսախցիկների վարձույթ, սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի, տեսագրությունների 
մոնտաժում, գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում, հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ, ենթագրերի 
կատարում, համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում, կարաոկե ծառայություն-
ներ, երաժշտության ստեղծագործում, 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա-
յություններ (զվարճություններ), առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով, լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ, լուսանկարչություն, մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով), 
նորությունների ծառայություն, թարգմանիչ-
ների ծառայություններ, թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից, տեսագրում, միկրոֆիլ-
մերի ստեղծում, տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց), 
տեքստերի խմբագրում, համերգների 
կազմակերպում և անցկացում, գեղագիրների 
ծառայություններ, հրապարակումների 
մանրա կերտում, բացառությամբ գովազ-
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դայինների, նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով, 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում), սպորտային հրապարակների 
վարձույթ, դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ, 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ, 
անհատական մարզիչների ծառայություններ, 
ֆիթնես-դասերի անցկացում, մասնագիտա-
կան վերապատրաստում, երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում, խաղալիքների 
վարձույթ, խաղասարքերի վարձույթ, 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ, ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում, ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում, 
կրկնուսույցի ծառայություններ, կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում, երգահանների ծառայություններ, 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում, զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ, 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում, 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով, 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով, սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում), այկիդոյի ուսուցում, 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ, 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նա բերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և 
զարգացում, մասնավորապես՝ քիմիական 
անալիզ, նավթային հանքավայրերի հետա-
զոտություններ շահագործման նպատա-
կով, ճարտարապետական ծառայություն ներ, 
հետազոտություններ մանրէաբանության 
բնագա վառում, ծառայություններ քիմիայի 
բնա գավառում, հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում, խորհրդատվություն ճարտա  րա-
պետության հարցերով, հատակագծերի մշա  կում 
շինարարության բնագավառում, տեխնի կա-
կան հետազոտություններ, նավթահորերի 
հսկողություն, հետազոտություններ կոսմե-

տոլոգիայի բնագավառում, ինտերիերի 
ձևավորում, արդյունաբերական դիզայն, 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում, նյութերի 
փորձարկումներ, տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում, երկրաբանական հետա-
զննություն, նավթի հանքավայրերի հե տա-
զննու թյուն, ճարտարագիտություն, 
օդերևու  թա բա նական տեղեկատվություն, 
հողա  չափում, համակարգիչների վարձույթ, 
համա  կարգիչների համար գրերի կազմում, 
նավթի հանքա  վայրերի հետախուզում, ֆի զիկա 
(հետազոտություններ), հետազոտություն-
ներ մեխանիկայի բնագավառում, 
մանա ծա գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ, երկրաբանական հետա խուզում, 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում, արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում, 
չափաբերում (չափումներ), ծրագրային 
ապահովման արդիականացում, խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
մշակման և զարգացման ոլորտում, հագուստի 
մոդելավորում, գեղարվեստական դիզայն, 
որակի հսկողություն,  ծրագրային ապահով-
ման վարձույթ, նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար, արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ, 
ստորջրյա հետազոտություններ, համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում, 
ծրագրային ապահովման սպասարկում, 
համակարգչային համակար գերի վերլու-
ծություն, հետազոտություններ կենսա-
բանու թյան բնագավառում, քաղաք ների 
հատակագծերի կազմում, ճարտարա-
տեխնիկական փորձաքննություն, համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում, 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն, համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում, տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրո-
նային կրիչի վրա, վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար, համակարգչային կայքերի 
տեղադրում(վեբ-սայթերի), համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում, 
ամպերի ցրում, խորհրդատվություն ծրագրային 
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ապահովման հարցերով, վեբ-սերվերների 
վարձույթ, տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից, խորհուրդ-
ներ էներգիայի խնայողության հարցերով, 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բնագավառում, ինտեր-
նետի 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 համակարգերի մոնիտորինգ, 
ջրի անալիզ, գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ, աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում, վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն, ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն, գիտական 
հետազոտություններ, սերվերների տեղավորում,  
սերվերների հոսթինգ, կլինիկական 
փորձարկումներ, տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ, տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում, համակարգչային 
տեխնոլոգիաների 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 
խորհրդատվություն, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ, հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ, եղանակի 
տեսության ծառայություններ, համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն, տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում, ինտերիերի դիզայն, 
բջջային հեռախոսների ապակողպում, 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 

համար, վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում), խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով, 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով, խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով, 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտր 
անքը հայտնաբերելու համար, անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար, վարկային 
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով խարդա-
խությունները հայտնաբերելու համար.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում, 
մասնավորապես՝ տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ), ծերանոցների ծառայու-
թյուններ, սրճարանների ծառայություն-
ներ, նախաճաշարանների ծառայություն ներ, 
քեմպինգ ների ծառայություններ, ճաշա -
րանների ծառայություններ հիմնարկ ներում 
կամ ուսումնական հաստատություն նե րում, 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակա-
լում, պանսիոնների ծառայություններ, 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառա-
յություններ, հյուրանոցների ծառայություններ, 
մանկամսուրների ծառայություններ, ռեստորան-
ների ծառայություններ, տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում, տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ, խորտկարան ների 
ծառայություններ, պանսիոններ կենդանի-
ների համար, բարերի ծառայություններ, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում), շարժական 
շինությունների վարձույթ, տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար, 
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.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտա ռային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ կենդանիների բուծում, 
դեկորատիվ-բնանկարային այգեգործություն, 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով, թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ, գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ, 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ, 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա), 
վարսավիրանոցների ծառայություններ, 
պսակների պատրաստում (ծաղկային 
արվեստ), ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ, հիվանդանոցների ծառա-
յություններ, սանիտարական ծառայություն, 
բանջարաբուծություն, գյուղատնտեսա-
կան սարքավորանքի վարձույթ, մերսում, 
ակնա բույժների ծառայություն ներ, 
բուծարա նա գետների ծառայություններ, 
ֆիզիո թերապիա, առողջատների ծառայու-
թյուններ, անասնաբուժական օգնություն, 
ատամնաբուժական օգնություն, ստոմա-
տոլոգիա, բուժքույրական խնամքով տների 
ծառայություններ, պարարտանյութերի և 
գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում, 
կենդանիների խնամք, արյան բանկերի 
ծառայություն, ծաղկային հորինվածքների 
կազմում, հոսպիսներ, սիզամարգերի 
խնամք, մատնահարդարում, մանկաբարձա-
կան օգնություն, հիվանդների խնամք, 
խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով, պլաստիկ վիրաբուժություն, 
ծառերի վիրաբուժություն, գյուղատնտեսական, 

ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
ոչնչացում, մոլախոտերի ոչնչացում, տնային 
կենդանիների խնամք, մազերի պատվաստում, 
հոգեբանների ծառայություններ, սանիտարա-
տեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ, 
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով,  
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում, 
արհեստական բեղմնավորում, թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայություն-
ներ, փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ, արտամարմնային բեղմնա-
վորման ծառայություններ, դաջում, հեռա-
բուժման ծառայություններ, լանդշաֆտային 
դիզայն, շոգեբաղնիքների ծառայություններ, 
արևաբուժարանների ծառայություններ, 
հանքա ջրաբուժական կենտրոնների ծառայու-
թյուններ, վիզաժիստների ծառայություն-
ներ, դեղագործների կողմից դեղերի 
պատրաստում դեղատոմսերով, թերապևտիկ 
ծառայություններ, ջերմոցային գազերի 
արտանետումների վնասակար ազդեցության 
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում, 
ծառայություններ ակվակուլտուրաների ոլոր-
տում, բուժսարքավորումների վարձույթ, 
դիսպանսերներ, բուժկենտրոններ, ոչ 
ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ, լոգոպեդիա, խորհուրդներ 
առողջության հարցերով, մազահեռացում 
մոմով, էպիլյացիա, օրթոդոնտական 
ծառայություններ, օրթոդոնտիա, սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար 
բժշկական խորհրդատվություն, պիրսինգ, 
անտառազանգվածի վերականգնում, 
պալիատիվ խնամք, ծերանոցների ծառայու-
թյուններ, գյուղատնտեսական, ակվա-
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային 
տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի 
ծառայություններ, մարդու հյուսվածքների 
բանկի ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու թյուն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ նյու-
թական արժեքների և անհատների ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար, մասնավորապես՝ թիկնապահների 
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ծառայություններ, ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում), խուզարկուական 
գործակալությունների ծառայություններ, 
հանդի պումների կամ ծանոթությունների 
կազմակերպման ակումբների ծառայություններ, 
գիշերային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ, գաղտնափականքների 
բացում, երեկոյան հագուստի վարձույթ, 
դիակիզում, կորած մարդկանց որոնում, թաղման 
ծառայություններ, թաղման բյուրոներ, հագուստի 
վարձույթ, պահակային ծառայություններ, 
ամուսնության գործակալությունների ծառա-
յություններ, խորհրդատվություն ֆիզիկական 
անվտանգության հարցերով, հորոսկոպների 
կազմում, հրշեջ ծառայություն, կրոնական 
հավաքների կազմակերպում, երեխաների 
որդեգրման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, կոտրանքից պաշտպանող 
անվտանգության համակարգերի հսկում, 
երեխաների հրավիրովի դայակների 
ծառայություններ, ուղեբեռի ստուգում 
անվտանգության նպատակով, տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ, ընտանի 
կենդանիների խնամք, ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում, 
գտնված իրերի վերադարձ, միջնորդություն 
վեճերը լուծելու հարցում, ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում, հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ, կրակմարիչների 
վարձույթ, արբիտրաժի ծառայություններ, 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով, գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում, 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում, 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար, դատարանում իրավունքների 
ներկայացում, ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ), դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ), վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ, չհրկիզվող 
պահարանների վարձույթ, տոհմաբանա-
կան հետազոտություններ, հարսանեկան 
միջոցա ռումների պլանավորում և կազմա-
կերպում, սոցիալական ցանցերի 

առցանց ծառայություններ, հատուկ 
իրադարձությունների ժամանակ աղավնիների 
արձակում, զմռսման ծառայություններ, 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում, գողացված ապրանքների 
տեղորոշման ծառայություններ, լիցենզիաների 
իրավաբանական կառավարում, աստղա-
գուշակների խորհրդատվություն, հոգևոր 
խորհրդատվություն, խաղաթղթերով գուշա-
կողների ծառայություններ, ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ, անձնական նամակագրության 
խմբագրում, թաղման արարողությունների 
անցկացում, երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ, 
կրոնական ծիսակարգերի անցկացում, 
շներին զբոսանքի տանելու ծառայություններ, 
համացանցում դոմեն անունների վարձույթ, 
կիմոնո հագնելու օժանդակություն:

____________________

(210) 20171747  (111) 27497
(220) 11.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 11.12.2027
(730)  Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյ-
թիդ, US 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
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փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կոճեր. 
մասնիկների ուժեղարարներ. հագուստին 
ամրացվող լույս անդրադարձնող սկավա-
ռակներ տրանսպորտային վթարները կան խելու 
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 
ազդասարքեր. 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 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտ պա նող 
հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմա-
չափներ. տրամաչափիչ օղեր. անոդներ. 
անոդային մարտկոցներ. ալեհավաքներ. 
հակաշլացման լուսապաշտպան ապակիներ. 
լուսապաշտպանիչ հովարներ. խանգարումա-

պաշտպան սարքեր (էլեկտրականություն). 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն). 
բացվածքաչափներ (օպտիկական). դրամները 
հաշվելու և տեսակավորելու մեքենաներ. 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). 
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապա-
վեններ. օբյեկտիվներ աստղալուսանկար-
չության համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուսուցման տեսալսողական միջոցներ. 
կանխավճարով աշխատող երաժշտական 
ավտոմատներ. կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների մեխանիզմներ. ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. 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 
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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. մանրա-
դիտակների առարկայական ապակիների 
պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ. 
արտադրական գործընթացների հեռա-
կառավարման էլեկտրական տեղակայանք ներ. 
փականջատիչներ (էլեկտրականություն). 
կոմուտատորներ. ծովային կողմնացույցներ. 
օկուլյարներ (ակնապակիներ). ջուլհակային 
խոշորացույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչ ներ. 
մետրոնոմներ. էլեկտրական  կոնդենսատոր -
ներ. էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրա կան 
մայրուղիներ. էլեկտրական շղթայի 
գործարկիչներ. գծային 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, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. ուղղիչ 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացում-
ներ), 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. 
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. 
դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու-
թյուն). բարձրախոսներ. էլեկտրական 
ապահովիչ ներ. նվագարկիչներ. մանրա-
դիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավարա-
կետեր (էլեկտրականություն). չափակարկիններ. 
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր 
(ուժաչափներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. բռնկումային 
լամպեր (լուսանկարչություն). հեռախոսա-
փողեր. 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 
(լուսանկարչություն). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
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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 ապա հո վող 
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). 
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) 
լուսատպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. 
փրկարարական 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 
լապտերներ. լազերներ, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվող ների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյա կային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. 
խոշորացույցներ (օպտիկա), լույս արձակող 
ցուցանակներ, լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական օկուլյար-
ներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական դետալներ. 
ճնշաչափներ (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 շրջանակ-
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
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կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական 
դիրքորոշման սարքեր). մակարդակաչափա-
կան գործիքներ.  քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապա-
կիներ. համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր (գրառված). օսցիլոգրաֆներ 
(տատանագրիչներ). թթվածնի վերալցման 
(տարաթողման) սարքեր. օզոնարարներ. 
միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսատու կամ 
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
շանթարգելներ. ավտոմեքենաների կայան ման 
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 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 ներդրակ-
ներ. զանգեր (տագնապի ազդասարքեր). 
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական 
կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սար քեր. 
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 օգտագործվող ների. 
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմա-
դրություններ. ջերմաչափներ, բացառությամբ 
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի 
զտման համար. շնչառական ապարատներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների.  ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտություն-
ների համար. մեմբրաններ գիտական 
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. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-
հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային ցուցիչ-
ներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
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վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).  
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ, 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու 
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 
ազդանշանային 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-
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 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). խտա-
սկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա-
սկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համա կարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համա կարգիչներին 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 
ավտոմատ հերթափոխությամբ համա-
կարգիչների համար. ծնկակալներ բանվորների 
համար. լուսավորության էլեկտրական 
կարգավորիչներ. մագնիսական կոդավորիչներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ համա-
կարգիչների համար. միկրոպրոցեսորներ. 
մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի մանիպուլյատոր-
ներ (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. պատկերա-
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մուտներ (սարքավորանք տեղեկատվության 
մշակման համար). ծխի դետեկտորներ. 
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). ռենտ-
գենագրեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ. 
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. 
պար կուճային նվագարկիչներ. խտասկա-
վառակների նվագարկիչներ. ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
սկավառակակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա նկար-
չություն). սմարթ-քարտեր (միկրո սխե մա ներով 
քարտեր). չափագդալներ. դյուրա կիր 
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). տեսա-
ժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջներ. 
տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. սպոր-
տային ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդների և 
սուզորդների համար. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). դեկորատիվ 
մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. մկնիկների 
գորգեր. դյուրակիր տարածաընդունիչներ. 
դաստակների հենարաններ համակարգիչների 
հետ աշխատանքի համար. համառանցք 
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 

ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ. 
արբանյակային նավագնացական սարքեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա-
մագնիսական փոխարկիչներ). գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ. դյուրակիր 
ռացիաներ. կոներ քամու ուղղությունը ցույց 
տալու համար. լուսային էմիսիայի էլեկտրո-
նային 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 սարքա-
վորումներ). անլար հավաքակազմեր հեռա-
խոսների համար. ասբեստե առաջակալներ 
հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչ ներ). 
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 
տրանսֆորմատորներ. 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. հավելված-
ներ համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ, 
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լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու 
համար, տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. զրահա-
բաճկոններ. արագացումաչափներ. էլեկտրա-
կան ձայնահաններ (ադապտերներ).  փրկարար 
պարկուճներ բնական աղետների համար. 
համակարգչային սարքավորումներ. արևային 
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրության 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. ծախսա-
չափներ. լույս անդրադարձնող փրկարարական 
բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ 
կենդանիներ վարժեցնելու համար. կառա-
վարման 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 սարքավորում-
ներ երաժշտական գործիքների համար. 
ձայնային ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ 
(ձայնային ապարատներ). ցածր հաճախա-
կանության բարձրախոսներ. լոգարանի 
կշեռքներ. ջերմա-խոնավաչափներ. կենսա-
չիպեր. սմարթֆոնների համար հարմարեցված 
պաշտպանիչ ժապավեններ. վիրտուալ 
իրականության գլխադիր սաղավարտներ. 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակ-
ներ. արհեստական բանականությամբ 
մարդանման ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. 
էլեկտրոնային սիգարետների մարտկոցներ. 
էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ հեռա-
կառավարման համար. էլեկտրոնային նոտաներ 
(բեռնելի). գծագրական T–աձև քանոններ 
չափման համար. անկյունաքանոններ չափման 
համար. քառակուսի քանոններ չափման 
համար.  hամակարգչային սարքավորումներ և 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
(գրառված և(կամ) ներբեռնելի) վճարումների, 
դրամագործության, վարկաքարտերի, հաշվե-
քարտերի, վճարաքարտերի, ավտոմատաց ված 
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 համա-
կարգչային ցանցի միջոցով ֆինանսական 
հաշիվների և հաշվետվությունների հետևման, 
կառավարման և վերլուծման սարքեր. 
համակարգչային սարքավորումներ և ծրա-
գրային ապահովում, այն է՝ տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

59

ՄԱՍ 1

59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

զարգացման, տեխնիկական սպասարկման և 
օգտագործման համար. հիշողության քարտերի 
ընթերցման համակարգեր և հիշողություն-
ներում, 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 ապակոդա-
վորիչներ. համակարգչային սարքավորումներ 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 ծածկա-
գրման համակարգչային ծրագրեր, 
ծածկագրման բանալիներ, թվային վկայագրեր, 
թվային ստորագրություններ, համակարգ չային 
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 վեբ-կայքերի հղումներին և զեղչերի 
մասին տեղեկատվությանը. անհպում վճարային 
տերմինալների հետ օգտագործվող կիրառա-
կան 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 ծածկա-
գրված քարտեր իսկության ճանաչման 
նպատակով. անվտանգության ֆունկցիա ներով 
ծածկագրված քարտեր ինքնության ճանաչ ման 
նպատակով.  հոլոգրամային քարտեր 
(ծածկագրված). վարկային վճարաքարտեր 
(որոշակի խանութի), բանկային քարտեր, 
վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, չիպային 
քարտեր, կուտակված գումարով քարտեր, 
էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտեր, 
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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, համա-
կարգչային սարքավորումներ, համակարգչային 
վերջնասարքեր (տերմինալներ), համա-
կարգչային ծրագրեր` ֆինանսական 
ծառայությունների, դրամագործության և հեռա-
հաղորդակցական արդյունաբերության մեջ 
օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք մշակված են սմարթ-քարտերը 
վերջնասարքերի (տերմինալների) և ընթեր ցիչ-
ների հետ փոխգործելու համար. հեռախոս-
ներում 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. ռադիոհաճա-
խական նույնականացման սարքեր (տրանս-
պոնդերներ). էլեկտրոնային վավերացման 
սարքեր վարկային վճարաքարտերի (որոշ 
խանութների), բանկային քարտերի, 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և 
վճարաքարտերի իսկության հաստատման 
համար. ավտոմատացված դրամամեքենաներ 
(բանկոմատներ). համակարգչային ծայրա-
մասային սարքեր և էլեկտրոնային ապրանք-
ներ, 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 գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. գովազդային նյութերի 
տարածում. լուսապատճենահանման ծառա-
յություններ. 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 
կառավարման 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 տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություն ներ. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մանեկենների 
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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. 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. 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. տեղեկատվության հավա քում 
տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող 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 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 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 տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. շուկայավարում (մարքեթինգ). 
հեռուստամարքեթինգի ծառա յություններ. 
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 
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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 ծրա գրերի 
արտադրություն. հասարակական 
հարաբերությունների հաղորդակցության 
ռազմա վարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. հաղորդակցության ռազմա-
վարության ոլորտի գովազդի հարցերով 
խորհրդատվություն. գործարար պայմանա-
գրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվական ծառայու թյուններ 
գործարարության ասպարեզում. 
շուկայավարման (մարքեթինգի) վերա բերյալ 
խորհրդատվություն. շուկայի 
հետազոտություններ. քարտատերերի գնոր-
դական վարքագծի հետևում, վերլուծում, 
կանխատեսում, տեղեկատվության տրամա-
դրում 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 (մարքեթինգի) 

ուսումնասիրություններ. վիճակագրական 
տեղեկատվություն (գործարարության ասպա-
րեզում). հաշիվների հաշվետվությունների 
կազմում, հաշիվների քաղվածքների 
պատրաստում.  հաշվապահական հաշվառման 
վարում. գովազդային թռուցիկների և 
բրոշյուրների թողարկում. շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով տրա-
մադրվող մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ 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. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կառավարում և վերահսկում. երրորդ անձանց 
համերգների և մշակութային միջոցառումների 
անցկացման խթանում, գովազդում և 
օժանդակում. փոխադրումների, ճանապար-
հորդությունների, հյուրանոցների, ժամանա-
կավոր 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. ապահովա-
գրություն դժբախտ պատահարներից. 
տարաժամկետ մարման վարկեր. ապահովա-
գրության վիճակագիրների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի վարձակալություն. միջնորդային 
գործունեություն. վարկային գործակա-
լությունների ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ իրակա-
նացնող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. պարտքերի 
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բռնագանձման գործակալությունների ծառա-
յություններ. 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. 
փոխա ռությունների տրամադրում (ֆինան-
սավորում). հարկային փորձաքննություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահովա-
գրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում. 
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարան ների 
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. վճարա-
գրերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն 
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն 
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա-
տվություն ապահովագրության հարցերով. 
թանկարժեք իրերի գնահատում.  դրամա-
գիտական իրերի գնահատում. վարձակա լա-
կան վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 

քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
պահեստային հիմնադրամների ծառայու-
թյուններ, խնայողական հիմնադրամների 
ծառայություններ. միջնորդային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն պարտքի հետ 
կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակեր-
պում. ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդա-
կան գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված-
ների համար երաշխավորման ծառայություններ. 
տարբեր մասնագետների համատեղ 
աշխատանքի համար գրասենյակների 
վարձույթ. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ բանկային, վարկաքարտերի, հաշվեքար-
տերի, 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 իսկության 
ստուգում, 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 
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կանխիկի կառավարում, համախմբված 
դրամամիջոցների վճարում, տարաձայ-
նությունների 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 տեղեկա-
տվության տրամադրում, այն է՝ վարկաքար-
տերի 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 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 գործարք ների 
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 իրավա-
սության 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 գործարք-
ների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման ու հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական նույնա-
կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վար կային 
ծառայություններ. կապի և հեռա-
հաղորդակցական 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 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 
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այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնա յին 
դրամամիջոցների և էլեկտրոնային դրամա-
պանակի 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 փոխան-
ցումների 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 իրականաց-
նողների 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 ավանդա-
դրվել հաճախորդների հաշիվներին.  մասնավոր 
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություն ներ. 
անշարժ գույքի գնի որոշում. անշարժ գույքի 
հետ կապված ներդրումային կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային 

ծառայություններ. անշարժ գույքի 
ապահովագրություն. գույքի սեփականատերերի 
համար ապահովագրություն. գույքի և 
սեփականության հետ կապված 
ապահովագրական 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 
բնագավառում. 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 վարձա-
կալության հանձնելու ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի վարձակալություն. գույքի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են անշարժ գույքի հետ կապված 
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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 շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի ընտրման վերաբերյալ հետազո-
տություններ. 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.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռար ձակում. հաղորդագրությունների 
փոխան ցում. հեռուստա հեռարձակում. հեռա-
գրերի հաղորդում.  հեռագրակապ տրա-
մադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ. 
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառայու-
թյուններ. հեռախոսակապ. բաժանոր-
դային հեռա գրակապի (տելեքսի) 
ծառայու թյուններ. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. մալուխային 
հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռա-
խոսակապ. համակարգչային տերմինալ-
ներով 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-
րա տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 

կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռա-
խոսային ապարատների վարձույթ. կապ. 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ-
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայու թյուն-
ներ).  ինտերնետին     հեռահաղորդակ ցական 
միացման ապահովում. հեռահաղորդակ-
ցական միացումների և երթուղավորման 
ծառայություններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում. համացանցի 
հասանելիության ժամանակի վարձույթ. 
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական կապ-
ուղիների ապահովում. ինտերնետում 
բանավեճային համաժողովների հասա-
նելիության 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 
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տեղեկատվության փոխանցման և տարածման 
համար. կանխավճարային 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 հետազոտու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահով ման 
մշակում և զարգացում. քիմիական անալիզ. 
նավթային հանքավայրերի հետազո տու թյուն-
ներ շահագործման        նպատակով. ճար տա-
րա պետական ծառայություններ. 
հե տա   զո տու  թյուն ներ մանրէա բանության բնա-
գա վա ռում. ծառայու թյուններ քիմիայի բնագա-
վառում. հետա զոտություններ 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  թա բանական տեղեկատվություն. 
հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). հետազոտություն ներ 
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 զարգացման ոլորտում. 
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 կենսաբանու թյան 
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-կայքերի). 
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 (ձեռագրաբանու թյուն). 
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 տեղավորում, 
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սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ-
ների էլեկտրոնային պահպանում. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
աշխարհագրական քարտեզներ կազմելու 
ծառայություններ. «ամպային» տեխնոլո-
գիաների ծառայություններ. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
տեխնոլոգիական հարցերով խորհրդա-
տվություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիա ների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություն ներ. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլո գիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. բջջային 
հեռախոսների ապակողպում. համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ անսարքու-
թյունները բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառա-
յություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համացան ցային 
անվտանգության հարցերով. խորհրդա-
տվություն տվյալների անվտանգության 
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 սարքավորումների հարցերով. 
օժանդակություն և խորհրդատվություն 
համակարգչային համակարգերի, տվյալների 
հիմնապաշարների և կիրառական հաշվո-
ղական համակարգերի կառավարման 
ոլորտում. չներբեռնվող ծրագրային 
ապահովման և կիրառական ծրագրերի 

ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում՝ 
մոտակա շառավղով կապի (NFC) սարքերի 
վավերացման և թվային լիազորությունների 
կառավարման, հայտնաբերման, ակտիվաց-
ման, չեղյալ ճանաչման և արգելման համար. 
համակարգչային սարքավորումների և 
կիրառական ծրագրերի նախագծում, մշակում, 
տեխնիկական սպասարկում, կատարելա-
գործում և թարմացում շարժական թվային 
սարքերի համար. շարժական, բջջային 
հեռախոսների և այլ թվային սարքերի 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի և 
կիրառական ծրագրերի նախագծում, մշակում, 
տեխնիկական սպասարկում, կատա-
րելագործում և թարմացում, ինչը հնարա-
վորություն 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 վեբ-կայքերի հղումներին և զեղչերի 
վերաբերյալ տեղեկատվությանը. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրերի և կիրառական 
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկա-
կան 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, փոխանց-
ման 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, 
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վաուչերների և հատուկ առաջարկների մասին 
տեղեկատվության տրամադրման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ սոցիալական ցանցերի 
ծրագրային ապահովման վերաբերյալ. գրա-
ֆիկական նախագծում համացանցում վեբ-
էջերի կոմպիլյացիայի համար. համաշխար հային 
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 տեղեկատվու-
թյան 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-
տվության տարածում համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
սարքավորումների, ֆինանսական համակարգ-
չային 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 խորհրդակ-
ցություն բոլոր վերը նշված ծառայությունների 
վերաբերյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171748  (111) 27498
(220) 11.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 11.12.2027
(730)  Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյ-
թիդ, US 
(442) 01.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, նարնջագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան 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 տեղեկա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համակ-
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արգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կոճեր. 
մասնիկների ուժեղարարներ. հագուստին 
ամրաց վող լույս անդրադարձնող սկավառակ-
ներ 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 
ազդասարքեր. 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 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. 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. խանգարումա-
պաշտպան սարքեր (էլեկտրականություն). 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն). 
բացվածքաչափներ (օպտիկական). դրամները 
հաշվելու և տեսակավորելու մեքենաներ. 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). 
տեղագրական գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. օբյեկտիվներ աստղա-
լուսանկարչության համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ուսուցման տեսալսողական միջոցներ. 
կանխավճարով աշխատող երաժշտական 
ավտոմատներ. կանխավճարով աշխատող 

