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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) 2019.01 (11) 3311 (13) A
A23G 1/00

(21) AM20180004 (22) 12.01.2018
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM) 
(73) Վահրամ Գաբզիմալյան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ Ավետիսյան, 
0025, Երևան, Հերացի 14, բն. 4 (AM) 
(54) Ֆունկցիոնալ նշանակության շոկոլադի 
պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ ֆունկ ցիո -
նալ նշանակության հրուշակեղենների 
արտադրությանը։

Ֆունկցիոնալ նշանակության շոկոլադի 
պատրաստման եղանակի համաձայն, շաքարի 
փոշու փոխարեն օգտագործում են ածխա ջրեր 
պարունակող բուսական ծագման բաղադրիչ-
ներ՝ գետնախնձորի պալարների, մրգերի կամ 
հատապտուղների և «Նարինե» կաթնա թթվա յին 
մթերքի սուբլիմացիոն եղանակով չորացրած, 
լիոֆիլիզացված, փոշենման զանգված ների 
1։0,5։1 հարա բե րությամբ խառնուրդը։ Որպես 
միրգ կամ հատապտուղ գերա դասելիորեն 
օգտագործում են ծիրանի, դեղձի, սերկևիլի, 
բալի, սալորի, տանձի, խնձորի, մոշի, ելակի, 
մորու և այլնի լիոֆիլիզացված փոշենաման 
զանգվածները կամ դրանց խառնուրդները։

Ընդլայնվում է ֆունկցիոնալ նշանակության 
շոկոլադների տեսականին:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3312 (13) A
B23B51/00

(21) AM20190012 (22) 05.02.2019
(72) Մարիամ Արմենի Բալասանյան (AM), Բորիս 
Արմենի Բալասանյան (AM), Վլադիմիր Ֆեոդորի 
Մակարով (RU), Բորիս Սերգեյի Բալասանյան 
(AM), Արմեն Լյուդվիկի Արշակյան (AM), Արամ 
Բորիսի Բալասանյան (AM), Ալբերտ Կարենի 
Բաղդիրյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 

(54) Պարուրակային գայլիկոնի պատրաստման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պտտվող գործիք-
ներով տարբեր մածուցիկությամբ նյութերում 
անցքերի մեխանիկական մշակման եղանակ-
ներին, մասնավորապես՝ պարուրակային 
գայլիկոնի պատրաստման եղանակներին:

Այն կիրառություն կգտնի մեքենաշինության 
տարբեր ոլորտներում, դժվարամշակ 
մետաղներում, մետաղապոլիմերային կոմպո-
զիտային նյութերում, ինչպես նաև բժշկության 
բնագավառում ոսկրային հյուսվածքներում 
բարձր արագությամբ բաց և փակ անցքերի 
մշակման համար:  Ըստ պարուրակային 
գայլիկոնի պատրաստման եղանակի, 
գայլիկոնի նախապատրաստվածքի վրա մշա-
կում են պարուրակաձև տաշեղահեռացման 
ակոսներ և երկու հիմնական սայրեր, որոնց 
վրա ձևավորված են կտրող ատամներ: 
Հիմնական սայրերի կտրող ատամները 
ձևավորում են կտրող սայրերի հետին 
մակերևույթների նորմալի ուղղությամբ իրար 
կպած եռանկյունաձև փոսիկներ փորելու, 
տաշելու միջոցով, որոնց n քանակությունը 3-6  
սահմաններում է, իսկ լայնությունը կտրող սայրի 
ուղղությամբ հաշվարկում են ըստ հետևյալ 
բանաձևի՝ b=L/n, որտեղ b-ն հիմնական սայրի 
ուղղությամբ կտրող ատամների փոսրակների 
լայնությունն է, n-ը՝ հիմնական սայրերի 
կտրող ատամների ընդհանուր քանակն է, 
L-ը՝ գայլիկոնի հիմնական կտրող սայրերի 
երկարությունն է: 

Պարզեցվում է պարուրակային գայլիկոնի 
պատրաստման եղանակը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3313 (13) A
B23B51/00

(21) AM20190014 (22) 05.02.2019
(72) Բորիս Արմենի Բալասանյան (AM), Վլադի-
միր Ֆեոդորի Մակարով (RU), Արմեն Լյուդվիկի 
Արշակյան (AM), Արամ Բորիսի Բալասանյան 
(AM), Բորիս Սերգեյի Բալասանյան (AM), 
Ալեքսանդր Եվգենիի Մեշկաս (RU), Վիտալի 
Վլադիմիրի Շիրինկին (RU) 
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(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Երկաստիճան գայլիկոնի օպտիմալ պարա-
մետրերի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պտտվող 
գործիքներով տարբեր նյութերի մեջ անցքերի 
մեխանիկական մշակման եղանականերին, 
մասնավորապես երկաստիճան գայլիկոնների 
օպտիմալ չափերի որոշման հարցերին:

Այն կիրառություն կգտնի մեքենաշինու-
թյան տարբեր ոլորտներում դժվարամշակ 
մետաղներում և մետաղապոլիմերային 
կոմպոզիտային նյութերում բաց և փակ 
անցքերի մշակման համար:  

Ըստ երկաստիճան գայլիկոնի օպտիմալ 
չափերի որոշման եղանակի գայլիկոնման 
տրված պայմանների համար ըստ գայլիկոնի 
երկրորդ աստիճանի D տրամագծի, 
փոփոխում են գայլիկոնի առաջին աստիճանի 
d տրամագիծը, նրա յուրաքանչյուր 
փոփոխությունից  հետո հաշվարկում են 
Mպտ-գում գայլիկոնման գումարային պտտման 
մոմենտը և Po_գում  գումարային առանցքային 
ուժը, հաշվարկում են գայլիկոնման գործ-
ընթացի ծանրաբեռնվածությունը բնութագրող 
Mպտ-գում * Po_գում արտադրյալը, հայտնաբերում 
են գայլիկոնի առաջին աստիճանի d-ի այն 
տրամագիծը, որի դեպքում Mպտ-գում * Po_գում 
արտադրյալը նվազագույնն է, ու գայլիկոնի 
առաջին աստիճանը պատրաստում են այդ 
տրամագծով:

Նվազեցվում է գայլիկոնման միջին 
ջերմաստիճանը, տատանումների ամպլի-
տուդը, ապահովվում է գայլիկոնի ցածր 
ծանրաբեռնվածութուն, 2 նկ.:  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3314 (13) A
B24B39/00

(21) AM20180025 (22) 15.03.2018
(72) Բորիս Սերգեյի Բալասանյան (AM), Արմեն 
Արշակյան (AM), Արամ Բորիսի Բալասանյան 
(AM), Հովհաննես Չիբուխչյան (AM), Բորիս 
Արմենի Բալասանյան (AM), Սարգիս 
Եղիազարյան (AM), Վարդուշ Գրիգորյան (AM) 

(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Կանոնավոր միկրոռելիեֆի ձևավորման 
օպտիմալ պարամետրերի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության 
բնագավառին, մասնավորապես կանոնավոր 
միկրոռելիեֆի ձևավորման օպտիմալ 
պարամետրերի որոշման եղանակներին:

Այն կիրառություն կգտնի մեքենաշինու-
թյունում, ավիաշինությունում, հրթիռա-
շինու թյունում, ռազմաարդյունա բերական 
արտադրություն ներում ցիկլային ծանր 
բեռնվածքների պայմաններում աշխատող 
մեքենամասերի աշխատանքային մակերևույթ-
ների վրա սարահարթ կանոնավոր միկրո-
ռելիեֆի  ձևավորման գործընթացներում: 
Ըստ եղանակի, կանոնավոր միկրոռելիեֆի 
պարամետրերի փոփոխման սահմաններում 
իրական փորձանմուշների փոխարեն, 
ստեղծում են փորձանմուշների վիրտուալ 
մոդելներ, կառուցում են այդ մոդելների 
հարաբերական հենարանային մակերևույթ-
ների կախվածությունները խորդուբորդու-
թյունների բարձրությունից և դրանց մեջ են 
հայտնաբերում հարաբերական հենարանային 
մակերևույթների կախվածության գծային 
մասի նվազագույն թեքության անկյունով 
փորձանմուշը, իսկ կանոնավոր միկրոռելիեֆի  
ձևավորման գործընթացի ռեժիմները որոշում 
են ըստ այդ փորձանմուշի մոդելի  միկրոռելիեֆի 
ձևավորման պարամետրերի: 