ավտոմատների մեխանիզմներ. ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. 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 ժապա-
վեններ. 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-
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րատներ. ազդանշանային զանգեր. 
մանրադիտակների առարկայական ապա-
կիների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկ-
տորներ. արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղա-
կայանքներ. փականջատիչներ (էլեկտրակա-
նություն). 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. նամականիշ ներով 
վճարումների վերահսկողության ապարատ ներ. 
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. 
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. 
դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու-
թյուն). բարձրախոսներ. էլեկտրական 
ապահովիչ ներ. նվագարկիչներ. մանրա-
դիտակներ. 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 
(լուսանկարչություն). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և լուսա-
նկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս 
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
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տրանսպորտում անվտանգություն ապա հովող 
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. գազաանալի զարար-
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 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ, սակահաշվիչ-
ներ. քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխ ներ 
(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 
լապտերներ. լազերներ, բացառությամբ բժշկա-
կան 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. 
ճնշաչափներ (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). մակարդակաչա-
փական գործիքներ.  քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր 
(գրառված). օսցիլոգրաֆներ (տատանա-
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գրիչներ). 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 ռեզեր-
վուարներ (լուսանկարչություն). լուսա-
նկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
կաթոցիկներ. պլանշետներ (երկրաբաշխա կան 
գործիքներ). մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդրակ-
ներ. զանգեր (տագնապի ազդասարքեր). 
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական 
կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սար քեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան 
ճառագայթման արտադրման (գեներաց  ման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների.  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 ապարատներ, 

բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների.  ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. 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. 
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. 
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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 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 

գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). համա-
կարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչներին 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 
ավտոմատ հերթափոխությամբ համա-
կարգիչների համար. ծնկակալներ բանվորների 
համար. լուսավորության էլեկտրական 
կարգավորիչներ. մագնիսական կոդավորիչներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ համա-
կարգիչների համար. միկրոպրոցեսորներ. 
մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի մանիպուլյատորներ 
(կից սարքավորումներ). նշաններն ընթերցելու 
օպտիկական սարքեր. օպտիկական տեղեկա-
կիրներ. 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. տրանզիս տոր ներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պար-
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կուճային 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  -
սխե մա ներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր 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 քարթրիջ-
ներ. 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. դաստակ-
ների հենարաններ համակարգիչների հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների 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 ցենտրի-
ֆուգներ. 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-տեսասարքեր երեխաներին 
հետևելու համար. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար, տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. զրահա-
բաճկոններ. արագացումաչափներ. էլեկտրա-
կան ձայնահաններ (ադապտերներ).  փրկարար 
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պարկուճներ բնական աղետների համար. 
համակարգչային սարքավորումներ. արևային 
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրության համար. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. հեռադիտական 
նշանոցներ հրանոթների համար. թվային 
ստորագրություն. մարմնի վրա կրվող սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային սիգա-
րետների համար. էլեկտրոնային ապարան-
ջաններ (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. համա-
կարգչային 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). գծա-
գրական T–աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար.  
hամակարգչային սարքավորումներ և 
համակարգչային 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 էլեկտրա կան 
սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով ֆինան սական 
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 հիշողություն-
ներում, այն է՝ ինտեգրալային սխեմայով 
հիշողություններում և բանկային քարտերի 
հիշողություններում պահպանվող տվյալների 
ընթերցման համակարգեր. տպիչ սարքեր, այդ 
թվում՝ տվյալների մշակման համակարգերի և 
ֆինանսական գործարքների համակարգերի 
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տպիչ սարքեր. կոդավորիչներ և ապա-
կոդավորիչներ. համակարգչային սարքա-
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, համակարգ չային 
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 վեբ-կայքերի 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 
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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 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 վճարաքար տերի 
(որոշ խանութների), բանկային քարտերի, 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և 
վճարաքարտերի իսկության հաստատման 
համար. ավտոմատացված դրամամեքենաներ 
(բանկոմատներ). համակարգչային ծայրա-
մասային սարքեր և էլեկտրոնային ապրանք-
ներ, 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 րա-
րական գործունեություն գործարարու թյան 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառա յություններ. 
առևտրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 

վերլուծություն. գովազդային նյութերի 
տարածում. լուսապատճենա հան ման 
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 փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
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. 
խորհրդա տվություն 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 
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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 պատաս-
խանելու ծառա յություններ բացակայող 
բաժանորդների համար. տեքստի մշակում. 
լրագրերի բաժանորդագրության կազմա-
կերպում երրորդ անձանց համար. գովազդ 
փոստով. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում. ստեղծագործների և 
կատարողների գործերի կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. տեղե-
կա տվության կանոնակարգում տվյալ ների 
համակարգ չային հիմնապաշարներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առև տրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ 
գովազդ համա կարգչային ցանցում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում). 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 խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդ ներին 
ապրանքների վերաբերյալ). հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. ապրանքների և ծառա-
յությունների 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. շուկայավա րում (մարքեթինգ). 
հեռուստամարքեթինգի ծառա յություններ. 
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). արտա-
հաստիքային 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 վաճա-
ռողներին.  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 
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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 հաղորդագրություն  ների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավոր ման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու թյան 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակական հարաբերությունների հաղոր-
դակ ցության ռազմա վարության վերաբերյալ 
խորհրդա տվություն. հաղորդակցության 
ռազմա վարության ոլորտի գովազդի հարցերով 
խորհրդատվություն. գործարար պայմա-
նագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվական ծառայու թյուն ներ 
գործարարության ասպարեզում. շուկայա-
վարման (մարքեթինգի) վերա բերյալ 
խորհրդատվություն. շուկայի հետա-
զոտություններ. քարտատերերի գնորդա կան 
վարքագծի հետևում, վերլուծում, կանխա-
տեսում, տեղեկատվության տրամա դրում և 
հաշվետվության կազմում. երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի 
խթանում՝ վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և 
վճարաքարտերի օգտա գործումից ստացած 
պարգևատրումների և խրախուսանքների 
միջոցով. պարգևա տրումային և հավատար-
մության ծրագրերի վարչարարություն 
գործարարության ասպա րեզում. շուկայա-
վարման (մարքեթինգի) ուսումնասիրու-
թյուններ. վիճակագրական տեղեկատվություն 
(գործարարության ասպա րեզում). հաշիվների 
հաշվետվությունների կազմում, հաշիվների 
քաղվածքների պատրաստում.  հաշվա-
պահական հաշվառման վարում. գովազդային 
թռուցիկների և բրոշյուրների թողարկում. 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով տրամա դրվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություն ներ վարկաքարտերի և հաշվեքար-
տերի տրա մադրման ոլորտում. առցանց 

համակարգով, ցանցերի կամ այլ էլեկտրոնային 
միջոցներով տրամադրվող մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվեքարտերի տրամադրման վերաբերյալ 
էլեկտրոնային ձևով թվայնացված տեղեկա-
տվության 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 հաշվե-
տվության 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. ապահովա-
գրության վիճակագիրների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի վարձակալություն. միջնորդային 
գործունեություն. վարկային գործակա-
լությունների ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ իրակա-
նացնող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. պարտքերի 
բռնագանձման 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 
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ստորագրահավաքների կազմակերպում. 
փոխա ռությունների տրամադրում (ֆինանսա-
վորում). հարկային փորձաքննություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահովա-
գրություն, 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 բյուրո-
ների ծառայություններ (անշարժ գույք). 
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի 
գնահատում. արվեստի ստեղծագործությունների 
գնահատում. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. խորհրդատվություն ապահովա-
գրության հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա-
տվություն ապահովագրության հարցերով. 
թանկարժեք իրերի գնահատում.  
դրամագիտական իրերի գնահատում. 
վարձակալական վճարների գանձում. 
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի 
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպա-
նություն. բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 

գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
պահեստային հիմնադրամների ծառայու-
թյուններ, խնայողական հիմնադրամների 
ծառայություններ. միջնորդային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն պարտքի հետ 
կապված հարցերով. շինարարական նախա-
գծերի 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 իսկության 
ստուգում, վճարագրերի կանխիկացում, 
պահպանվող արժեքներին և ավանդներին 
մուտքի տրամադրման և ավտոմատացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների) ծառայու-
թյուններ, գործարքների իրավազորության 
ստուգման և հաշիվների վճարման հարցերով 
ծառայություններ, գործարքների համա-
ձայնեցում և ստուգում, դրամամիջոցների և 
կանխիկի կառավարում, համախմբված 
դրամամիջոցների վճարում, տարաձայ-
նությունների 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 
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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. 
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 գործարք-
ների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման ու հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական նույնա-
կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վար կային 
ծառայություններ. կապի և հեռահաղոր-
դակցական 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 օգտագոր ծող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
դրամամիջոցների և էլեկտրոնային դրամա-
պանակի 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 
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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 ծառայու-
թյուններ. հեռախոսով և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
ծառայություններ. ֆինանսական ծառայու-
թյուններ, այն է՝ առևտուր իրականացնողների 
միջոցով անհպում շարժական վճարումների 
տրամադրում մանրածախ, առցանց և մեծածախ 
առևտրի կետերում. ֆինանսական ծառա-
յություններ, 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 պարգևա-
տրում 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 
ապահովագրություն. գույքի սեփականա-
տերերի համար ապահովագրություն. գույքի և 
սեփականության հետ կապված ապա-
հովագրական ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված ֆինանսավորման ծառայու-
թյուններ. 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 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 վարձա-
կալության կազմակերպում. գույքը և 
սեփականությունը վարձակալության հանձնելու 
ծառայություններ. անշարժ գույքը վարձա-
կալության 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 (պորտ ֆելի) 
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 



ԳՅՈՒՏԵՐ

84

ՄԱՍ 1

84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկայի 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.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
ռադիո հեռարձակում. հաղորդագրություն-
ների փոխ անցում. հեռուստահեռարձակում. 
հեռա գրերի հաղորդում.  հեռագրակապ 
տրամադրելու ծառայություններ. հեռա-
գրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. 
բաժանոր դային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
մալու խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռախոսակապ. համակարգչային տերմինալ-
ներով 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 ծառայու-
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական 
միացման ապահովում. հեռահաղորդակ-
ցական միացումների և երթուղավորման 
ծառայություններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում. համացանցի 
հասանելիության ժամանակի վարձույթ. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-

մադրող հեռահաղորդակցական 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. կանխավճարային հեռախոսային 
քարտերի ծառայություններ. խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազո տու-
թյունների ծառայություններ. համա  կարգ չային 
ապարատների և ծրագրային ապահով  ման 
մշակում և զարգացում. քիմիական անալիզ. 
նավթային հանքավայրերի հետազոտություն-
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ներ շահագործման նպատակով. 
ճարտարապետական ծառայություններ. 
հետազոտություններ մանրէաբանության 
բնագավառում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. խորհրդատվություն ճարտարա-
պետության 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 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. 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 տեխնի-
կայի մշակման և զարգացման ոլորտում. 
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 բնագա-
վառում. քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
ճարտարատեխնիկական փորձաքննություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 

բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն 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 խորհրդա-
տվության 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. տվյալ-
ների էլեկտրոնային պահպանում. համա-
կարգչային  տեխնոլոգիաների  և 
ծրագրա վոր ման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
աշխարհագրական քարտեզներ կազմելու 
ծառայություններ. «ամպային» տեխնոլո-
գիաների ծառայություններ. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
տեխնոլոգիական հարցերով խորհրդա-
տվություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
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հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. բջջային 
հեռախոսների ապակողպում. համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ անսարքու-
թյունները բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար 
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների 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 լիազորու-
թյունների կառավարման, հայտնաբերման, 
ակտիվացման, չեղյալ ճանաչման և արգելման 
համար. համակարգչային սարքավորումների և 
կիրառական ծրագրերի նախագծում, մշակում, 
տեխնիկական սպասարկում, կատարելա-
գործում և թարմացում շարժական թվային 
սարքերի համար. շարժական, բջջային 
հեռախոսների և այլ թվային սարքերի 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի և 
կիրառական ծրագրերի նախագծում, մշակում, 
տեխնիկական սպասարկում, կատարելա-
գործում 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 վեբ-կայքերի հղումներին և զեղչերի 
վերաբերյալ տեղեկատվությանը. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրերի և կիրառական 
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկա-
կան 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 
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համացանցային ծառայություններ, այն է՝ 
նույնականացման ու իսկության ստուգման և 
վերահսկման ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով էլեկտրոնային 
տվյալների հիմնապաշարի առցանց տրա-
մադրում. 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 խորհրդակ-
ցություն բոլոր վերը նշված ծառայությունների 
վերաբերյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171750  (111) 27499
(220) 11.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 11.12.2027

(730)  Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյ-
թիդ, US 
(442) 01.02.2018
(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 տեղեկա-
տվության 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 
ամրացվող լույս անդրադարձնող սկավառակ-
ներ 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 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. խոսափողեր. 
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր. 
գազախտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
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ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. 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. հողմա-
չափներ. տրամաչափիչ օղեր. անոդներ. 
անոդային մարտկոցներ. ալեհավաքներ. 
հակաշլացման լուսապաշտպան ապակիներ. 
լուսապաշտպանիչ հովարներ. խանգարումա-
պաշտպան սարքեր (էլեկտրականություն). 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն). 
բացվածքաչափներ (օպտիկական). դրամները 
հաշվելու և տեսակավորելու մեքենաներ. 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). 
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապա-
վեններ. օբյեկտիվներ աստղալուսանկար-
չության համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուսուցման տեսալսողական միջոցներ. 
կանխավճարով աշխատող երաժշտական 
ավտոմատներ. կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների մեխանիզմներ. ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. 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) ապարատ-
ներ. ազդանշանային զանգեր. մանրա-
դիտակների առարկայական ապակիների 
պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ. 
արտադրական գործընթացների հեռակա-
ռավարման էլեկտրական տեղակայանքներ. 
փականջատիչներ (էլեկտրականություն). 
կոմուտատորներ. ծովային կողմնացույցներ. 
օկուլյարներ (ակնապակիներ). ջուլհակային 
խոշորացույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. 
մետրոնոմներ. էլեկտրական կոնդենսատոր ներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայր-
ուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
կոմուտացման վահաններ. էլեկտրական 
հպակներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. դիտարկման և 
վերահսկման էլեկտրական ապարատուրա. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
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վերահսկող սարքեր. էլեկտրական 
կերպափոխիչներ. լուսապատճենման սար քեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. ուղղիչ 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացում-
ներ), խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. ռեդուկ-
տորներ (էլեկտրական). դերձակների մետրեր. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). կաշիների 
հաստությունը չափող սարքեր. ցիկլոտրոններ. 
կեղծ դրամների դետեկտորներ. փականակներն 
իջեցնող մեխանիզմներ (լուսանկարչություն). 
խտաչափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր.  
լաբորատոր տակդիրներ. մետաղա-
դետեկտորներ արդյունաբերական կամ 
ռազմական նպատակների համար. սոնարներ. 
դետեկտորներ. լուսանկարչական փականներ. 
մեմբրաններ (ակուստիկա). դիապոզիտիվների 
կենտրոնադրման սարքեր. լուսանկարչական 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ (լուսա_
նկարչություն). դիասկոպներ. հեռավորություն 
չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն 
ապարատներ (մանրազննություն). բարձրա-
խոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռաձայ-
նա գրման 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. 
ֆլուորես ցենտող (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. կառավար-
ման 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 
(լուսանկարչություն). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատ ներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և լուսա-
նկարչական 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. 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). 
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. 
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լուսանկարները չորացնող սարքեր. 
լուսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ 
(չափիչ գործիքներ). աստիճանավորված 
ապակե անոթներ. ռաստրեր (պատկերա-
ցանցեր) լուսատպվածքների համար. 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ. 
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ. 
հոլոգրամներ. խոնավաչափներ. էլեկտրական 
լարերի նույնականացման ջղեր. էլեկտրական 
լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
փրկարարական 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 լուսա-
նկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
մոգական լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. 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 օկուլյար-
ներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական դետալներ. 
ճնշաչափներ (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). մակարդակաչափական 
գործիքներ.  քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտա-
սարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր 
(գրառված). օսցիլոգրաֆներ (տատանա-
գրիչներ). 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 ռեզեր-
վուարներ (լուսանկարչություն). լուսա-
նկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապարատ-
ներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
կաթոցիկներ. պլանշետներ (երկրաբաշխական 
գործիքներ). մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդրակ-
ներ. զանգեր (տագնապի ազդասարքեր). 
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական 
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կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադար ներ. 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 խողո-
վակներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռախոսային ապարատներ. բեկումային 
աստղադիտակներ. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. սպեկտրա-
դիտակներ. էլեկտրական դիմադրություններ. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչառական ապարատներ, բացա-
ռությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների.  ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. 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. տրանսպոր-
տային 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. նվագարկիչ-

ների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. հեռա-
տիպներ. պտուտաչափներ (դարձաչափներ). 
պարուրակային տրամաչափիչներ. հեռագրա-
սարքեր (ապարատներ). հեռուստացույցներ. 
հեռագրալարեր. հեռակառավարման ապարա-
տուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահուշարարներ. 
հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ 
ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. աստղա-
դիտակներ. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. 
ժամանակը գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ 
(անկյունաչափ գործիքներ). թերմոստատներ 
փոխադրամիջոցների համար. տոտալիզա-
տորներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. 
նվագարկիչների պտուտաթվերի կարգա-
վորիչներ. 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. 
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվա-
գարկիչների 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. 
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համակարգիչների ստեղնաշարեր.  ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
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 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). խտա-
սկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). համա-
կարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչներին 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 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնապա-
տասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկուճային 
նվագարկիչներ. խտասկավառակների նվա-
գարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավառա-
կակիրներ 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. 
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 
քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսա-
հեռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. 
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քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար. պաշտպանական սաղավարտներ 
սպորտսմենների 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. 
դաստակների հենարաններ համակարգիչների 
հետ աշխատանքի համար. համառանցք 
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ. 
արբանյակային նավագնացական սարքեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա-
մագնիսական փոխարկիչներ). 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 սարքա-
վորումներ). 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 տրանսֆոր-
մատորներ. 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-տեսասարքեր երեխաներին 
հետևելու համար. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար, տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. զրա-
հաբաճկոններ. արագացումաչափներ. 
էլեկտրա կան 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 
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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 համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում (գրառված 
և(կամ) ներբեռնելի) վճարումների, դրամա-
գործության, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, 
վճարաքարտերի, ավտոմատացված դրամա-
մեքենաների (բանկոմատների), կուտակված 
գումարի, էլեկտրոնային դրամամիջոցների 
փոխանցումների, էլեկտրոնային վճարումների, 
հաշվեվճարների տվյալների էլեկտրոնային 
մշակման և փոխանցման, կանխիկ 
վճարումների, գործարքների իսկության, 
երթուղման, իրավազորության տրամադրման, 
կարգավորման և վերահսկման, խարդա-
խությունների բացահայտման և վերահսկման, 

աղետներից և վթարներից առաջացած 
վնասների և կորուստների վերականգնման և 
ծածկագրման, գաղտնագրման ծառայու-
թյունների 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 մեքենա-
ներ. 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 ապա-
կոդավորիչներ. համակարգչային սարքա-
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 
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համար. համակարգչային ծրագրեր և 
ապարատներ, որոնք ներառում են 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակ, որը 
պահպանում է հաճախորդի հաշվի մասին 
տեղեկատվություն առևտրի կետերում կուպոն-
ներին, 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 հնարա-
վորություն են ընձեռում օգտատերերին մուտք 
գործել գների համեմատման մասին 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը և 
ապրանքների մասին ակնարկներին ու 
կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբ-կայքերի 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 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 ծածկա-
գրված 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, համա-
կարգչային սարքավորումներ, համակարգչային 
վերջնասարքեր (տերմինալներ), համա-
կարգչային ծրագրեր` ֆինանսական 
ծառայությունների, դրամագործության և 
հեռահաղորդակցական արդյունաբերության 
մեջ օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք մշակված են սմարթ-քարտերը 
վերջնասարքերի (տերմինալների) և ընթեր-
ցիչների հետ փոխգործելու համար. 
հեռախոսներում և հաղորդակցական այլ 
սարքերում ներկառուցված համակարգչային 
չիպեր. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումներ. 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 
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վճարաքարտերի (որոշ խանութների), բան-
կային քարտերի, վարկաքարտերի, հաշվե-
քարտերի և վճարաքարտերի իսկության 
հաստատման համար. ավտոմատացված 
դրամամեքենաներ (բանկոմատներ). համա-
կարգչային ծայրամասային սարքեր և 
էլեկտրոնային ապրանքներ, այն է` էլեկտրո-
նային օրգանայզերներ, էլեկտրոնային նոթա-
տետրեր, 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-արտա-
հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. գրա-
սենյակային 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. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
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 բնագա-
վառում. 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 ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա կան 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
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 ծառայություններ բացակայող 
բաժանորդների համար. տեքստի մշակում. 
լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
գովազդ փոստով. հյուրա նոցային 
գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. տեղեկատվության հավա քում 
տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. լուսա-
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պատճենահանող 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 տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. առև-
տրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդ ներին 
ապրանքների վերաբերյալ). հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. ապրանքների և ծառա-
յությունների 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. շուկայավա րում (մարքեթինգ). 
հեռուստամարքեթինգի ծառա  յություններ. 
դեղա գործական միջոց ների, անասնաբուժա-
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք. վաճառասեղան ների 
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 (ծառա յություն). արտա-
հաստիքային աշխատողների գործունեության 
կառավարում. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալ ների նորացում և 
պահում. շինարարական նախագծերի համար 
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճա-
ռողներին.  գովազդային նյութերի ձևավորում. 
արտաքին վարչական կառավարում 
ընկերությունների համար. հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառա-
յություններ. 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 
հավատարմության 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-ծառայու թյուններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. հասարակական հարաբերու-
թյունների հաղորդակցության ռազմավարու-
թյան վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
հաղորդակցության ռազմավարության ոլորտի 
գովազդի հարցերով խորհրդատվություն. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
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րեզում. շուկայավարման (մարքեթինգի) 
վերաբերյալ խորհրդատվություն. շուկայի 
հետազոտություններ. քարտատերերի գնոր-
դական վարքագծի հետևում, վերլուծում, 
կանխատեսում, տեղեկատվության տրամա-
դրում 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 ծրա գրերի 
վարչարարություն գործարարության ասպա-
րեզում. շուկայավարման (մարքե թինգի) 
ուսումնասիրություններ. վիճակա գրական 
տեղեկատվություն (գործարա րության ասպա-
րեզում). հաշիվների հաշվետվությունների 
կազմում, հաշիվների քաղվածքների 
պատրաստում.  հաշվապահական հաշվառման 
վարում. գովազդային թռուցիկների և 
բրոշյուրների թողարկում. շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով տրա-
մադրվող մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի 
տրամադրման ոլորտում. առցանց 
համակարգով, ցանցերի կամ այլ էլեկտրոնային 
միջոցներով տրամադրվող մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվեքարտերի տրամադրման վերաբերյալ 
էլեկտրոնային ձևով թվայնացված տեղեկա-
տվության 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 հաշվե-
տվության 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. ապահովա-
գրության վիճակագիրների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի վարձակալություն. միջնորդային 
գործունեություն. վարկային գործակա-
լությունների ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ իրա-
կանացնող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. պարտքերի 
բռնագանձման գործակալությունների ծառա-
յություններ. 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. 
փոխա ռությունների տրամադրում (ֆինան-
սավորում). հարկային փորձաքննություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահովա-
գրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում. 
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարան ների 
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղա-
տնտեսական ձեռնարկությունների վարձա-
կալություն. առողջության ապահովագրություն. 
ապահովագրություն դժբախտ պատահար-
ներից ծովում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. կյանքի ապա-
հովագրություն. բնակարանային բյուրոների 
ծառայություններ (անշարժ գույք). ֆինանսական 
վերլուծություն. հնարժեք իրերի գնահատում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. վճարագրերի իսկության ստուգում. 
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խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն ապահովագրության հար-
ցերով. 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 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամների 
ծառայություններ, խնայողական հիմնա-
դրամների ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակեր-
պում. 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 տրամա դրում 
երրորդ անձանց. պայմանական ազատվածների 
համար երաշխավորման ծառայություն ներ. 
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 իսկության 
ստուգում, վճարագրերի կանխիկացում, 
պահպանվող արժեքներին և ավանդներին 
մուտքի տրամադրման և ավտոմատացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների) ծառայու-
թյուններ, գործարքների իրավազորության 
ստուգման և հաշիվների վճարման հարցերով 
ծառայություններ, գործարքների համա-
ձայնեցում և ստուգում, դրամամիջոցների և 
կանխիկի կառավարում, համախմբված 
դրամամիջոցների վճարում, տարաձայ-
նությունների 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 



ԳՅՈՒՏԵՐ

100

ՄԱՍ 1

100

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

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 ծառայություններ. 
ֆինանսական տեղեկատվության ստուգում և 
վերահսկում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
վարում և գրառումների տեխնիկական 
օժանդակություն. հեռավոր փոխանցումների 
ծառայություններ. կուտակված գումարով 
էլեկտրոնային դրամապանակի ծառայու-
թյուններ, էլեկտրոնային վճարային 
համակարգերի ծառայություններ և 
գործարքների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման ու հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական նույնա-
կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վարկա յին 
ծառայություններ. կապի և հեռահա-
ղորդակցական սարքերի միջոցով տրամա-

դրվող 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 օգտագոր ծող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնա յին 
դրամամիջոցների և էլեկտրոնային դրամա-
պանակի 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 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի կամ 
համացանցի միջոցով տրամադրվող ֆինան-
սական ծառայություններ. ֆինանսական 
ծառայություններ, այն է՝ առևտուր իրակա-
նացնողների 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 



ԳՅՈՒՏԵՐ

101

ՄԱՍ 1

101

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

18 .06 . 20 18

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 ավանդա-
դրվել 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 ծառայու-
թյուններ. 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 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 վարձա-
կալության կազմակերպում. գույքը և 
սեփականությունը վարձակալության հանձնելու 
ծառայություններ. անշարժ գույքը վարձա-
կալության 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 (պորտ ֆելի) 
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 շուկայի 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  հեռար ձակում. հաղորդագրություն-
ների փոխան ցում. հեռուստահեռարձակում. 
հեռա գրերի հաղորդում.  հեռագրակապ 
տրամադրելու ծառայություններ. հեռա-
գրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. բաժա-
նոր դային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. մալու խային 
հեռուստահեռարձակում. ռադիո հեռախոսա-
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կապ. համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ-
կերների 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 էլեկտրոնա-
յին տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
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 տեղեկատվու-
թյան 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. կանխավճարային 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 հետազոտու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում. քիմիական անալիզ. 
նավթային հանքավայրերի հետազոտու-
թյուններ շահագործման նպատակով. 
ճարտարապետական ծառայություններ. հետա-
զոտություններ մանրէաբանության բնագա-
վառում. 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 թա բանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). հետազոտություններ 
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մեխանիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձարկումներ. 
երկրաբանական հետախուզում. հետազո-
տություններ երկրաբանության բնագավառում. 
արվեստի ստեղծագործությունների իսկության 
որոշում. չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման արդիականացում. խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
մշակման և զարգացման ոլորտում. 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 բնա-
գավառում. 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-կայքերի). 
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 ծառա-
յություններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլորտում. 
վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդա-
տվություն. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. գիտական հետազոտություններ. 
սերվերների տեղավորում, սերվերների 
հոսթինգ. կլինիկական փորձարկումներ. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. 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 փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. բջջային 
հեռախոսների ապակողպում. համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ անսարքու-
թյունները բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառա-
յություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների 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 
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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, ապրանք-
ների դիտմանը և ապրանքների վերաբերյալ 
ակնարկներին ու կարծիքներին, երրորդ 
անձանց առևտրին վերաբերող վեբ-կայքերի 
հղումներին և զեղչերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությանը. ներբեռնվող համա կարգ-
չային ծրագրերի և կիրառական ծրա  գրերի 
նախագծում, մշակում, տեխնի կա կան 
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. գրա-
ֆիկական 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 
համա կարգչային ցանցի միջոցով էլեկտրո-
նային տվյալների հիմնապաշարի առցանց 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվության 
վերաբերյալ տվյալների գաղտնագրում և 
գաղտնազերծում. թվային ստորագրություն-
ների 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 հաս-
տատման նպատակով. թվային վկայագրի 
վավերացում, նույնականացում, թողարկում, 
տարածում և կառավարում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն համակարգչային ծրա-
գրավորման, ֆինանսական համակարգչային 
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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 խորհրդակ-
ցություն բոլոր վերը նշված ծառայությունների 
վերաբերյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171754  (111) 27500
(220) 12.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Blue» 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. 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 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. ծխա-
խոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171758  (111) 27501
(220) 12.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
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(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Nero» 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 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 կաղապարա ձողեր, 
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) 20171761  (111) 27502
(220) 12.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Recessed Filter» գրառումն 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. 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 մեքենաներ. 
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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) 20171762  (111) 27503
(220) 12.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Filter Pro» 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 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. ծխա-
գլանակի 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) 20171779  (111) 27504
(220) 14.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 14.12.2027
(730)  «Կրթություն և հետազոտություններ 
հիմնա  դրամ» հիմնադրամ, Երևան, 0096, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի 11/52, AM 
(442) 01.03.2018
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն, մանուշակագույն, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական  նյութեր  
նկարչության համար. ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ, 
մասնավորապես`  նկարներ. քարտեր. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրենական պիտույքներ. տպագրական 
հրատարակություններ. բուկլետներ. էջանիշներ 
գրքերի համար. շնորհավորական բացիկներ. 