Նվազեցվում է գործընթացի իրականաց-
ման տևողությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3315 (13) A
F23G5/00

(21) AM20180140 (22) 24.12.2018
(72) Արմեն Վլադիմիրի Ադամով (RU) 
(73) «Ամեռ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Տերյան փ. 66, 
բն.28 (AM) 
(54) Հրաքայքայման կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է ածխաջրածնային 
թափոնների վերամշակմանը: 
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Հրաքայքայման կայանքն ունի 
հրաքայքայման խուց, որի մեջ տեղադրված 
է տաքացուցիչ վառարան՝ բաբախող օդային 
ռեակտիվ շարժիչի տեսքով, դեպի բաբախող 
օդային ռեակտիվ շարժիչի մուտքային ուղի 
վառելիքային և հրաքայքայման գազերի 
խողովակաշարեր, հրաքայքայման գազի 
խողովակաշարը միակցված է հաջորդաբար 
տեղակայված ծանր ֆրակցիաների ջրային 
խտարարին և թեթև ֆրակցիաների օդային 
խտարարին: Հրաքայքայման խուցը լրացուցիչ 
ունի նույնանման առնվազն ևս մեկ բաբախող 
օդային ռեակտիվ շարժիչ: Հրաքայքայման 
խցի արտաքին գլանային մակերևույթը 
կատարված է ջերմաանդրադարձնող էկրանի 
տեսքով, բաբախող օդային ռեակտիվ 
շարժիչների արտանետման խողովակները 
փոխգործակցում են հրաքայքայման կայանքի 
արտանետման խողովակի հետ հրաքայքայման 
խցի արտաքին և ներքին մակերևույթների միջև 

առաջացած սնամեջ հատվածամասի միջոցով, 
որի մեջ տեղադրված է ջերմափոխանակիչ: 
Հրաքայքայման խցի կափարիչը կատարված 
է յուղով լցված գոլորշագոյացման խցի 
տեսքով, կափարիչն ունի ջրի ցրցայտման 
խողովակաոստ և դեպի հրաքայքայման 
խուց գոլորշու մատուցման խողովակաշար: 
Հրաքայքայման գազի խողովակաշարն 
իրար հաջորդաբար միակցված ճնշակի և 
հրաքայքայման գազի բալոն-կուտակիչի 
միջոցով միակցված է հրաքայքայման խցի 
ստորին հատվածամասում տեղակայված գազի 
տաքացման հանգույցին: Հրաքայքայման 
խուցը փոխգործակցում է բաբախող ռեակտիվ 
շարժիչների այրման խցերի հետ խողովակների 
միջոցով, իսկ բալոն-կուտակիչի և ճնշակի միջև 
տեղադրված են իրար հաջորդաբար միակցված 
ներքին այրման շարժիչ և գեներատոր: 

Բարձրացվում է կայանքի օ.գ.գ-ն և աշխա-
տանքի արտադրողականությունը, 3 նկ.:

____________________
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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
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 556  (13) U
F01L 1/00

(21) AM20180034U (22) 26.03.2018
(72) Արմեն Կիմիկի Ստեփանյան (AM) 
(73) Արմեն Կիմիկի Ստեփանյան, 3401, ք.Մեղրի, 
Մրգանուշ փող. 1-ին փակ., տուն 10 (AM) 
(54) Ներքին այրման շարժիչի գազաբաշխիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերվում է ներքին 
այրման շարժիչներին, մասնավորապես՝ 
ներքին այրման շարժիչի գազաբաշխիչներին:

Ներքին այրման շարժիչի  գազաբաշխիչն 
ունի բաշխիչ լիսեռ, որի վրա նստեցված է 
ատամնանիվ, բաշխիչ լիսեռի և փականների 
փոխգործակցությունը ապահովող հանգույց, և 
չորուկներ, որոնց միակցված են փականների 
զսպանակներ: Բաշխիչ լիսեռի և փականների 
փոխգործակցությունը ապահովող հանգույցը 
ներառում է գլանների բլոկին ամրակցված 
սկավառակ, որի վրա տեղադրված են 
հերկոններ: Հերկոններն էլեկտրալարերի 
միջոցով փոխգործակցում են փականների 
կոթերի երկարությամբ տեղադրված 
էլեկտրամագնիսական կոճերի հետ: Բաշխիչ 
լիսեռի վրա նստեցված ատամնանիվի 
օղագոտուն միակցված են առնվազն երկու 
նույնանման մագնիս:

Բարձրացվում է ներքին այրման շարժիչի 
գազաբաշխիչի օ.գ.գ.-ն, 1 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 557  (13) U
G06K19/00

(21) AM20180119U (22) 12.11.2018
(72) Նվարդ Նալչաջյան (AM), Հովանես Կրիկոր 
Եսսայան (AM) 
(73) Նվարդ Նալչաջյան, 0033, Երևան, 
Գյուլբեկյան 37, բն.48 (AM), Հովանես Կրիկոր 
Եսսայան, 0002, Երևան, Մաշտոցի պող. 21, 
բն.3 (AM) 
(54) Բիոհամատեղելի պատիճ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
կենդանի օրգանիզմների մարմնի որոշակի 
մասերում ներդրվող էլեկտրոնային կրիչներին, 
որոնք հնարավորություն են ընձեռում 
անհատականացնելու և հաշվառելու դրանց:

Բիոհամատեղելի պատիճը ներառում է 
բիոհամատեղելի ապակուց պատյանի մեջ 
տեղադրված միկրոպրոցեսոր, դրան միացված 
էլեկտրոնային RFID կրիչ և էլեկտրական 
էներգիայի աղբյուր: Պատիճն ունի նաև 
միկրոպրոցեսորին միացված տեղորոշման GPS 
համակարգով SIM քարտ: 

Ընդլայնվում է RFID էլեկտրոնային կրիչ 
պարունակող in vivo չիպի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 2 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



14

ՄԱՍ 1
 

14

№ 07/216 .07 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 500  (13) S 
(21) 20190006  (22) 06.03.2019
(72) Արթուր Մարգարյան (AM) 
(73) «ԳՈԼԴ ԷՅՋ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբեկյան 2/1 շ., բն. 10 (AM) 
(54) Շիշ (2 տարբերակ)
(55) 

____________________
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(51) 09-05 (11) 501  (13) S 
(21) 20190020  (22) 31.05.2019
(72) Ստեփան Ազարյան (AM), Էլիզա Մալխասյան (AM) 
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Փաթեթավորում մարդու դեմքի պատ-
կերով (40 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 25-03 (11) 502  (13) S 
(21) 20180052  (22) 23.11.2018
(72) Արփինե Հովհաննիսյան (AM) 
(73) «Վլադօֆս Քորփորեյշն» ՍՊԸ (AM) 
(74) Զ. Մանուկյան
(54) Կրպակ «ՆՈՒՌ»
(55) 

____________________



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) 20181167  (111) 29140
(220) 20.07.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 20.07.2028
(730) «Վալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Արագած, 1 փ. 92 տ., AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. մրգային օղի:

____________________

(210) 20181362  (111) 29141
(220) 30.08.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 30.08.2028
(730) Թեքթրոնիք Փաուըր Թուլս Թեքնոլըջի 
Լիմիթիդ, VG 
(442) 01.10.2018
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 