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. տոնածառի 
զարդեր, մասնավորապես՝ խաղային 
կոնստրուկ տորներ. սարքեր խաղերի համար. 
շարժական մասերով խաղալիքներ. սեղանի 
խաղեր. գլուխկոտրուկներ` կազմված պատ-
կերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). մանկիկների ֆիզիկական 
զարգացման համար նախատեսված գորգեր։ 

____________________

(210) 20171780  (111) 27505
(220) 14.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 14.12.2027
(730)  «Կրթություն և հետազոտություններ 
հիմնա դրամ» հիմնադրամ, Երևան, 0096, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի 11/52, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն, մանուշակագույն, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական  նյութեր  
նկարչության համար. ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ, 
մասնավորապես`  նկարներ. քարտեր. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրենական պիտույքներ. տպագրական 
հրատարակություններ. բուկլետներ. էջանիշներ 
գրքերի համար. շնորհավորական բացիկներ. 

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. տոնածառի 
զարդեր, մասնավորապես՝ խաղային 
կոնստրուկ տորներ. սարքեր խաղերի 
համար. շարժական մասերով խաղալիքներ. 
սեղանի խաղեր. գլուխկոտրուկներ` կազմված 
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). մանկիկների ֆիզիկական զար-
գացման համար նախատեսված գորգեր։ 

____________________

(210) 20171791  (111) 27506
(220) 15.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 15.12.2027
(730)  «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի պող. 48/1, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 7. լվացքի մեքենաներ, ներկառուցվող 

լվացքի մեքենաներ, կիսաավտոմատ լվացքի 
մեքենաներ. սպասք լվացող մեքենաներ, 
ներկառուցվող սպասք լվացող մեքենաներ. 
էլեկտրական մսաղացներ. խառնիչներ. 
հյութահանի, խառնիչների և աղացի 
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հավաքածուներ. փոշեկուլներ. փոշեկուլի 
կճափողեր. մանրացնող սարքեր. սենդվիչ 
պատրաստող սարքեր. շերտահատներ. 
սրճաղացներ. հարիչներ. էլեկտրական հյութա-
մզիչներ. օդը խոնավացնող սարքեր.

դաս 8. մազ կտրող սարքեր. էպիլյատորներ. 
արդուկներ. ածելիներ.

դաս 10. կոսմետիկական մերսող սարքեր.
դաս 11. սառնարաններ, ներկառուցվող 

սառնարաններ. լվացքի էլեկտրական չորա-
նոցներ. սառցարաններ. գազօջախներ, 
ներկառուցվող գազօջախներ, խոհանոցային 
ներկառուցվող սալօջախներ. էլեկտրական 
հովհարներ. դիսպենսերներ՝ տեղակայանքներ 
ջրի սառեցման համար. օդորակիչներ. գազով 
և էլեկտրա կան ջրատաքացուցիչներ. էլեկտրա-
կան տաքացուցիչներ. կալորիֆերներ. էլեկտրա-
կան 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) 20171825  (111) 27507
(220) 22.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 22.12.2027
(730)  Վահիկ Ռազմիկի Մաթևոսյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Ջրառատ, 6-րդ փ., տուն 9, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ:

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20171853  (111) 27508
(220) 26.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 26.12.2027
(730)  Բագրատ Արշակյան, Երևան, Արամի 64, 
բն. 21, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, սև և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված միրգ, բանջա-
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) 20171860  (111) 27509
(220) 27.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 27.12.2027
(730)  Տակարա Բելմոնտ Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 

ներկեր մազերի համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. ոչ բուժական մազերի 
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խնամքի պատրաստուկներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. ոչ բուժական 
շամպուններ. մազերի ողորկման միջոցներ. 
ոչ բուժական պատրաստուկներ մազերի և 
գլխամաշկի խնամքի համար. լաքեր մազերի 
համար. մազերի հարդարման և սանրվածքի 
ֆիքսման պատրաստուկներ. մոմեր 
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
մազերի մշտագանգրացման և գանգրացման 
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171872  (111) 27510
(220) 28.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 28.12.2027
(730)  «Ֆոտոմաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 
2, բն. 27, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) Բացի « PAH», «EST» բառերից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամա-
նակավոր բնակատեղով ապահովում, 
այն է՝ տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևա վորում (քեյթրինգ), ծերանոցների ծառայու-
թյուններ, սրճարանների ծառայություն-

ներ, նախաճաշարանների ծառայություն ներ, 
քեմպինգների ծառայություններ, ճաշարան-
ների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձա-
կալում, պանսիոնների ծառայություններ, 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու-
թյուններ, հյուրանոցների ծառայություններ, 
մանկամսուրների ծառայություններ, ռեստորան-
ների ծառայություններ, տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում, տեղերի  ամրագրում  հյուրա-
նոցներում, ինքնասպասարկման ռեստորան-
ների ծառայություններ, խորտկարանների 
ծառայություններ, պանսիոններ կենդանի-
ների համար, բարերի  ծառայություններ, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում), շարժական 
շինությունների վարձույթ, տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար, մոթել-
ների 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) 20171877  (111) 27511
(220) 29.12.2017 (151) 14.06.2018
   (181) 29.12.2027
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Վանուշ Բազիկ-
յան, ք. Գավառ, Եղիշե Չարենցի փ., տուն 4, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 
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(526) «Gavar» և «since 1998» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ և ոսկե դեղին գունային համակցությամբ:
(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. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. եգիպտացորենի սննդային յուղ. 
արևածաղկի սննդային յուղ. քնջութի սննդային 
յուղ. մարգարին. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտ-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
խտացրած կաթ. կաթի փոշի. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). սերուցք (կաթնամթերք). հարած սերուցք. 
յոգուրտ. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս 
(կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. 
կաթնային շիճուկ. պանիրներ. ապխտած 
պանիր. գետնընկույզի յուղ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. սոյայի 
ձեթ սննդի համար. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). դոնդող. 
մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
անկենդան խեցգետնանմաններ. անկենդան 
խեցգետիններ. անկենդան ծովատառեխ. 
օմարներ (անկենդան). լանգուստներ 
(անկենդան). ձկան սուկի. անկենդան 
ձուկ. անկենդան ոստրեներ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. զեյթունի սննդային յուղ. անկեն-
դան սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). 
խխունջներ (անկենդան). թյուննոս (անկենդան). 
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 
ձկան մուսեր. խխունջի ձվեր. ձկան խավիար 
(մշակված). խավիար. ձկան պահածոներ. 

աղը դրած ձուկ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ձվի սպիտակուց. 
ձվի դեղնուց. շրդանային մակարդներ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. 
խոզապուխտ. կրոկետներ. բեկոն. նրբերշիկ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). աղը դրած 
միս. խոզի սննդային ճարպ. ենթամթերքներ. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի. բուլգոգի 
(կորեական մսային ճաշատեսակ). բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. արգանակի խտածոներ. 
ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. բաղա-
դրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). լյարդի պաշտետներ. մսի 
պահածոներ. մսից չորացված ձողիկներ 
(գարեջրի համար). թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. պահածոյացված մրգեր. 
մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
հատապտուղներ.  շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. խուրմա. չամիչ. 
սառեցրած մրգեր. մրգային աղցաններ. 
մրգակեղև. խնձորի խյուս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. լոռամրգի խյուս. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). պտղամիս. կարտոֆիլի 
չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. կարտո ֆիլի 
փաթիլներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
բանջարեղենի պահածոներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. բանջարեղենային 
աղցաններ. տոմատի խյուս. տոմատի մածուկ. 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված սխտոր. թթու կաղամբ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր վարունգ 
(թթու դրած). մանրաթթու. պահածոյացված 
գետնասնկեր. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված արտիճուկ. 
սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
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հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. 
ծեծած նուշ. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար.  պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված լոբազգիներ. 
սոյայի շոռ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս  (ածիկա սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. սոյայի կաթ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. մշակված սերմեր. սննդի 
համար պատրաստված հալվե-վերա. 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. 

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. 
մասնավորապես՝ համեմանք (համեմունքներ). 
ջրիմուռներ (համեմունք). անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. ամոքանք.  դարչին 
(ամոքանք). կապարի թուփ. կարրի (ամոքանք). 
մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. բուրավետ 
պղպեղ. մանանեխի փոշի. կոճապղպեղ 
(ամոքանք). մշկընկույզ. պատիճավոր պղպեղ 
(համեմանք). պղպեղ (տաքդեղ). զաֆրան 
(քրքում) (համեմանք). սագո. համեմունքներ 
աղցանների համար. սոյայի խյուս (համեմունք). 
չոու-չոու (համեմունք). չատնի (համեմունք). 
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). նեխուրի 
աղ. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). 
վանիլի բուրավետարարներ խոհարարական 
նպատակների համար. կիսելի փոշի. աղի սիսեռ. 
դափնու տերև (համեմունք). բահար (համեմունք). 
աջիկա (համեմունք). քիմիոն (համեմունք). 
համեմի սերմ (համեմունք). չորացրած 
կանաչի՝ համեմ, ռեհան, ծիտրոն (համեմունք). 

սպիտակ պղպեղ (համեմունք). նաբաթ շաքար. 
մակարոնեղեն, կարտոֆիլ, հավ, խորոված, 
ձուկ, ծովամթերք և ուտեստներ պատրաստելու 
համար համեմունքներ. կոկոսի փոշի. օրեգանո 
(համեմունք). կարրի (համեմունք). լիմոնի 
աղ (համեմունք). խմորի փխրեցուցիչներ. 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. հաց անխաշ խմորից. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող 
նյութեր. քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. 
բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու 
ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. 
սառնաշաքար (նաբաթ). խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). բուրավետարարներ հրուշա-
կեղենի համար (բացառությամբ եթերային 
յուղերի. փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. ածիկաշաքար. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
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լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. կարտոֆիլի ալյուր. 
պիցաներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). սպիտակաձավար. սպագետի. 
տապիոկայի ալյուր. տարտեր (մրգա - 
բանջարեղենային կարկանդակներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. փաթիլներ 
(հացահատիկային արտադրանք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) 
սննդի համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. ակնամոմ. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ. 
թաբուլե. հալվա. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա-
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի 
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 

սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունա-
կությամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. աղի գետնանուշ. 
բոված պիստակ. շաքարի փոշի. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ 
սենդվիչներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180024 (111) 27512
(220) 15.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 15.01.2028
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Գեղամ Գալոյան, 
Երևան, Ռոստովյան 27, բն. 27, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «GOLD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20180041  (111) 27513
(220) 17.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 17.01.2028
(730)  «Փեյիկս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «Payment Express» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ նարնջագույն, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. համակարգչային ծրագրեր վճա-
րումներ իրականացնելու համար և բջջային 
հավելվածներ:

____________________

(210) 20180056 (111) 27514
(220) 19.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 19.01.2028
(730)  Նունե Մալաքյան Յուրիի, Երևան, Արամի 
86, բն. 12, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 29. չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.

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

դաս 35. գովազդ. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20180063 (111) 27515
(220) 22.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 22.01.2028
(730)  «Սեքյուրիթի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նուբա րա շեն 1 փ, 1/1, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դարչնագույն, շագանակագույն, սև, 
սպիտակ, բաց և մուգ դեղին և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. պահնորդական և անվտանգության 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180097 (111) 27516
(220) 25.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 25.01.2028
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(730)  «Գլոբալ բյութի» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Գ. Նժդեհի 26, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «GLOBAL» և «BEAUTY» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. վարսահարդարման, դիմա-
հարդարման և մատնահարդարման ապրանք-
ների վաճառք: 

____________________

(210) 20180098 (111) 27517
(220) 25.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 25.01.2028
(730)  «Գլոբալ բյութի» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Գ. Նժդեհի 26, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «ԳԼՈԲԱԼ» և «ԲՅՈՒԹԻ» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. վարսահարդարման, դիմահար-
դարման և մատնահարդարման ապրանքների 
վաճառք: 

____________________

(210) 20180102  (111) 27518
(220) 26.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 26.01.2028
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Ջուլֆա-
լակյան, Երևան, Գր. Լուսավորիչ, 17/23, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, դեղին և մորեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիքով համեմված 
վաֆլի:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20180114  (111) 27519
(220) 29.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 29.01.2028
(730)  «Չելյաբինսկի տրուբոպրոկատնի զավոդ» 
հանրային բաժնետիրական ընկերություն, RU 
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(442) 16.02.2018
(310) N 2017731413  (320) 02.08.2017  (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական արմատուր 

սեղմ ված օդի խողովակների համար. 
մետաղական բաքեր. բալոններ (մետաղական 
պահեստարաններ) սեղմված գազերի կամ 
հեղուկ օդի համար. պահածոյի մետաղական 
բանկաներ. մետաղական տակառներ. 
մետաղական տակառիկներ. մետաղական 
բունկերներ. հավաքովի մետաղական տներ 
(պատրաստի հավաքակազմեր). մետաղական 
ծխանցքեր. մետաղական տարողություններ 
թթուներ պահելու համար. պողպատասալեր. 
մետաղական գլդոններ (կառուցվածքներ).  
խողովակների մետաղական արմունկներ, 
խողովակների մետաղական ճյուղավորումներ. 
մետաղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) 
խողովակաշարերի համար. մետաղական 
կառուցվածքներ. շարժական մետաղական 
կառուցվածքներ. պողպատե կառուցվածքներ. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական 
կցորդիչներ խողովակների համար. 
մետաղական հենարաններ. մետաղական 
ճյուղավորություններ խողովակաշարի 
համար. մետաղական հենահարթակներ բեռ-
ների տեղափոխման համար, մետաղական 
տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. 
հավաքովի մետաղական հենահարթակներ. 
սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ 
խողովակների համար. լողացող մետաղական 
նավամատույցներ նավերի կառանման 
համար. մետաղական պահեստարաններ 
հեղուկ վառելիքի համար. մետաղական 
պահեստարաններ. լողուն մետաղական 
պահեստարաններ. մետաղական միացքներ 
խողովակների համար. մետաղական սյուներ. 
մետաղական խողովակաշարեր. խողովակներ. 
մետաղական խողովակներ. պողպատե 
խողովակներ. մետաղական կցաշուրթեր. 

դաս 7. կեղտորսիչներ (մեքենաներ). 
հակադարձ կափույրներ (մեքենաների 
մասեր). ամբարձիչներ (մեքենաների կամ 

շարժիչների մասեր). խառնիչ մեքենաներ. 
զտիչ մեքենաներ. խառնիչներ (մեքենաներ). 
պոմպեր (մեքենաներ). պոմպեր (մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր). շոգեկաթսաների 
խողովակներ (մեքենաների մասեր). ամբարձիչ 
կայանքներ. սարքեր մեքենաների կամ 
շարժիչների կառավարման hամար. ամբարձիչ 
սարքեր (խողովակորսիչներ).

դաս 11. խողովակաշարերի ծորակներ. 
դաս 37. հորատանցքերի հորատում. 

ջեռուց ման սարքավորումների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. խողովակա-
շարերի, նավթամուղների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. շինարարություն. 
խողովակաշարերի, նավթամուղների կառու-
ցում և տեխնիկական սպասարկում. խողովա-
կաշարերի, նավթամուղների սարքավորանքի 
տեղադրում: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180125  (111) 27520
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  «Հիբրիդ տելեմատիկա» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 48, 1-ին մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 
5-րդ սենյակ, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «Telematica» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, կանաչ, կապույտ, մանուշակագույն 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ջրաչափներ. ալեհավաքներ. 
խան գա րումա պաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկ-
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տրա  կանություն). բացվածքաչափներ 
(օպտի   կա կան). հաշվիչներ. մետրոնոմներ. 
դիտարկ ման և վերահսկման էլեկտրական 
ապարատուրա. տրանսպորտային միջոցների 
արագությունը վերահսկող սարքեր. 
չափիչներ. չափիչ սարքեր. ջրի մակարդակի 
ցուցիչներ. էլեկտրական չափիչ սարքեր. 
էլեկտրական մալուխներ. ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռակապ). տրանսպորտային միջոցների 
անցած տարածության (կմ, մղոն) 
հաշվիչներ. երկաթուղային տրանսպորտում 
անվտանգություն ապահովող սարքեր. 
մագնիսական ժապավեններ. ճնշաչափներ 
(մանոմետրեր). չափիչ գործիքներ. մակարդա-
կաչափական գործիքներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. տրանսպորտային 
միջոցների ավտոմատ կառավարման 
սարքեր. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. ռադարներ. 
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային 
միջոց ների համար. տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման կամ ստուգման 
նմանակիչներ. ռադիոկայմեր. օպտիկական 
լուսատուներ (թելքային). մոդեմներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). 
օպտիկական տեղեկակիրներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). մալուխների միացման կցոր-
դիչներ. տեսախցիկներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
համառանցք մալուխներ. օպտիկաթելքային 
մալուխներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS). 
ծախսաչափներ. ինֆրակարմիր դետեկտոր. 
ջերմա-խոնավաչափներ.

դաս 37. հակաառևանգման համակարգերի 
տեղադրում և վերանորոգում.

դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. վեբ-սերվերների 
վարձույթ. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) 
ծառայություն. սերվերների տեղավորում. 

սերվերների հոսթինգ. տվյալների էլեկտրո-
նային պահպանում, աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. տեղեկատվական 
տեխնոլո գիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառա յություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180126  (111) 27521
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  «Հիբրիդ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Մամի-
կոնյանց 48, 1-ին մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 5-րդ 
սենյակ, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «hybrid systems» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, նարնջագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. հակաառևանգման համակար-
գերի տեղադրում և վերանորոգում. շինարարու-
թյուն. շինարարական աշխատանքների 
(ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկողություն. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. մալուխների անցկացում. 
տեղադրում.

դաս 38. օպտիկաթելքային կապ. 
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղոր-
դակցական ծառայություններ). ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահո-
վում. հեռուստախանութների ծառայություններ 
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տրամադրող հեռահաղորդակցական կապ-
ուղիների ապահովում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում. 

դաս 42. հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում. ծրա-
գրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների 
տեղավորում. սերվերների հոսթինգ. 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180127  (111) 27522
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 6, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «YOUR FINANCIAL INFORMANT» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. գործնական տեղեկատվություն. 

տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գների 
համեմատման ծառայություններ. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում.

դաս 36. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահովա-
գրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով:  

____________________

(210) 20180128  (111) 27523
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 6, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» 
արտա հայ տությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գործնական տեղեկատվություն. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. տեղե-
կա տվության որոնում համակարգչային 
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ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գների 
համեմատման ծառայություններ. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում.

դաս 36. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահո-
վագրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով:  

____________________

(210) 20180129  (111) 27524
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 6, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գործնական տեղեկատվություն. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալ ների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլե րում երրորդ անձանց համար. գների 
համեմատման ծառայություններ. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում.

դաս 36. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահովա-
գրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով:  

____________________

(210) 20180130  (111) 27525
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 6, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526)  «YOUR F INANCIAL  INFORMANT» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գործնական տեղեկատվություն. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գների 
համեմատման ծառայություններ. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում.

դաս 36. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահովա-
գրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով:  

____________________
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(210) 20180131  (111) 27526
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 6, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գործնական տեղեկատվություն. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գների 
համեմատման ծառայություններ. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում.

դաս 36. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսական գնահատումներ (ապահովա-
գրություն, բանկային գործառնություններ, 
անշարժ գույք). ֆինանսական տեղեկատվու-
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով:  

____________________

(210) 20180132  (111) 27527
(220) 31.01.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  «Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ, 
ք. Հրազդան, գործարանային փ. 1, AM 

(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «ՑԵՄԵՆՏ» և «ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, 
կանաչ, բաց և մուգ կանաչ, մանուշակագույն և 
երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. ցեմենտ:
____________________

(210) 20180143  (111) 27528
(220) 02.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 02.02.2028
(730)  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
արդուզարդի ոչ բուժական միջոցներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք, օծանելիք, 
օդեկոլոններ և այլ անուշաբույր արտադրանք 
անձնական օգտագործման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20180170  (111) 27529
(220) 07.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 07.02.2028
(730)  «Այմեդ ԱՊՍ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Տիգրանյան 
5/2, բն. 51, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

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

դաս 9. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի), 
այդ թվում սմարթֆոնների և պլանշետային 
համակարգիչների ներբեռնելի հավելվածներ, 
որոնք վերաբերում են քթի մոդելավորմանը, 
քթի պլաստիկային, դեմքի վերլուծությանը, 
հեռահաղորդակցությանը, առցանց սոցիա-
լական ցանցերին, խորհրդատվությանը, 
տեղեկատվության տրամադրմանը և գովազդին.

դաս 45. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180181  (111) 27530
(220) 09.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 09.02.2028
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Ծիլա Թան-
կուկյան, Երևան, Կոմիտաս 54, 151/1, AM 
(442) 16.02.2018

(540) 

(526) «Coffee» և «inn» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ հետևյալ 
ապրանք ների համար` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, 
էլեկտրական սարքավորումներ, ոչ էլեկտրա-
կան սարքավորումներ, սպասք, խոհանոցային 
սպասք, պատի և ձեռքի ժամացույցներ, 
խոհանոցի ժամանակաչափներ, վայրկյանա-
չափներ, ոսկերչական իրեր, գրքեր, 
երաժշտական ձայնագրություններ,   մկնիկի 
տակդիրներ,  դրամապանակներ,    դրամա կալ-
ներ, մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապա-
նակներ, գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ և 
անձրևանոցներ, բանալիների կախազարդեր 
(բրելոկներ), հագուստ, կեպիներ և գլխարկներ, 
խաղալիքներ, ներառյալ` լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ, ամանորյա զարդանախշեր. 
փոստով պատվերի ծառայություններ, 
համակարգչային առցանց պատվիրման 
ծառայություններ, համակարգչային առցանց 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ` բոլորը 
հետևյալ ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, 
կակաո, փաթեթավորված և պատրաստված 
սնունդ, էլեկտրական սարքավորումներ, ոչ 
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էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, պատի և ձեռքի 
ժամացույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափ ներ, 
վայրկյանաչափներ, ոսկերչական իրեր, գրքեր, 
երաժշտական ձայնագրություններ, մկնիկի 
տակդիրներ, դրամապանակներ, դրամակալ-
ներ, մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակ-
ներ, գրքերի պայուսակներ, թղթապա նակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ և 
անձրևանոցներ, բանալիների կախազարդեր 
(բրելոկներ), հագուստ, կեպիներ և գլխարկներ, 
խաղալիքներ, ներառյալ` լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ, ամանորյա զարդանախշեր.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարաններ, նախաճաշարաններ, 
ռեստորաններ, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ, խորտկարաններ, 
բարեր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20180185  (111) 27531
(220) 09.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 09.02.2028
(730)  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 21. ձեռքով կառավարվող խոզանակներ 

մաշկի կոսմետիկական խնամքի և տոնուսի 
խթանման համար. դեմքի մաշկը փայլեցնող 
բարձիկներ. էլեկտրական ապլիկատորներ 
կոսմետիկական միջոցները մաշկին քսելու 
համար. տուփեր կոսմետիկական միջոցների 
համար (կենցաղային պարագաներ). տուփեր 
մաշկի կոսմետիկական խնամքի սարքերի 
և հարմարանքների պահման համար  
(կենցաղային պարագաներ). կոսմետիկական 
թիակներ. սարքեր և հարմարանքներ շպարի 
հեռացման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180186  (111) 27532
(220) 09.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 09.02.2028
(730)  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US 
(442) 16.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 10. կորյակային ցանը բուժելու 

սարքեր. սարքեր և գործիքներ մաշկի բուժման 
և էսթետիկ խնամքի համար. սարքեր և 
գործիքներ դերմաբրազիայի (բուժական 
կամ կոսմետիկական նպատակներով մաշկի 
հղկամշակում) համար. սարքեր և գործիքներ 
դեմքի մաշկի տոնուսը բարձրացնելու համար. 
էլեկտրախթանիչներ մաշկի կոսմետիկական 
խնամքի համար. բժշկական սարքեր 
և գործիքներ առանց վիրաբուժական 
միջամտության մաշկի բուժման և խնամքի 
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180200 (111) 27533
(220) 13.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 13.02.2028
(730)  Հայաստանի զբոսաշրջության զարգաց-
ման հիմնադրամ, Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 
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(511) 
դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակեր-

պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով:

____________________

(210) 20180206 (111) 27534
(220) 14.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 14.02.2028
(730)  Արմեն Ավետիսյան, Երևան, Արշակունյաց 
48/1, բն. 9, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

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

դաս 5. բուժիչ թեյեր, խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 30. սառույցով թեյեր, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. թեյեր:

____________________

(210) 20180212  (111) 27535
(220) 14.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 14.02.2028
(730)  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
արդուզարդի ոչ բուժական միջոցներ և 
պարագաներ. պարֆյումերիային արտադրանք, 
այդ թվում՝ անուշաբույր արտադրանք 
անձնական օգտագործման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180221  (111) 27536
(220) 15.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 15.02.2028
(730)  Արարատի «Աբրիկոն» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Արարատ, Սահյան փ. 8, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի, այդ 
թվում մրգային, բրենդի, հայկական կոնյակ, 
գինի։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180222  (111) 27537
(220) 16.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 16.02.2028
(730)  Արթուր Ռաֆիկի Շահմուրադյան, Երևան, 
Ավան, Դուրյան 44-6, AM 
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(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. ջերմային մշակման ենթարկված 

բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
շաքարած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. պտղամիս. մրգակեղև. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. բանջարեղենի 
մուսեր. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 

դաս 39. ավիափոխադրումներ. ավտո-
մոբիլային փոխադրումներ. ավտոբուսային 
փոխադրումներ. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. երկաթուղային փոխա-
դրումներ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռա բաշխում. ապրանքների առաքում.  
տրանսպորտային ծառայություններ. փոխա-
դրումներ ջրային տրանսպորտով. բեռների 
առաքում. ծովային փոխադրումներ. 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). փոստային 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. տրանսպորտի լոգիստիկա:

____________________

(210) 20180236 (111) 27538
(220) 19.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 19.02.2028
(730)  Արմեն Վահրամի Բաղդասարյան, Երևան, 
Պուշկինի 15, բն. 26, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, 

լուցկի, 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 
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:

____________________
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(210) 20180241  (111) 27539
(220) 20.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 20.02.2028
(730)  ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. 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 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180242  (111) 27540
(220) 20.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 20.02.2028
(730)  ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. 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 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180243 (111) 27541
(220) 20.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 20.02.2028
(730)  ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. 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 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180248 (111) 27542
(220) 21.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 21.02.2028
(730)  Դավիթ Պետրոսյան, Երևան, Հ. Հակոբ-
յան 2, բն. 10, AM 
(442) 01.03.2018
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(540) 

(526) «Armenia» և «Tour» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզա գույն, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
____________________

(210) 20180250 (111) 27543
(220) 22.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 22.02.2028
(730)  Վահե Գևորգյան, Երևան, Արամի 9, 
բն. 1, AM,  Հրաչյա Տոնապետյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 30/3, բն. 28, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(526) «clean» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կապույտ և բաց կապույտ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 3. կենցաղային քիմիայի միջոցներ, 

կենցաղային ապրանքներ, այդ թվում՝ լվացքի 
փոշի, լվացքի հեղուկ, ապակի մաքրող հեղուկ, 
հատակ մաքրող հեղուկ, ափսե մաքրող 
հեղուկ, աղտահանող հեղուկ, սպիտակեցնող 
հեղուկ, հեղուկ օճառ, հակայուղային հեղուկ, 
սանհանգույցի հեղուկ, սպասք լվացող հաբեր, 
լոգանքի գել, վաննայի փրփուր, շամպուն, 
մաքրման համար նախատեսված լաթ:

____________________

(210) 20180255 (111) 27544
(220) 22.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 22.02.2028
(730)  Օթսուկա Ֆարմասյութիքլ Քո., Էլ ԹիԴի., JP 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

հակաթոքախտային պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180263 (111) 27545
(220) 23.02.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 23.02.2028
(730)  «Վիրուս նետ» ՍՊԸ, Երևան, Նազար-
բեկյան թաղ., 26/20, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(526) «Internet Service Provider» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, սև, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում, 
համացանցի հասանելիության ժամանակի 
վարձույթ, ինտերնետին հեռահաղորդակցական 
միացման ապահովում:

____________________

(210) 20180319  (111) 27546
(220) 06.03.2018 (151) 14.06.2018
   (181) 06.03.2028
(730)  «Սիս ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4309  01.07.2028 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

4331  11.05.2028 Ռեյմա ՕՅ, FI

4332  11.05.2028 Ռեյմա ՕՅ, FI

4394  25.05.2028 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

4466  02.06.2028 ՈՒորնր Չիլքոթ Քամփնի, ԼԼՔ, Պուերտո Ռիկոյի ընկերություն, PR

4472  30.06.2028 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

4566  07.07.2028 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 

     (Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US

4597  13.05.2028 ՍԹՄայքրոէլեքթրոնիքս, Ինք., US

4763  14.09.2028 Բեսթ ՈՒեսթրն Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