մոտորներ և շարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեքենաների 
կցորդիչներ և շարժահաղորդակներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
ձվերի համար. առևտրի ավտոմատներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ գործիքներ. 
ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. այգե-բանջարանոցային 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. մեխանիկական կառա-
վարմամբ սղոցներ. ցցահար մուրճեր. 
մեխանիկական կառավարմամբ ձևավոր 
– ֆրեզիչ հաստոցներ. մեխանիկական 
կառավարմամբ hղկահաստոցներ. կտրող 
մեքենաներ. հորատող մեքենաներ. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
մանրիչ մեքենաներ. էլեկտրական դանակներ.  
մեխանիկական կառավարմամբ հարվածային 
մանեկապտտիչներ. մեխանիկական կառա-
վարմամբ արգելանիվներ. փականագործի 
էլեկտրական մկրատներ. մեխանիկական 
կառավարմամբ կտրող մեքենաներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ օդափուք 
մեքենաներ. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). 
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). օդաճնշական 
մեքենաներ. էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. փոշեկուլներ. բարձր ճնշման 
տակ զտման ապարատներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. էլեկտրական սարքեր 
դռները բացելու համար. բեռնամբարձիչներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ գործիքների 
բռնակներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. էմուլսացման 
կենցաղային էլեկտրական խառնիչներ. 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տո գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
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կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-
), DVD-ներ և այլ թվային տեղեկակիրներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ. 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
հավելվածային ծրագրային ապահովում 
շարժական հեռախոսների համար. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքի 
որոշման սարքեր). հեռավորություն չափող 
սարքեր. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
անկյունաքանոններ չափման համար. ուղղալարի 
ծանրոցներ. ժապավենների չափիչներ. 
թերթավոր արանքաչափիչներ. պրոֆիլային 
տրամաչափ, ուրվագծային տրամաչափ. 
չժանգոտվող պողպատից անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). օպտիկական 
առանցքով դիտաններ (տեսադաշտ որոնող 
հարմարանքներ). տրամաչափիչներ. նախա-
զգուշացնող սարքավորանք. անվտանգության 
ազդանշանային լարափակոցներ, ժապա-
վեններ, դրոշակներ, կոներ, գրաժապա վեններ, 
եռանկյունիներ. լույս արձակող անվտանգու-
թյան ցուցանակներ. համակարգիչների 
գրիչներ. անվտանգության սարքեր դժբախտ 
դեպքերից, պատահարներից պաշտպանելու 
համար. լուսանկարչական ապարատներ. 
ականջակալներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
հետևող սարքեր. մագնիսներ. պաշտպանող 
հագուստ. հեռակառավարման սարքա վորանք.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջրամշակման,  
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. օդորակիչներ. ապարատներ օդի 
հոտազերծման համար. օդային չորուցիչներ. 
օդի զտման տեղակայանքներ. օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. թխելու մեքենաներ. 
հաց թխելու մեքենաներ. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). սուրճի զտիչներ, էլեկտրական. 
էլեկտրական սրճեփներ. էլեկտրական 
լուծակորզիչներ սուրճի համար. սուրճ բովելու 
ապարատներ. խոհանոցային սալօջախներ. 

սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար. էլեկտրական 
սպասք կերակուր պատրաստելու համար. 
սարքեր և տեղակայանքներ սառեցման 
համար. չորուցիչներ մազերի համար. յոգուրտ 
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանք-
ներ. օդափոխիչներ (օդի լավորակում). 
սառցարանային ապարատներ. զտիչներ 
խմելու ջրի համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. զտիչներ (էլեկտրական կենցաղային 
կամ արդյունաբերական տեղակայանքների 
մասեր). մրգերը չորացնելու ապարատներ. 
գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. սարքեր և մեքե-
նաներ սառույց պատրաստելու համար. 
էլեկտրական թեյամաններ. սպիտակեղենի 
էլեկտրական չորուցիչներ. լամպանոթներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
կերակուրներ տաքացնելու հարմարանքներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավ-
ներ. տապակոցներ. շոգեարտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. 
գոլորշու արտադրման տեղակայանքներ. 
մանրէազերծիչներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). փոքր խոհանոցային հարմարանքներ, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական թավաներ, 
էլեկտրական  դանդաղ եփող կաթսաներ, 
պահպանման բեռնարկղերով յոգուրտ 
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքներ, 
սննդային մթերքների համար էլեկտրական 
սարքեր ջրի հեռացման համար, էլեկտրական 
տարողություններ ջուրը եռացնելու համար, 
յոգուրտ և պաղպաղակ պատրաստելու 
էլեկտրական հարմարանքներ, էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ, տոստերներ սենդվիչ 
և պանինի (իտալական սենդվիչներ) 
պատրաստելու համար. էլեկտրական սարքեր 
էսպրեսո պատրաստելու համար, էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ, էլեկտրական սարքեր 
քափքեյկ պատրաստելու համար, էլեկտրական 
սարքեր դոնաթս պատրաստելու համար, 
էլեկտրական սարքեր կեսադիլյա (ցորենի 
բլիթներ) պատրաստելու համար. էլեկտրական 
տաքացմամբ հագուստ, բաճկոններ և 
ձեռնոցներ. ջերմակներ ձեռքերի համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20181416  (111) 29142
(220) 11.09.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 11.09.2028
(730) ԻՓիՕ Ֆեշն Քո,. ԷլԹիԴի., CN 
(442) 17.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. ցուցափեղկերի ձևա-

վորում. ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ստեղ ծա  գործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. հաշվապահական գրքերի 
վարում. երաշխավորների որոնում. վաճա-
ռասեղանների վարձույթ, վաճառքի ցուցա-
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181641  (111) 29143
(220) 19.10.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 19.10.2028
(730) Ջենենթեք, Ինք., US 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. հակամարմիններ նախատեսված 

մարդկանց համար՝ թերապևտիկ նպատակ-
ներով օգտագործելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181680  (111) 29144
(220) 29.10.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 29.10.2028
(730) Վրանգլեր Ապարել Քորփ., US 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշիկ. գլխարկներ.
դաս 40. նյութերի մշակում, մասնավորապես` 

չաղտոտող (հատկապես ջուրը և մթնոլորտը) 
փրփուրով ներկման գործընթաց:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181717  (111) 29145
(220) 02.11.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «SUPER» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։
(511) 

դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 
միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181752  (111) 29146
(220) 07.11.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 07.11.2028
(730) Գարեն  Բաղդասարյան, US 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինի, բրենդի, օղի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20181792  (111) 29147
(220) 13.11.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 13.11.2028
(730) «Բայազետ 1» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ 
թաղ., Եր. Քոչարի փ. 9, տուն 127, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(526) «ELITE» և «MEAT» բառային գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսամթերք:
____________________

(210) 20181795  (111) 29148
(220) 14.11.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 14.11.2028
(730) Քաթար Նեյշընըլ Բենք, QA 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

մասնավորապես՝ բանկային ծառայություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ դրամի փոխանակում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181796  (111) 29149
(220) 14.11.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 14.11.2028
(730) Քաթար Նեյշընըլ Բենք, QA 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

մասնավորապես՝ բանկային ծառայություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ դրամի փոխանակում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181868 (111) 29150
(220) 26.11.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 26.11.2028
(730) Բու Հաբիբ Գրուպ Ս.Ա.Լ. (Հոլդինգ), LB 
(442) 17.12.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ և մուգ բալագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. հաց 
անխաշ խմորից. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց 
բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. հացահատիկային 
արտադրանք. նշակարկանդակներ. քաղցրա-
վենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի 
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ալյուր. ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. 
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. հաց. կուտապներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). տարտեր 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
պաշտետով կարկանդակներ. հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
կրեկերներ. հացահատիկային սալիկներ 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. 
հացահատիկային սալիկներ. պատրաստի 
խմոր. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. ընկույզի 
ալյուր. բաոցզի (չինական կարկանդակներ). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
հնդկացորենի ալյուր. չորահաց. պաստիլա 
(հրուշակեղեն):
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181918  (111) 29151
(220) 03.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 03.12.2028
(730) Իլլյումինա, Ինք., US 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. բժշկական և կլինիկական 

հետա զոտությունների համար ախտորոշիչ  
ռեակտիվներ, ռեակտիվներ բժշկական և 
ախտորոշիչ նպատակներով գենետիկական 
թեստավորման համար, նմուշներ, ֆեր-
մենտներ, քիմիական պատրաստուկներ, 
մարդու հյուսվածքների կամ մարդու 
կենսաբանական հեղուկի, կենդանիների 

հյուսվածքների և կենսաբանական հեղուկի, 
միկրոօրգանիզմներից կուլտուրաների, բուսա-
կան հյուսվածքների և նուկլեոտիդների 
տեսքով կենսաբանական նմուշներ 
գիտական և հետազոտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական  կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. առավելապես նուկլեո-
տիդներից, բժշկական կամ կլինիկական 
հետազոտությունների համար նախատեսված 
ախտորոշիչ ռեակտիվներից, բժշկական 
և ախտորոշիչ նպատակների համար 
նախատեսված գենետիկական թեստավորման 
համար ռեակտիվներից, ֆերմենտների 
սուբստրատներից, բուֆերային հեղուկներից, 
քիմիական պատրաստուկներից, մարդու 
հյուսվածքների կամ մարդու կենսաբանական 
հեղուկի տեսքով կենսաբանական պատրաս-
տուկներից, կենդանիների հյուսվածք-
ներից կամ կենսաբանական հեղուկից, 
միկրոօրգանիզմների կուլտուրաներից, գիտա-
կան և հետազոտական նպատակների համար 
բուսական հյուսվածքներից և ֆերմենտներից 
բաղկացած ախտորոշիչ ռեակտիվների 
հավաքածուներ, բացառությամբ բժշկական  
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների.

դաս 9. համակարգչային սարքավորանք 
և համակարգչային ծրագրային ապահովում 
նուկլեինային թթուների կոդավորման 
հաջորդականության որոշման, գենոտպման, 
բժշկական ախտորոշման, անասնաբուժական 
ախտորոշման, կլինիկական ախտորոշման, 
բժշկական հետազոտությունների, անասնա-
բուժական հետազոտությունների, ախտ-
որոշիչ հետազոտությունների, կլինի կական 
հետազոտությունների, դեղերի փորձարկման, 
դեղեր մշակելու հետազոտությունների, 
բժշկական լաբորատոր հետազոտություն-
ների, անասնաբուժության, կենսաբանական 
գիտության, կենսաբանության,  միկրո-
կենսա բանության, բիոտեխնոլոգիաների, 
գյուղատնտեսության, քրեագիտության,  սննդա-
մթերքի անվտանգության, մետագենոմիկայի 
և գենետիկայի բնագավառում օգտագործելու 
համար. գիտական ապարատուրա և 
գործիքներ, մասնավորապես՝ նուկլեինային 
թթուների կոդավորման հաջորդականության 
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սարքեր, մատրիցներ, պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար), էլեկտրոնային սարքեր պատկերների 
արտացոլման համար և վերլուծիչներ, 
սարքավորանք փորձարկային նմուշները 
հավաքելու համար, գործիքներ նմուշների 
որակի ստուգման համար, ռեակտիվների 
քարթրիջներ և տակդիրներ նուկլեինային 
թթուների կոդավորման հաջորդականության 
սարքերի համար,  սարքավորանք նմուշները 
թեստավորմանը պատրաստելու համար և 
լաբորատոր սարքավորանք լաբորատոր 
օգտագործման համար. միկրոպրոցեսորներ. 
պրոցեսորներ տվյալների մշակման 
համար. պրոցեսորներ հաջորդ սերնդի 
կենսատվյալների մշակման համար (NGS). 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
համակարգչային չիպեր. կոդավորված սմարթ-
քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր), 
որոնք պարունակում են ծրագրեր ԴՆԹ 
հաջորդականությունը որոշելու համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
hավելվածներ շարժական հեռախոսների, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչների, գրպանի 
համակարգիչների, պլանշետային համա-
կարգիչների և համակարգիչների համար, 
մասնավորապես՝ համակարգչային ծրագրեր, 
որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին ստանալ 
և պահպանել ԴՆԹ տվյալները, ինչպես 
նաև բժշկական և գիտահետազոտական 
անձնակազմին օգտագործել այդ տվյալները.

դաս 42. ոչ բեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում առցանց որոնողական 
համակարգերի համար. ոչ բեռնելի համա-
կարգչային ծրագրերի տրամադրում 
պատվիրատուի պահանջներով նախագծեր և 
նմուշներ, նուկլեինային թթուներ, ինչպես նաև 
բժշկական և կլինիկական փորձարկումների 
համար ախտորոշիչ ռեակտիվներ, բժշկական 
և ախտորոշիչ նպատակներով գենետիկական 
թեստավորման համար ռեակտիվներ 
պատվիրելու համար. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS)  ծառայություն, մասնավորապես` 
ծրագրային ապահովման հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար նուկլեինային թթուների 
կոդավորման հաջորդականության որոշման, 
գենոտպման, բժշկական ախտորոշման, 
անասնաբուժական ախտորոշման, կլինիկական 

ախտորոշման, բժշկական փորձարկումների, 
անասնաբուժական փորձարկումների, ախտ-
որոշիչ փորձարկումների, կլինիկական 
փորձարկումների, դեղերի փորձարկման, 
բժշկական լաբորատորիաների հետա-
զոտության, անասնաբուժության և 
անասնաբուժական փորձարկումների, կենսա-
բանական գիտությունների, կենսաբանության, 
միկրոկենսաբանության, բիոտեխնոլոգիայի, 
գյուղատնտեսության, քրեագիտության, սննդա-
մթերքի անվտանգության, մետագենոմիկայի 
և գենետիկայի բնագավառում պատվիրատուի 
պահանջներով նախագծեր և նմուշներ, 
նուկլեինային թթուներ, ինչպես նաև բժշկական 
և կլինիկական փորձարկումների համար 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ, բժշկական և 
ախտորոշիչ նշատակներով գենետիկական 
թեստավորման համար ռեակտիվներ 
պատվիրելու համար. գիտահետազոտական 
նպատակներով նուկլեինային թթուների 
կոդավորման հաջորդականության որոշ-
ման և անալիզի ծառայություններ. գիտա-
հետազոտական նպատակներով գենոմի 
հաջորդականության որոշման և անալիզի 
ծառայություններ. գիտահետազոտական 
նպատակներով գենետիկական անալիզի 
և հաշվետվության տրամադրում. երրորդ 
անձանց համար տվյալների հիմնապաշար ների 
համակարգչային ծրագրերի և հավելված ների 
տեղադրում և տեխնիկական սպասարկում 
նուկլեինային թթուների կոդավորման 
հաջորդա կանության որոշման և գենոտպման, 
բժշկական ախտորոշման, կլինիկական 
ախտորոշման, բժշկական փորձարկումների, 
կլինիկական փորձարկումների, կենսա-
բանական գիտությունների, կենսաբանության, 
դեղերի փորձարկման, դեղերի մշակման 
հետազոտության, մոլեկուլային ախտորո-
շումների, լաբորատոր բժշկության, բիո-
տեխնոլոգիայի, գյուղատնտեսության, 
քրեա  գիտության և գենետիկայի բնագա-
վառում. կլինիկական ախտորոշման և 
խորհրդա տվության ծառայություններ 
նուկլեինային թթուների կոդավորման 
հաջորդա կանության որոշման, գենոտպման, 
բժշկական ախտորոշման, անասնաբուժական 
ախտորոշման, կլինիկական ախտորոշ ման, 
բժշկական փորձարկումների, անասնա-
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բուժական փորձարկումների, ախտորոշիչ 
փորձարկումների, կլինիկական փորձար-
կումների, դեղերի փորձարկման, դեղերի 
մշակման հետազոտության, բժշկական 
լաբորատորիաների հետազոտության, 
անասնա  բուժության և անասնաբուժական 
փորձարկումների, կենսաբանական գիտու-
թյունների, կենսաբանության, միկրո-
կենսա  բանության, բիոտեխնոլոգիայի, 
գյուղա տնտե սության, քրեագիտության, սննդա-
մթերքի անվտանգության, մետագենոմիկայի 
և գենետիկայի բնագավառում. գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. բժշկա-
կան հետազոտման լաբորատորիաների 
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրեր, 
մասնավորապես` ամպային հոսթինգի 
պրովայդերի և ֆիզիկական պրովայդերների 
ծառայություններ տեղեկատվության պահ-
պանման, վերլուծության և համատեղ օգտա-
գործման համար նուկլեինային թթուների 
կոդավորման հաջորդականության որոշման, 
գենոտպման, բժշկական ախտորոշման, 
անասնաբուժական ախտորոշման, կլինիկա-
կան ախտորոշման, բժշկական փորձարկում-
ների, անասնաբուժական փորձարկումների, 
ախտորոշիչ փորձարկումների, կլինիկական 
փորձարկումների, դեղերի փորձարկման, 
դեղերի մշակման հետազոտության, բժշկա-
կան լաբորատորիաների հետազոտության, 
անասնա բուժության և անասնաբուժական 
փորձարկումների, կենսաբանական գիտու-
թյունների, կենսաբանության, միկրո-
կենսաբանության, բիոտեխնոլոգիայի, 
գյուղա   տնտեսության, քրեագիտության, 
սննդամթերքի անվտանգության, մետա-
գենոմիկայի և գենետիկայի բնագավառում. 
առցանց ծառայությունների տրամադրում, 
որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին պահ-
պանել, մուտք գործել, կառավարել, վերլուծել և 
տարածել տվյալները նուկլեինային թթուների 
կոդավորման հաջորդականության որոշման, 
գենոտպման, բժշկական ախտորոշման, 
անասնաբուժական ախտորոշման, կլինի կական 
ախտորոշման, բժշկական փորձար կումների, 
անասնաբուժական փորձար կումների, ախտ-
որոշիչ փորձարկումների, կլինիկական 