4905  14.10.2028 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

13185  10.06.2028 Հայկ Բաբուխանյան, Երևան, Բաղրամյան պող., 70 շ., 99 բն., AM

13288  31.07.2028 «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ, Երևան, 0010, 

     Մհեր Մկրտչյան 5բ, AM

13363  19.05.2028 «Ֆոշան » ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

13364  19.05.2028 «Ֆոշան » ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

13460  13.03.2028 Թերըքո Հըուլդինգս Լիմիտիդ, CY

13496  27.06.2028 «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM

13560  17.04.2028 Ղազարյան Հակոբ Սամվելի, Երևան, Գարեգին Նժդեհի 34/1, բն. 50, AM

13586  25.06.2028 Արթուր Ղուկասյան, Երևան, Նալբանդյան փ., շ. 50, բն. 100, AM

13626  15.04.2028 Մանն+Համլ ՖԹ Փոլընդ Սպոլկա զ օգրանիչոնա 

     օդպովիեդզիալնոսցյա Սպ.կ., PL

13666  08.04.2028 ԱՕ »Ջորջիան Միներալ Վոթերս-Բորժոմսկիյ ռազլիվոչնիյ զավոդ N 2«, GE

13735  15.07.2028 Հենգզոու Հիքվիժն Դիջիթլ Թեքնոլըջի Քո., Լթդ,, CN

13766  26.05.2028 Չերի Oթոմոբայլ Քո., Lթդ., CN

13767  26.05.2028 Չերի Oթոմոբայլ Քո., Lթդ., CN

13768  26.05.2028 Չերի Oթոմոբայլ Քո., Lթդ., CN

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

13778  05.06.2028 «Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ, ք. Աբովյան, Խաղաղության 1, AM

13813  10.06.2028 Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, Ինքորփորեյթիդ, US

13814  10.06.2028 Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, Ինքորփորեյթիդ, US

13815  10.06.2028 Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, Ինքորփորեյթիդ, US

13816  10.06.2028 Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, Ինքորփորեյթիդ, US

13825  11.04.2028 Սթիվեն Մադեն Լթդ., US

13835  13.08.2028 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

13836  13.08.2028 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

13837  13.08.2028 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

13895  19.05.2028 Վէրիըս, Ինք., Կալիֆորնիա նահանգի կորպորացիա, US

13896  19.05.2028 Վէրիըս, Ինք., Կալիֆորնիա նահանգի կորպորացիա, US

13955  08.07.2028 ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US

14007  26.05.2028 Շրի Լանկա Թի Բորդ, LK

14394  14.08.2028 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

14640  23.01.2029 Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ՌՈՏ ՖՐՈՆՏ», RU

14994  12.08.2028 Կավասակի Կիսեն Կաիշա, Լթդ., JP

14996  23.01.2029 Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ՌՈՏ ՖՐՈՆՏ», RU
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      09-01                454 S
      09-01                455 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

A21D2/00     3189  A

A61F 5/00     3190  A

C08B 37/00  3191  A

B01D 9/00     3191  A

C10G 1/00    3192  A

C10G1/00     3193  A

C10G1/00     3194  A

G01N 23/00   3195  A

H01Q 13/00     3196  A

   A47G19/00            518  U
   B60P 3/00            519  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 2078
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14640
73 (1) Իրավատեր  Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Մոսկովսկի պիշչեվոյ կոմբինատ «Կրեկեր», 
117546 g.Moskva, ul. Melitopolskaya, d.8, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օտկրիտոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ՌՈՏ ՖՐՈՆՏ», 
13/15, bld. 1., 2nd Novokuznetsky lane., Moscow, 
Russia, 115184, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        23.05.2018

____________________

Գրանցում No 2079
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14996
73 (1) Իրավատեր  Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Մոսկովսկի պիշչեվոյ կոմբինատ «Կրեկեր», 
117546 g.Moskva, ul. Melitopolskaya, d.8, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օտկրիտոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ՌՈՏ ՖՐՈՆՏ», 
13/15, bld. 1., 2nd Novokuznetsky lane., Moscow, 
Russia, 115184, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        23.05.2018

____________________

Գրանցում No 2080
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18554, 18642, 18780, 18555
73 (1) Իրավատեր  Գրուպո Քոին Էս.փի.Էյ, Via 
Terraglio, 17 - I-30174 Venezia Mestre (VE), Italy, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քոին Ս.Ռ.Լ., Via 
Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), Italy, IT

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.05.2018

____________________

Գրանցում No 2081
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19118
73 (1) Իրավատեր  «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ժաննա 
Մարգարյան Ռոլանդի, ք. Երևան, Արամի փ. 5շ. 
48, բն. 55, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.05.2018

____________________

Գրանցում No 2082
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12983
73 (1) Իրավատեր  «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Լենուղի, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մակար 
Ալեքսանի Պետրոսյան, ք. Երևան, Մոսկովյան 
8, բն. 37, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.05.2018

____________________

Գրանցում No 2083
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19047
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73 (1) Լիցենզատու Ռուզաննա Սերգեյի 
Ամիրաղյան, 0014, Երևան, Ավետիս 
Ահարոնյան 7, բն. 22, AM
73 (2) Լիցենզառու «Ռուզաննա Ամիրաղյան  
Սերգեյի» ԱՁ, 0014, Երևան, Ավետիս 
Ահարոնյան 7, բն. 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային 
նշանի գործողության  ժամկետի ավարտը 
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       31.05.2018

____________________

Գրանցում No 2084
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 18808 
73 (1) Ենթալիցենզատու Շվեփս Հոլդինգս 
Լիմիթիդ, Southgate, Dublin Road, Drogheda, 
County Meath, Republic of Ireland, IE
73 (2) Ենթալիցենզառու «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ 
Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ, 0052 
Երևան, Թբիլիսյան խճուղի, 8/3 նրբանցք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը     01.01.2018թ.-ից 
մինչև 31.12.2023թ.
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                      31.05.2018

____________________

Գրանցում No 2085
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18730
73 (1) Իրավատեր  «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ս. Վրացյան 71շ., բն. 34, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Զակրիտոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Պենզենսկայա 
կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», 440034, Penza, 
Kalinina str. 112a, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.06.2018

____________________

Գրանցում No 2086
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20233
73 (1) Իրավատեր  «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ս. Վրացյան 71շ., բն. 34, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Պուբլիչնոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Մոսկովսկայա 
կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա «Կրասնիյ 
Օկտյաբր», 107140, Moscow, Malaya Krasnosels-
kaya str. 7, bldg.24, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.06.2018

____________________

Գրանցում No 2087
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21775, 21776
73 (1) Իրավատեր  «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ս. Վրացյան 71շ., բն. 34, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օտկրիտոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Կոնդիտերսկայա 
ֆիրմա «ՏԱԿՖ», 392000, Tambov, Oktyabrskaya 
str. 22, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.06.2018

____________________

Գրանցում No 2088
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18690, 19041, 20232
73 (1) Իրավատեր  «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ս. Վրացյան 71շ., բն. 34, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օտկրիտոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Վորոնեժսկայա 
կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», 394030, Voron-
ezh, Koltsovskaya str. 40, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի

Հանրապետություն
Գրանցված է                       07.06.2018

____________________
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Գրանցում No 2089 
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18929, 20231, 20331
73 (1) Իրավատեր  «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ս. Վրացյան 71շ., բն. 34, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օտկրիտոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Տուլսկայա 
կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա «Յասնայա 
Պոլյանա», 300036, Tula, Odoevskoye road, 83, 
Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.06.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2831                 25.11.2017

2832       25.11.2017

2282       04.12.2017

3085       01.12.2017

3187      12.06.2018

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

  357 U    25.11.2017

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
189 S                  28.11.2017
308 S         23.11.2017
309 S                 23.11.2017
310 S                  23.11.2017
298 S         03.12.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

     20450               21.05.2018

     20923               21.05.2018

     20924               21.05.2018

     21814                21.05.2018

     16406                30.05.2018
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Ուղղում
Поправка

2018թ. N3/2 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնի «Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի 
մասին» ենթաբաժնում հրապարակված No 3167A արտոնագրի մասին տեղեկություններում 
ռեֆերատը (57) պետք է լինի հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ հիդրոէլեկտրա-
կայաններին: 

Հիդրոէլեկտրակայանն ունի գետի կամ ջրանցքի մեջ տեղակայված ջրի հոսքի ուղղությամբ 
աստիճանաբար նեղացող, վերևից բաց, ափամերձ և ջրի հոսքի մեջ գտնվող կողային բետոնե 
պատերից կազմված ջրի հոսքն ուղղորդող պատնեշ և  էլեկտրագեներատոր: Հիդրոէլեկտրակայանը 
լրացուցիչ ունի ընդհանուր մուտք ունեցող, բետոնե, ջրի հոսքի նկատմամբ դեպի ներքև ուղղված 
և իրար հանդիպակաց տեղադրված երկու աղեղաձև խողովակ, ջրի բացթողման հատվածամաս, 
դեպի խողովակներ և դրանցից դուրս ջրի մուտքը ու ելքը կարգավորող ճոճվող լծակ: Ճոճվող լծակի 
վերջնամասում կատարված են երկկողմանի թիակներ:

Ներկայացված է գյուտի իրականացման երկու տարբերակ:
Բարձրացվում են հզորությունը, արտադրողականությունը և օ.գ.գ.-ն, 5 նկ.:»

 

В официальном бюллетене N 3/2 за 2018г. в подразделе «Сведения о выданных патентах» раздела 
«Изобретения» в сведениях, касающихся патента No 3167A, реферат (57) должен иметь следующее 
содержание:

“Изобретение относится к области энергетики, в частности, к гидроэлектростанциям.
Гидроэлектростанция имеет установленную в потоке реки или канала постепенно сужающуюся 

по направлению потока воды, открытую сверху, направляющую поток воды дамбу, состоящую 
из прибрежных и находящихся в потоке воды боковых бетонных стен, и электрогенератор. 
Гидроэлектростанция дополнительно имеет две дугообразные бетонные трубы, расположенные 
напротив друг к другу, имеющие общий вход и направленные вниз по отношению к потоку воды, 
участок выпуска воды, качающийся рычаг, регулирующий подачу воды в трубы и выход её из них. 
В конце качающегося рычага выполнены двухсторонние лопасти.

Представлены два варианта осуществления изобретения.
Повышаются мощность, производительность и к.п.д., 5 ил.”
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№ 06/2 
18 .06 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2018թ. N4/1 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնի «Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի 
մասին» ենթաբաժնում հրապարակված No 3172A արտոնագրի մասին տեղեկություններում 
ռեֆերատը (57) պետք է լինի հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Գյուտը վերաբերում է հիդրոտեխնիկային, մասնավորապես՝ ջրառու կայանքներին:
Ջրառու կայանքն ունի գետի մեջ տեղակայված՝ գլխամաս ունեցող ջրի ընդունման տեղամաս: 

Ջրի ընդունման տեղամասը ջրի հոսքի ուղղությամբ աստիճանաբար նեղացող, վերևից բաց, 
ափամերձ և ջրի հոսքի մեջ գտնվող կողային բետոնե պատերից կազմված ջրի հոսքն ուղղորդող 
պատնեշ է: Կայանքը լրացուցիչ ունի ընդհանուր մուտք ունեցող, բետոնե, ջրի հոսքի նկատմամբ դեպի 
ներքև ուղղված և իրար հանդիպակաց տեղադրված երկու աղեղաձև խողովակ, ջրի բացթողման 
հատվածամաս, դեպի խողովակներ և դրանցից դուրս ջրի մուտքը ու ելքը կարգավորող, ճոճվող 
լծակ: Ճոճվող լծակի վերջնամասում կատարված են երկկողմանի թիակներ: Լծակն իրականացված 
է երկու շարժաթև ունեցող հետընթաց-առաջընթաց շարժում իրականացնող մեխանիզմի տեսքով: 
Յուրաքանչյուր շարժաթևի մեկ ծայրամասը հոդակապորեն միակցված է լծակի կարճ հատվածամասի 
միջնամասում տեղակայված լիսեռին, իսկ շարժաթևերի մյուս ծայրամասերը՝ հորիզոնական 
հարթության վրա ամրակցված երկու պոմպերի մխոցներին:

Բարձրացվում են կայանքի աշխատանքի հուսալիությունը, արտադրողականությունը և օ.գ.գ.-ն, 
3 նկ.:»

В официальном бюллетене N 4/1 за 2018г. в подразделе «Сведения о выданных патентах» раздела 
«Изобретения» в сведениях, касающихся патента No 3172A, реферат (57) должен иметь следующее 
содержание:

“Изобретение относится к гидротехнике, в частности, к водозаборным установкам.
Водозаборная установка имеет установленный в реке водоприемный участок, имеющий головную 

часть. Водоприемный участок - постепенно сужающаяся по направлению потока воды, открытая 
сверху, направляющая поток воды дамба, состоящая из прибрежных и находящихся в потоке воды 
боковых бетонных стен. Установка дополнительно содержит две дугообразные бетонные трубы, 
расположенные напротив друг к другу, имеющие общий вход и направленные вниз по отношению 
к потоку воды, участок выпуска воды, качающийся рычаг, регулирующий подачу воды в трубы и 
выход её из них. В конце качающегося рычага выполнены двухсторонние лопасти. Рычаг выполнен 
в виде совершающего возвратно-поступательное движение механизма, имеющего два шатуна. Один 
конец каждого шатуна шарнирно прикреплен к валу, установленному в середине короткого участка 
рычага, а другие концы шатунов – к поршням, прикрепленных на горизонтальной плоскости двух 
насосов. 

Повышается надежность работы, производительность и к.п.д. установки, 3 ил.”
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(51) 2018.01 (11) 3189 (13) A
A21D2/00

(21) AM20180010 (22) 12.02.2018
(72) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM) 
(73) Нарине Оганисян, 2210, марз Котайк, 
село Ариндж, 4-ая ул. Маштоца, 6 (AM), Арам 
Назарян, 0038, Ереван, Эстонская 3, кв. 16 (AM) 
(54) Хлеб
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности к составу 
диетического хлеба. 

Диетический хлеб содержит  муку полбы, 
поваренную соль, дрожжи, помолы кожуры 
граната,  базилика, ядра семени тыквы и 
ядра семени подсолнуха, сухое клеющее 
вещество и воду, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %:  мука полбы  - 65,0-75,0; 
поваренная соль - 0,6-1,5; дрожжи - 0,8-1,5; 
помол кожуры граната - 0,7-1,7; помол базилика 
- 0,7-1,7; помол ядра семени тыквы - 3,5-5,5; 
помол ядра семени подсолнуха - 3,5-5,5; вода - 
остальное. 