փորձարկումների, դեղերի փորձարկման, 
դեղերի մշակման հետազոտության, բժշկա-
կան լաբորատորիաների հետազոտության, 
անասնաբուժության և անասնաբուժա-
կան փորձարկումների, կենսաբանական 
գիտու թյուն ների, կենսաբանության, միկրո-
կենսա բանության, բիոտեխնոլոգիայի, 
գյու ղա  տնտե սության, քրեագիտության, սննդա-
մթերքի անվտանգության, մետա գենոմիկայի 
և գենետիկայի բնագավառում. մեքենայաց-
ված լաբորատորային ապարատ ների, 
լաբորատորային սարքերի և համակարգչային 
համակարգերի նախագծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվության 
ծառայությունների տրամադրում երրորդ 
անձանց համար, որոնք վերաբերում են 
տվյալների կառավարմանը և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքի մշակ-
մանը. խորհրդատվության ծառայությունների 
տրամադրում երրորդ անձանց համար, 
որոնք վերաբերում են արդյունավետության 
պլանավորմանը, ռիսկերի նվազեցմանը, 
ուսումնական պաշարների և գիտական 
սարքերի տրամադրմանը, լաբորատորիաների 
և գիտահետազոտական հաստատություն-
ների գործունեության հետ կապված 
տրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի 
կառավարմանը. երրորդ անձանց մտքի 
հիմնավորման ստուգման ծառայություններ, 
մասնավորապես` գիտական և տեխնիկական 
խորհրդատվություն և հետազոտություններ, 
որոնք վերաբերում են փորձարկումների 
պլանավորմանը, փաստաթղթերի պատ-
րաստմանը, փաստաթղթերի որակի 
վերահսկմանը, նմուշների հսկմանը, 
նմուշների որակի վերահսկմանը, ինչպես 
նաև անհատական արձանագրությունների 
և հրահանգների պատրաստմանը. երրորդ 
անձանց համար կենսաբանական տվյալների 
հիմնապաշարների մշակում և պատրաստում 
հավաքագրման, պահպանման, վերլուծության 
և հաշվետվության նպատակով. լաբորատոր 
սարքավորանքի վարձույթ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20181932  (111) 29152
(220) 04.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 04.12.2028
(730) Ֆրենկ Մայեր, DE 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. գոտիներ (հագուստ):

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20181963  (111) 29153
(220) 07.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 07.12.2028
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջոցներ, 

մասնավորապես՝ հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջա դիրներ, տամպոններ, ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ), կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ, բարձիկներ կանանց 
սեռական հիգենիայի համար. խանձարուրներ, 
միջադիրներ և կիսավարտիքներ անմիզապա-
հությամբ տառապողների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20182008 (111) 29154
(220) 13.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Էս-Օյլ Քորփորեյշն, KR 
(442) 28.12.2018

(540) 

(526) «GOODOIL» բառային տարրն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, սպիտակ, կապույտ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 4. հեղուկացված նավթային գազ. 
վառելիքային գազ. պրոպանային գազ. 
նավթային վառելիք. դիզելային վառելիք. 
թեթև յուղեր. նավթա. հեղուկային վառելիք. 
ջեռուցման յուղ. կերոսին (թորած նավթ). նավթ, 
այդ թվում՝ մշակված. նավթի հումքից վառելիք. 
շարժիչային վառելիք. ծանր նավթ. քսիլենային 
վառելիք. վառելիքներ օդանավերի համար. 
գազոլին (չզտած բենզին) արդյունաբերական 
նպատակների համար. տեխնիկական յուղեր.  
քսանյութեր. քսայուղեր. մեքենայի յուղ. 
հիմքային յուղեր. բենզոլային վառելիք.

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գոր ծա  կա լությունների ծառայություններ. 
վաճառքի օժան դակություն երրորդ անձանց 
համար. մատա կարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ապրանքների ցուցադրում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
հեղուկ վառելիքների մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20182012  (111) 29155
(220) 14.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 14.12.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու համար. 
սերմերի պահպանմանը նպաստող նյութեր. 
դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). քիմիական 
հավելանյութեր ֆունգիցիդների համար. 
քիմիական հավելանյութեր հերբի ցիդների 
համար. մածիկներ ծառերի ճեղքերի համար 
(անտառային տնտեսություն). պատրաս-
տուկներ բույսերի աճը կարգավորելու համար. 
միկրոտարրերով հարստացված պատրաս-
տուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի   ծլմանը  խոչընդոտող պատրաս-
տուկներ. պարարտանյութեր. պարարտա-
նյութեր գյուղատնտեսության համար. 
քիմիկատներ այգեգործության և բանջարա-
բուծության համար. քիմիկատներ գյուղա-
տնտեսության համար. քիմիկատներ հողը 
պարարտացնելու համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում՝ պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 

այդ թվում՝ ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչաց-
նելու համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծ-
ներին ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20182013  (111) 29156
(220) 14.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 14.12.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում` օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
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պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկ-
ներ. պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ   նյութերով   տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, 
այդ թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատ-
ներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկ ներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչաց-
նելու համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ ցամա-
քային կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ 
մշակման համար. ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20182014  (111) 29157
(220) 14.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 14.12.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ-
ների համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաս տուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտ պանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաս տուկ-
ներ. պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ   նյութերով   տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, 
այդ թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատ-
ներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
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պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչաց-
նելու համար, այդ թվում՝ ցամաքիչներ և 
դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչաց-
նելու համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ ցամա-
քային կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց-
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ   միլդյուի   դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20182015  (111) 29158
(220) 14.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 14.12.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ-
ների համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 

պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ հատիկաբույսերը մրիկից 
պաշտպանելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ գիտական նպատակների համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր գյուղա-
տնտեսության համար. քիմիկատներ այգե-
գործության և բանջարաբուծության համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար. 
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար. 
էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ    նյութերով    տոգորված  թուղթ ցեցերի 
դեմ. հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ,   
այդ թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատ-
ներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ պատրաստուկներ 
կակղա մորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ (թունա-
քիմիկատներ). պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց նելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ 
մշակման համար. ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20182016  (111) 29159
(220) 14.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 14.12.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ-
ների համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգա վորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատ րաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաս տուկ-
ներ. պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ   նյութերով   տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, 
այդ թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմի-
կատներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 

պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկ ներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչաց-
նելու համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամա քային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ   մակաբույծներին 
ոչնչաց նելու համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ մրիկով վարակված հատիկա-
բույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20182053 (111) 29160
(220) 18.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 18.12.2028
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

(526) «Հայաստան», «Армения» և «ARMENIA» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

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

____________________

(210) 20182088 (111) 29161
(220) 21.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 21.12.2028
(730) «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Արմենակ Արմենակյան 108/4, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «Բժշկական Կենտրոն» բառային գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. բժշկական օգնություն. արյան 
բանկերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20182134  (111) 29162
(220) 28.12.2018 (151) 09.07.2019
   (181) 28.12.2028
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. խնձորի բրենդի. խնձորի սպիտակ 

բրենդի, խնձորի հնեցված բրենդի, խնձորի օղի, 
մրգային օղիներ, բրենդիներ (հնեցված):

____________________

(210) 20190004 (111) 29163
(220) 08.01.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Աննա Սարգսի Վելիցյան, Երևան, Կիևյան 
4/2, բն. 11, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. Թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 

ալբոմներ. նկարներ. ջրաներկեր. ծեփելու 
համար կավ. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բրոշյուրներ. նկարիչների վրձիններ. տետրեր. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). ուսուցողական 
նյութեր (բացառությամբ սարքերի). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարաթուղթ. թղթապանակներ փաստա-
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թղթերի համար. գրքեր. թղթե տոպրակներ. 
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու 
կավիճ. ավտոմատ մատիտներ. գծանկարչա-
կան տպագիր նյութեր. փաթեթավորման 
թուղթ. գրչատուփեր. գրենական պիտույքներ. 
տպագիր արտադրանք. տպագրական 
հրատարակություններ. դասագրքեր (ձեռ-
նարկներ). փայլուն թուղթ. պլաստիկական 
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. 
ծեփելու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. 
թղթագրենական ապրանքներ. պաստել-
ներ (գունամատիտներ). ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). ինքնահոս 
գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար. 
ամսագրեր (պարբերականներ). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. օրացույցներ. նկարելու վրձիններ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե 
դրոշներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. 
գրասենյակային պիտույքների հավաքակազմեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). կոմիքսների 
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. թղթե 
բաններներ. 

դաս 18. դպրոցական պայուսակներ. 
հովանոցներ. թիկնապայուսակներ. արևի 
հովանոցներ. կռնապայուսակներ. 

դաս 25. կարճագուլպաներ. զանգապաններ. 
գոգնոցներ (հագուստ). պիժամաներ. կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). թեյ. 
շոկոլադ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. պաղպաղակ. 
նրբաբլիթներ. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. կուտապներ. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. տարտեր (մրգա-
բանջարեղենային կարկանդակներ). կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. փաթիլներ (հացահատիկային 

արտադրանք). թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
պատրաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի 
համար. զեֆիր (հրուշակեղեն). 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). թեյի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճությունների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների կազմակերպում հյուրերի համար. 
մրցույթների  կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
մարմնամարզության ուսուցում. գրքերի 
հրա տա րակում. հեռուստատեսային զվար-
ճալի հաղորդումներ. ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցա դրություն). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. 
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դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. հանգստի ճամբարների ծառայու-
թյուններ (կացարանի տրամադրում):

____________________

(210) 20190005 (111) 29164
(220) 08.01.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Աննա Սարգսի Վելիցյան, Երևան, Կիևյան 
4/2, բն. 11, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 

ալբոմներ. նկարներ. ջրաներկեր. ծեփելու 
համար կավ. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բրոշյուրներ. նկարիչների վրձիններ. տետրեր. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). ուսուցողական 
նյութեր (բացառությամբ սարքերի). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարաթուղթ. թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. գրքեր. թղթե տոպրակներ. 
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու 
կավիճ. ավտոմատ մատիտներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. փաթեթավորման թուղթ. 
գրչատուփեր. գրենական պիտույքներ. 
տպագիր արտադրանք. տպագրական 
հրատարակություններ. դասագրքեր (ձեռ-
նարկներ). փայլուն թուղթ. պլաստիկական 
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. 
ծեփելու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. 
թղթագրենական ապրանքներ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). ներկատուփեր (դպրո-

ցական պիտույքներ). ինքնահոս գրիչներ. 
տրաֆարետներ նկարելու համար. ամսագրեր 
(պարբերականներ). թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային). էջանիշներ 
գրքերի համար. շնորհավորական բացիկներ. 
օրացույցներ. նկարելու վրձիններ. թղթե 
կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե դրոշներ. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. գրասենյակային 
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ինքնասոսնձվող պիտակներ 
(գրասենյակային). կոմիքսների գրքույկներ. 
գրասենյակային թուղթ. թղթե բաններներ. 

դաս 18. դպրոցական պայուսակներ. 
հովանոցներ. թիկնապայուսակներ. արևի 
հովանոցներ. կռնապայուսակներ. 

դաս 25. կարճագուլպաներ. զանգապաններ. 
գոգնոցներ (հագուստ). պիժամաներ. կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). թեյ. 
շոկոլադ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբա-
բլիթներ. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. կուտապներ. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. փաթիլներ 
(հացահատիկային արտադրանք). թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. պատրաստի խմոր. խմոր 
հրուշակեղենի համար. զեֆիր (հրուշակեղեն). 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). թեյի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
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դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար-
ճությունների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների կազմակերպում հյուրերի համար. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
մարմնամարզության ուսուցում. գրքերի 
հրատարակում. հեռուստատեսային զվար-
ճալի հաղորդումներ. ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(զվարճություններ). մանկապարտեզներ 
(կրթու  թյուն). սպորտային մրցումների կազմա-
կերպում. գործնական հմտությունների ուսու-
ցում (ցուցադրություն). ձայնագրությունների 
ստուդիաների ծառայություններ. սեմինար ների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յու թյուններ. հանգստի ճամբարների ծառա-
յություններ (կացարանի տրամադրում): 

____________________

(210) 20190006 (111) 29165
(220) 08.01.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2019

(310) 33096   (320) 09.07.2018   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-

յություններ. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. ինտերնետով կամ էլեկտրոնային 
միջոցներով կրթությանը, զվարճություններին 
և մշակութային գործունեությանը վերաբերող 
տեղակատվության տրամադրում. հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով ձայնային և 
տեսողական տեղեկատվական միջոցների 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով ապահովում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190082 (111) 29166
(220) 21.01.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 21.01.2029
(730) «Արիման» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող., 
«Նորք» ունիվերսամի դիմաց, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, ոսկեգույն, մարմնագույն, դեղին, սև 
և սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների և ռեստորանների 
ծառայություններ (սննդի և ըմպելիքի 
տրամադրում). ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում. մոթելների, նախաճաշարանների, 
թեյարանների և բարերի (բացառությամբ 
ակումբների) ծառայություններ. հանգստի 
ճամբարներ (կացարանի տրամադրում). 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում զբոսա-
շրջիկների համար. տեղերի ամրագրում 
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ժամանակավոր բնակության համար. հյուրա-
նոցների և ռեստորանների բնագավառում 
խորհրդատվություն:

____________________

(210) 20190115  (111) 29167
(220) 24.01.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 24.01.2029
(730) «Բի Լայն» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «DATACENTER SOLUTIONS» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մոխրագույն և մուգ վարդագույն գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. բարձր հաճախական ապարա-
տուրա. համակարգիչների հիշողության բլոկ-
ներ. համակարգիչներ. համակարգչային 
գրառված ծրագրեր. հեռախոսային ապա-
րատներ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգիչներին 
կից սարքեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. սկավառակակիրներ 
սկավառակների ավտոմատ հերթափոխու-
թյամբ համակարգիչների համար. միկրո-
պրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակ-
ման համար). սկավառակակիրներ 
համա կարգիչների համար. դյուրակիր համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). դաս-

տակների հենարաններ համակարգիչների 
հետ աշխատանքի համար. մկնիկների գորգեր. 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
գերլարումից պաշտպանող կարգավորիչներ. 
ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչ-
ների համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապա րատների համար. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. համակարգչային 
սարքավորումներ. կառավարման լծակներ 
համակարգիչների համար, բացառությամբ 
տեսախաղերի համար նախատեսվածների. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. պլանշետ-համակարգիչների 
պատյաններ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. բարակ հաճախորդ համակարգիչ ներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. վրան կրովի համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
և համակարգչային ցանցերի կից սարքեր, 
բազմաթիվ համակարգիչների և  տեղային 
և գլոբալ համակարգչային ցանցերի միջև 
հաղորդակցության համար.

դաս 37. համակարգչային սարքա-
վո րումների տեղադրում, սպասարկում, 
վերանորոգում.

դաս 41. բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում  
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց համար 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. համակարգ-
չային տվյալների վերականգնում. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համակարգ-
չային համակարգերի նախագծում. համակարգ-
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չային ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). համա-
կարգչային 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. ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում.  
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների 
տեղավորում սերվերների հոսթինգ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում համակարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլոր  տում տեղեկատվության տրամա դրում 
վեբ-կայքերի միջոցով.  «ամպային» տեխ-
նո լո գիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվություն. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային 
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվու-
թյուն:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20190118  (111) 29168
(220) 24.01.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 24.01.2029
(730) «ԹիԷմՋի» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 
26ա, AM 
(442) 18.02.2019

(540) 

(526) «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(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) 20190126  (111) 29169
(220) 25.01.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 25.01.2029
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
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զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի միջոցներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օդի բուրավետիչներ. մատնահարդարման 
պատրաստուկներ. մազերի և մաշկի 
խնամքի և մաքրման համար նախատեսված 
միջոցներ և պատրաստուկներ. կպչուն 
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար. 
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու 
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր). օճառածառի կեղև լվացքի համար. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվող ների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
սփրեյներ բերանի խոռոչի թարմացման համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմաց նելու համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը լվանալիս գույները թարմաց-
նելու համար. պատրաստուկներ գունազերծման 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհա-
րելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կրեմներ կաշվի համար. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
ատամն երի պրոթեզների ողորկման համար. 
պատրաս տուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
համար. հոտազերծիչներ կենդանիների 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. մազերի 