Расширается ассортимент диетических 
хлебопродуктов.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3190 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20180027 (22) 16.03.2018
(72) Гегам Ханданян (AM), Артур Шукурян (AM) 
(73) Гегам Ханданян, 0051, Ереван, Наири 
Зарьян 21, кв. 65 (AM), Артур Шукурян, 0001, 
Ереван, Налбандян 37, кв. 8 (AM) 
(54) Способ лечения обструктивного апное сна
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к способу лечения обструктивного 
апное сна. Способ  включает  общее 
обезболивание,тонзиллектомию, разрез мягкого 
неба вдоль с ушиванием передних и задних 
дужек. До тонзиллектомии инфильтруют 
средний отдел мягкого неба, с помощью 
радиочастотного устройства производят 
терморедукцию (тепловое сокращение) язычка 
по всей длине, а также, отступя от твердого 

неба на 1,5-2 см в латеральных отделах мягкого 
неба. Прежде чем ушить передние и задние 
дужки, отсепаровывают и удаляют наружный 
слизистый слой передних небных дужек, затем 
выделяют мягкие ткани по длине небоглоточ ных 
мышц, после чего дужку подтягивают вверх и 
ушивают с выделенной частью передней дужки.

Обеспечивается высокая эффек тив-
ность способа.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3191 (13) A
C08B 37/00
B01D 9/00

(21) AM20180028 (22) 17.03.2018
(72) Азнив Мхитарян (AM), Межлум Ерицян (AM), 
Мгер Торчян (AM), Рая Карамян (AM), Лилит 
Бишахчян (AM), Мери Дидарян (AM), Геворг 
Торчян (AM), Арман Торчян (AM) 
(73) Мгер Торчян, 0047, Ереван, 13-я улица 
Норк Мараш, дом 26/1 (AM), Межлум Ерицян, 
0062, Ереван, Галшоян 28, кв. 21 (AM) 
(54) Способ получения низкомолекулярного 
водорастворимого хитозана
(57) Изобретение относится к полимерной 
химии, в частности, к способу получения 
низкомолекулярного водорастворимого хито-
зана, который может найти применение для 
получения полимеров водорастворимого 
хитозана с низкой молекулярной массой. 

Водный раствор хитозана при нагревании 
подвергают взаимодействию с карбонильным 
соединением в присутствии неорганического 
пероксида, затем фильтрацией отделяют 
продукт. В качестве неорганического пероксида 
используют персульфат аммония, в качестве 
карбонильного соединения - ацетат марганца, 
взаимодействие осуществляют при температуре 
60,0-85,0°C. Массовое соотношение водного 
раствора хитозана, ацетата марганца и 
персульфата аммония составляет (0,9-1,0):(0,04-
0,2):(0,1-0,4). 

Упрощается способ получения низкомоле-
кулярного водорастворимого хитозана.

____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) 2018.01  (11) 3192 (13) A
C10G 1/00

(21) AM20160120 (22) 14.12.2016
(72) Гагик Торосян (AM), Асмик Кочарян (AM), 
Марине Петросян (AM), Александр Исаков (AM), 
Арташес Аристакесян (AM), Ашот Галоян (AM), 
Нвер Торосян (AM) 
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр. Саят-Нова 
37, кв. 10 (AM), Асмик Кочарян, 0014, Ереван, 
Мамиконянца 15, кв. 26 (AM), Марине Петросян, 
0031, Ереван, 1-ая ул. Лукашина 12 (AM), 
Александр Исаков, 0004, Ереван, Раффи 21, 
кв. 16 (AM), Арташес Аристакесян, 0072, Марз 
Арарат, Нор Харберд 10 ул. 135/33 (AM), Ашот 
Галоян, 0051, Ереван, Комитаса 56, кв. 39 (AM), 
Нвер Торосян, 0065, Ереван, Романос Меликян 
43 (AM) 
(54) Способ получения жидкого топлива
(57) Изобретение относится к способам 
получения жидкого топлива и исходных 
веществ для органического синтеза низкотем-
пературным пиролизом углеводородных и 
сельскохозяйственных отходов.  

Углеводородные отходы (отходы пере-
работки автомобильных шин) подвергают 
гидрированию при температуре 400-600°C, 
атмосферном давлении, в присутствии 
катализатора (шелухи  ядер плодов орехо-
плодных и косточковых культур). Жидкий 
продукт гидрирования отделяют от твердого 
остатка и перегонкой разделяют на фракции. 
Массовое соотношение углеводородных отходов 
и катализатора составляет 2:1. 

Повышается доступность и экологичность 
способа за счет использования углеводородных 
и сельскохозяйственных отходов, 1 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3193 (13) A
C10G1/00

(21) AM20160118 (22) 14.12.2016
(72) Гагик Торосян (AM), Асмик Кочарян (AM), 
Марине Петросян (AM), Александр Исаков (AM), 
Жирайр Акопян (AM), Ашот Галоян (AM), Арпат 
Аванесян (AM), Нвер Торосян (AM) 
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр. Саят-
Нова 37, кв. 10 (AM), Асмик Кочарян, 0014, 

Ереван, Мамиконянца 15, кв. 26 (AM), Марине 
Петросян, 0031, Ереван, 1-ая ул. Лукашина 12 
(AM), Александр Исаков, 0004, Ереван, Раффи 
21, кв. 16 (AM), Жирайр Акопян, 0046, Ереван, 
Багратуняц 30, кв. 23 (AM), Ашот Галоян, 
0051, Ереван, Комитаса 56, кв. 39 (AM), Арпат 
Аванесян, НКР, Степанакерт, Н. Степаняна 8, кв. 
9 (AM), Нвер Торосян, 0065, Ереван, Романос 
Меликян 43 (AM) 
(54) Способ ожижения угля
(57) Изобретение относится к топливно-
энергетической области, в частности, к 
способу ожижения угля низкотемпературным 
пиролизом угля (серого угля или лигнита) и 
сельскохозяйственных отходов.

Уголь подвергают гидрированию при 
температуре 300-350°C, атмосферном дав-
лении, в присутствии катализатора - шелухи 
ядер плодов орехо-плодных и косточковых 
культур. Жидкий продукт гидрирования 
отделяют от твердого остатка и перегонкой 
разделяют на фракции. Массовое соотношение 
углеводородных отходов и катализатора 
составляет 2:1. 

Повышается доступность и экологичность 
способа за счет использования углеводородных 
и сельскохозяйственных отходов, 1 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3194 (13) A
C10G1/00

(21) AM20160119 (22) 14.12.2016
(72) Гагик Торосян (AM), Асмик Кочарян (AM), 
Марине Петросян (AM), Александр Исаков (AM), 
Жирайр Акопян (AM), Ашот Галоян (AM), Арпат 
Аванесян (AM), Нвер Торосян (AM) 
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр. Саят-
Нова 37, кв. 10 (AM), Асмик Кочарян, 0014, 
Ереван, Мамиконянца 15, кв. 26 (AM), Марине 
Петросян, 0031, Ереван, 1-ая ул. Лукашина 12 
(AM), Александр Исаков, 0004, Ереван, Раффи 
21, кв. 16 (AM), Жирайр Акопян, 0046, Ереван, 
Багратуняц 30, кв. 23 (AM), Ашот Галоян, 
0051, Ереван, Комитаса 56, кв. 39 (AM), Арпат 
Аванесян, НКР, Степанакерт, Н. Степаняна 8, кв. 
9 (AM), Нвер Торосян, 0065, Ереван, Романос 
Меликян 43 (AM) 
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(54) Способ ожижения угля
(57) Изобретение относится к топливно-
энергетической области, в частности, к 
способу ожижения угля низкотемпературным 
пиролизом угля (серого угля или лигнита) и 
сельскохозяйственных отходов.

Уголь подвергают гидрированию при 
температуре 350-450°C, атмосферном дав-
лении, в присутствии катализатора -  ядер плодов 
орехо-плодных и косточковых культур. Жидкий 
продукт гидрирования отделяют от твердого 
остатка и перегонкой разделяют на фракции. 
Массовое соотношение углеводородных отходов 
и катализатора составляет 2:1. 

Повышается доступность и экологичность 
способа за счет использования углеводородных 
и сельскохозяйственных отходов.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3195 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20180005 (22) 17.01.2018
(72) Рафик Баласанян (AM), Радик Костанян 
(AM), Сейран Минасян (AM) 
(73) “Институт физических исследований НАН 
РА” государственная неторговая организация, 
0203, Арагацотни марз, Аштарак 2 (AM) 
(54) Метод регистрации ядерного преобра-
зования
(57) Изобретение относится к области 
материаловедения и может быть использовано 
при изучении низкоинтенсивных ядерных 
преобразований.

В соответствии с методом регистрации 
ядерного преобразования воздействуют 
элементарными частицами на вещество, 
изменяя  состав  и структуру ядра и, при 
помощи измерительных приборов регистри-
руют ядерное преобразование. Воздействие 
элементарными частицами на исследуемое  
вещество выдерживают до тех пор, пока 
плотность полученного материала не превысит 
чувствительность измерительного устройства, 
при этом регистрируется низкоинтенсивное 
ядерное преобразование.

Обеспечивается регистрация низкоинтен-
сивных ядерных преобразований.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3196 (13) A
H01Q 13/00

(21) AM20180016 (22) 16.02.2018
(72) Мгер Маркосян (AM), Андраник Мартиросян 
(AM), Агарон Агаронян (AM), Ваган Аветисян (AM) 
(73) ЗАО “Ереванский научно-исследовательский 
институт средств связи”, 0015, Ереван, Дзорапа 
26 (AM) 
(54) Всенаправленная щелевая антенна
(57) Изобретение относится к области антенной 
техники и может быть применено в различных 
системах связи, в частности, в базовых станциях 
систем персональной связи для приема и 
передачи сигналов.

Основой всенаправленной щелевой 
антенны является сверхвысокочастотная 
направляющая линия на круглом волноводе 
с модой H°11, имеющая многоярусные 
поперечные щелевые структуры. Направление 
линейной поляризации волны, излучаемой 
антенной, совпадает с продольной осью 
волновода. Ярусы направляющей линии в своих 
азимутальных сечениях содержат поперечные 
щели одинаковой ширины, а антенна на конце 
имеет нагрузку. Соседние ярусы находятся на 
расстоянии, равным длине рабочей полуволны 
в волноводе, а количество ярусов кратно шести. 
В поперечном сечении щелевой структуры 
первого яруса находится одна фронтальная 
азимутальная щель, у которой диаметр 
волновода, проходящего через ее центр, 
совпадает с направлением поляризации волны, 
распространяющейся в волноводе. На втором 
ярусе находится такая же фронтальная щель, 
противоположная щели первого яруса. Каждый 
из третьего и четвертого ярусов имеет спаренные 
азимутальные щели, у которых диаметры 
волновода, проходящего через центры щелей, 
составляют соответственно углы ±45° и ±135° 
с вышеотмеченным диаметром первого яруса. 
С этим же диаметром диаметры волновода, 
проходящего через центры спаренных 
азимутальных щелей пятого и шестого ярусов, 
составляют соответственно углы  ±72° и 
±108°. Все щели имеют длины, равные длине 
полуволны в свободном пространстве. 

Упрощается конструкция антенны и 
снижается ее цена, 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) 518  (13) U
A47G19/00

(21) AM20180020U (22) 05.03.2018
(72) Мкртич Маркосян (AM), Геворг Мхитарян (AM) 
(73) Мкртич Маркосян (AM), Геворг Мхитарян (AM) 
(54) Одноразовая посуда для употребления 
на фуршетах
(57) Полезная модель касается конструкции 
столовой посуды для одноразового 
использования, а именно к одноразовым 
посудам для миниатюрных пищевых продуктов, 
предназначенных для использования во время 
фуршетов.

Одноразовая посуда для употребления 
на фуршетах выполнена из плоской закройки 
из бумажного материала с бигами. Посуда 
выполнена в форме совка, получаемого путем 
сложения прямоугольной заготовки по бигам, 
причем биги выполнены по следующей 
конфигурации: в центральной зоне заготовки 
выполнены два продольных параллельных 
бига (5) и (7), четыре бига (3) и (6) образуют 
ромб, симметричный относительно бига (5) 
и продольной оси заготовки, острые углы 
которого направлены вдоль продольной оси, 
от острых углов ромба к боковым сторонам 
заготовки выполнены под углом и симметрично 
относительно продольной оси заготовки четыре 
бига (2) и (8), от тупых углов ромба к боковым 
сторонам заготовки выполнены под углом и 
симметрично относительно продольной оси 
заготовки два бига (4). От точки пересечения 
бигов (2) к торцевой стороне заготовки 
выполнена V-образная прорезь (1). 

Обеспечивается упрощение технологии 
изготовления одноразовой посуды, повышается 
удобства ее использования, 1 ил.    
(74) А. Петросян

____________________

Сведения о выданных патентах

(51) 2018.01 (11) 519  (13) U
B60P 3/00

(21) AM20170095U (22) 21.06.2017
(72) Карине Казарян (AM) 
(73) ООО ‘’Глоббинг’’, 0051, Ереван, Гр. Кочара 
44/53 (AM) 
(54) Способ выдачи товаров клиентам 
(варианты)
(57) Полезная модель относится к способам 
доставки и выдачи предварительно заказанных 
товаров клиентам. 

В соответствии со способом, заказ 
перевозят на склад поставщика услуг и 
помещают в индивидуальной ячейке. После 
прибытия заказа на склад, клиенту электрон-
ным способом - по электронной почте, факсу 
или коротким сообщением предоставляют 
идентификационный код. Идентификационный 
код - QR, штрих-код или цифровой код. Когда 
клиент приходит в сервисный зал, выполняют 
идентификацию его личности посредством 
ввода кода, затем проверяют наличие заказа на 
его имя. При наличии заказа, на склад передают 
светоголосовые инструкции. Прежде чем 
выдать заказ клиенту, его сканируют, указывая 
программе завершить сделку и направляют к 
находящемуся в зале обслуживания организации 
ящику для выдачи заказа клиенту. В другом 
варианте исполнения заказ направляют к 
входу на горки, на выходе с которых в зале 
обслуживания организации заказ выдают 
клиенту. 

Расширяются операционные возможности, 
5 ил.

____________________



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) 09-01 (11) 454  (13) S 
(21) 20180005  (22) 19.02.2018
(72) Саид Нур Эйни Гаргары (AM) 
(73) ООО “Канкар” (AM) 
(74) А. Галоян
(54) Бутылка

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 455  (13) S 
(21) 20180015  (22) 06.04.2018
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) ООО “Ибари” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Бутылка с частично удаляющейся оберткой

____________________
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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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