քսուքներ, մազերի ժելեր, շամպուններ, մազերի 
լավորակիչներ և մազերի խոնավացման 
պատրաստուկներ. շրթներկ. քսուքներ և 
լոսյոններ մաշկի և դեմքի համար. արհեստական 
եղունգներ. լաքեր եղունգների համար և 
եղունգների համար լաքերի նոսրացուցիչներ. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. գունա-
զրկող միջոցներ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. բուրավետիչներ ամոքա հունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
համար (եթերային յուղեր). հարդարանքի 
կաթ. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մատիտներ հոնքերի համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. մոմ հատակի համար. լաք 
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ լվացքը 
թրջելու համար. օսլա (ապրետուր). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գրիմ. դիմափոշի. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
կպչուն պիտակ ներ եղունգների համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. կոսմետիկական մատիտներ. մոմեր 
կահույքի և հատակների փայլեցման համար. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից 
և խոտերից. պեմզա (չեչաքար). հղկապաստառ. 
ապակե հղկաթուղթ. բուրավետ փայտանյութ. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար 
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). կոշիկի 
քսուքներ. գուտալին (կոշիկի քսուք). կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ սպիտակեղենի 
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համար. ողորկելու մոմեր. մոմեր կաշվի 
համար. դեպիլյատորներ. կոսմետիկական 
վազելին. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
խնկաձողիկներ. բուրավետ նյութեր պարֆյու-
մերիայի համար. յուղազերծող թուղթ մաշկի 
համար. յուղազերծող թուղթ դեմքի համար. 
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ.

դաս 9. գիտական, հետազոտական, 
նավագնացական, երկրաբաշխական, լուսա-
նկարչական, կինեմատոգրաֆիական, տեսա-
լսողական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ-
ման, փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության բաշխումը կամ 
սպառումը հաղորդելու, միացնելու, փոխա-
կերպելու, կուտակելու, կարգավորելու կամ 
վերահսկելու սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատկերի կամ տվյալների գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռն վող 
մեդիա. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում. դատարկ (չգրված) թվային կամ 
անալոգային տեղեկակիրներ գրման կամ 
պահպանման համար. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ 
մեքենաներ. համակարգիչներ և համա-
կարգիչների կից սարքեր. կոստյումներ 
ջրասուզակության համար, ստորջրյա սուզման 
դիմապանակներ, ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ, 
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար, ջրասուզակների ձեռնոցներ, 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. կրակմարիչներ. համրիչներ. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. մարտկոցներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
հեռադիտակներ. հաշվիչներ. լուսանկարչա կան 
ապարատներ, կինոնկարահանման խցիկներ և 
դրանց մասեր ու պիտույքակազմեր. ոսպնյակ-
ներ լուսանկարչական ապարատների համար. 
չափման տարողություններ. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. պարկուճային նվագարկիչներ. 
ակնոցների շղթաներ. լուսակայված կինոժա-

պավեններ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
խտասկավառակների նվագարկիչներ. խտա-
սկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա սկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). համա    կարգ չային 
գործառնական ծրագրեր. համա կարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային գրառ   ված 
ծրագրային ապահովում. համակարգիչներ. 
համակարգչային տպիչներ. հպաոսպնյակներ. 
հպաոսպնյակների պատ յաններ. տեղեկա-
տվության մշակման սարքեր. դերձակների 
մետրեր. դռան էլեկտրական զանգեր. գրպանի 
էլեկտրոնային թարգմանիչներ. լուսակայված 
ժապավեններ. հրդեհի ազդանշանիչներ. 
բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). շրջա-
նակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. ջերմակարգավորման 
սարքեր. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. օպտիկական 
ոսպնյակներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. փրկագոտիներ. փրկարար 
ազդալողաններ. փրկարար բաճկոնակներ. 
փրկարարական լաստեր. էլեկտրական 
փականներ. էլեկտրոնային փականներ և 
բանալիներ. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
մագնիսական կոդավորիչներ. մագնիսներ. 
խոշորացույցներ (օպտիկա). չափիչ 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ. 
միկրոֆոններ. մանրադիտակներ. նեոնային 
խողովակներ ցուցանակների համար. 
դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
լուսապատճենման սարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռադիոսարքեր. 
նվագարկիչներ. հեռակառավարման ապա-
րատուրա. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
կշեռքներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). ծխի դետեկտորներ. խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). ձայնագրիչ ապարատուրա. 
ձայնագրման սկավառակներ. ձայնի 
վերարտադրման սարքեր. ձայնի հաղորդման 
ապարատներ. ակնոցների պատյաններ. 
ակ նոց ների շրջանակներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
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արևապաշտպան ակնոցներ. էլեկ տրական 
փոխարկիչներ. մագնիսական ժապա վեն ների 
վրա գրանցման սարքեր. հեռախոսային 
ապարատներ, հեռախոսափողեր, հեռա-
խոսային հաղորդիչներ, հեռախոսալարեր. 
աստղադիտակներ. հեռուստացույցներ. 
ջերմաս տիճանային ցուցիչներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). տեսաժապավեններ, տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. տեսագրություններ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. տեսաէկրաններ. տեսագրման սարքեր. 
տեքստային պրոցեսորներ. VCD-ներ. DVD-ներ. 
VCD- և DVD-նվագարկիչներ. տեսալսողա կան 
սարքավորանք՝ օժտված երգակցելու 
հնարավորություն ընձեռող սարքերով. 
ձայներիզ ների, տեսաերիզների, խտա սկա-
վառակների, լազերային սկավառակների, VCD-
ների և DVD-ների բռնիչներ, տուփեր և 
պատյաններ. մկնիկների գորգեր. հեռախոսներ, 
անլար հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և դրանց մասեր, 
պիտույքակազմեր ու պիտույքներ. բջջային 
հեռախոսների տուփեր և պատյաններ. 
փեյջերներ և դրանց մասեր ու պիտույքա-
կազմեր. փեյջերների տուփեր և պատյաններ. 
պայուսակներ, ծածկոցներ, պատյաններ, 
տուփեր և բռնիչներ բջջային հեռախոսների և 
փեյջերների համար. ականջակալներ. 
ականջակալների գլխադիրներ (ականջա-
կալների փափուկ տարրեր, որոնք 
անմիջականորեն հպվում են ականջին). 
բջջային հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար ականջակալներ, միկրոֆոններ ու 
բարձրախոսներ. կատարված և ընդունված 
զանգերի ցուցիչներ հեռախոսների, բջջային 
հեռախոսների և փեյջերների համար. 
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. վթարային ազդա-
սարքեր. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
ճնշաչափներ. զումմերներ. էլեկտրական 
զումմերներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ). չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). համա-
կարգիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչ ների 

հիշողության բլոկներ. ակուստիկական կապի 
սարքեր. կոմուտացման սարքեր (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորանք). 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. մագնիսական սկավառակներ. 
ջրասուզական սարքավորումներ. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. հատուկ հագուստ 
(ջրասուզակների համար), սուզազգեստներ. 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակներ. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). ակնոցների 
նրբաքուղեր. օկուլյարներ (ակնապակիներ). 
վահաններ աչքերը շլացուցիչ լույսից 
պաշտպանելու համար. ֆաքսիմիլային ապա-
րատներ. զտիչներ (լուսանկարչություն). 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. խոնավաչափներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. փոխհաղորդներ (երկկողմանի 
հաղորդակցության համակարգ). ինտերֆեյս-
ներ համակարգիչների համար. հաշիվները 
դուրս գրելու սարքեր. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
մագնիսական ժապավեններ. չափագդալներ. 
մետրոնոմներ. միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգ-
չային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ. օպտիկական լուսատուներ 
(թելքային). օպտիկական ապակիներ. 
օպտիկական դետալներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
ռադիոհեռագրական կայաններ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). կիսահաղորդիչներ. դիապոզիտիվն եր 
(լուսանկարչություն). ձայնագրման ժապա-
վեններ. մագնիսական ժապավենների 
մագնիսաթափման սարքեր. հեռագրալարեր. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռա-
տիպներ. հեռուստահուշարարներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
վակուումաչափներ. տեսահեռախոսներ. տագ-
նապի ազդասարքեր. սպորտային սուլիչներ. 
թայմերներ ձու եփելու համար. սպորտային 
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ակնոցներ. ակվալանգի խողովակներ. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար (նավա-
կողային համակարգիչներ). խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. գրառ ված խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. բեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). ներբեռնելի էմոջիներ 
բջջային հեռախոսների համար. դյուրակիր 
տարածաընդունիչներ. արբանյակներ գիտա-
կան հետազոտությունների համար. դաստակ-
ների հենարաններ համակարգիչներ հետ 
աշխատանքի համար. թվային ֆոտո-
շրջանակներ. նրբաքուղեր շարժական 
հեռախոսների համար. դրոցներ շարժական 
հեռախոսների համար. դրոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. ալեհավաքի 
թասակներ շարժական հեռախոսների համար. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. էլեկտրոնային սխեմաներ և 
CD-ROM-ներ, որոնք թույլ են տալիս գրել 
ավտոմատ նվագարկման ծրագիր՝ 
էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներում 
օգտագործման համար. դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. ներբեռնվող պատ-
կերների ֆայլեր. ներբեռնվող գրաֆիկական 
տարրեր բջջային հեռախոսների համար. 
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
հնչյունային ֆայլեր շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար. դիրքորոշման համաշ-
խարհային համակարգի ապարատներ (GPS). 
ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. սկավառակակիրներ 
համակարգիչների համար. անձնական 
դյուրակիր համակարգիչներ. լուսարձակող 
դիոդներ (ԼԱԴ). օրգանական լուսարձակող 
դիոդներ (OLED). դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանության անհատական միջոցներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. կողմնացույցներ. 
էլեկտրական միացումներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). անլար հավաքակազմեր հեռա-

խոսների համար. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
հրշեջ ծայրապանակներ. խաղային ծրագրեր 
տեսախաղերի արկադային ավտոմատների 
համար. խաղային ծրագրեր տեսախաղերի 
տնային ավտոմատների համար. անձնական 
թվային օգնական սարքեր. լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. արևային 
մարտկոցներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
թվային լուսանկարչական ապարատներ. 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. սմարթ-
ժամացույցներ. սմարթ-ակնոցներ. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. սմարթ-մատանիներ. 
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). ինտեր-
ակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. համակարգչային էկրանների 
պաշտպանիչ թաղանթներ. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. լաբորատոր 
ռոբոտներ, ուսուցողական ռոբոտներ, 
անվտանգության ապահովման ռոբոտներ, 
արհեստական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. հեռաներկայության ռոբոտներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. պայուսակներ և պատյաններ 
լուսանկարչական ապարատների և լուսա-
նկարչական սարքավորումների համար. վրան 
կրովի համակարգիչներ. կառավարման 
լծակներ համակարգիչների համար, 
բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. էլեկտրոնային սիգա-
րետների մարտկոցներ և լիցքավորող սարքեր. 
վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ և ազնիվ մետաղների 
ձուլակտորներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
թևքաճարմանդներ ազնիվ մետաղներից. 
փողկապների սեղմիչներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (քորոցներ) փողկապների համար 
ազնիվ մետաղներից. գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. դեկորատիվ 
գնդասեղներ ազնիվ մետաղներից. կոշիկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից. 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. թանկարժեք 
իրեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
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քարեր. թանկարժեք ոսկերչական իրերի և 
զարդարանքի արհեստական նմանակում-
ներ (բիժուտերիա). ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). հուռութներ բանալիների օղակների և 
շղթաների համար. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. մետաղադրամներ. ժետոններ, 
այն է՝ մեդալներ և (կամ) մետաղադրամներ. 
թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). պատյաններ թանկարժեք 
իրերի համար. պատյաններ ոսկերչական 
իրերի համար. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
գնդասեղներ, քորոցներ (թանկարժեք իրեր). 
դարձածալին ամրացվող կրծքանշաններ. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների 
սեղմիչներ. ժամացույցներ և դրանց մասեր 
ու պիտույքակազմեր. ժամացույցների 
ապարանջաններ, ժամացույցների շղթաներ. 
գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների 
իրաններ. շարժականգով վայրկյանաչափներ. 
զարդարանք (թանկարժեք իրեր). դեկորատիվ 
գնդասեղներ, գնդասեղներ փողկապների 
համար. մեդալներ. օղակներ բանալիների 
համար. դուրսքաշովի օղակներ բանալիների 
համար. դուրսքաշովի շղթաներ բանալիների 
համար. անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար. շղթաներ 
և պատյաններ բանալիների համար ազնիվ 
մետաղներից և (կամ) թանկարժեք քարերից. 
կախազարդեր. ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. ժամացույցների իրաններ. էլեկտրա-
կան ժամացույցներ. արևի ժամացույցներ. 
ալմաստներ. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ 
ադամանդ). զարթուցիչներ. թավաթելային 
թևքաճարմանդներ. քորոցներ փողկապների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. 
հաղթանշաններ (մրցանակային գավաթներ). 
հուշանվերային վահաններ. թալիսմաններ. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
իրեր պատրաստելու համար. գնդասեղներ 
գլխարկների համար (թանկարժեք իրեր).

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-

սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. օրացույցներ, 
գրքեր, կատալոգներ, փոստային բացիկներ, 
ազդագրեր, պլակատներ, պարբերական մամուլ, 
տպագրական հրատարակություններ, թերթեր, 
լրագրեր և ամսագրեր. երաժշտական բացիկներ. 
գրելու պիտույքներ. ռետինե դրոշմակներ. 
դրոշմակներ և կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ). բարձիկներ դրոշմակնիքների 
համար, թանաքի բարձիկներ. լուսանկարների 
ալբոմներ. ստվարաթղթի թերթեր նկարները 
կամ լուսանկարները շրջանակելու համար 
(պասպարտու). նկարակալներ. ծծանաթուղթ. 
հենակալներ լուսանկարների համար. թանաք. 
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե և 
ստվարաթղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի 
տակ դնելու համար, գրաֆինների թղթե և 
ստվարաթղթե տակդիրներ. փաթեթավորման 
թուղթ և փաթեթավորման նյութեր. ջրաներ-
կեր. գրաֆիկական վերարտադրություններ, 
դիմանկարներ. վիմատիպ նկարներ. 
գրիչներ, մատիտներ, ինքնահոս գրիչներ, 
գնդիկավոր գրիչներ. գրչածայրեր. գրչակոթեր. 
մատիտների բռնիչներ. գրիչների և գրելու 
պիտույքների վերալիցքավորման բալոններ. 
մատիտների համար գրիֆելներ. գունավոր 
մատիտներ. գրչատուփեր, մատիտների 
տուփեր. մատիտ սրելու հարմարանքներ. 
մատիտ սրելու մեքենաներ. թղթերն ամրացնելու 
հարմարանքներ (ամրակներ). ճնշածծաններ. 
գրասենյակային կոճգամներ. պաստելներ. 
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պապիեմաշե. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. 
նամակների բռնիչներ. նամակների բացիչներ. 
կպչուն ժապավեններ և կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ. գծագրական 
պիտույքներ, գծագրական տախտակներ, 
գծագրական գրչածայրեր և գծագրական 
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գործիքներ. գծագրագործիքատուփեր. 
նամա կանիշների և մետաղադրամների 
ալբոմներ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար. փաթեթներ 
ապրանքների սառնապահման համար. 
նվերների տոպրակներ. թղթե տոպրակներ. 
թղթե տոպրակներ գնումների համար, թղթե 
տոպրակներ սենդվիչների համար. թղթե 
տոպրակներ երեկույթների համար. թղթե 
տոպրակներ նվերների համար. տոպրակներ 
սառույցի համար, կոնաձև թղթե տոպրակներ, 
պլաստմասսայե տոպրակներ սենդվիչների 
համար. տոպրակներ միկրոալիքային վառա-
րանում սնունդ պատրաստելու համար. պլաստ-
մասսայե տոպրակներ գնումների համար, 
թղթե տոպրակներ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար. աղբի թղթե տոպրակներ. փափկացնող 
նյութով շերտապատված ստվարաթղթե 
փաթեթներ. ծրարներ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). հենակալներ գրքերի 
համար. էջանիշներ. գրասենյակային 
պահարանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). օրագրեր. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ), 
փոստային թուղթ. գծագրության թուղթ. 
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր. 
կավիճ, գրատախտակներ, ազդագրերի 
գրատախտակներ. անձնագրերի կազմեր. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. 
գրասենյակային ռետիններ. նկարներ. կորա-
քանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
ջնջելու միջոցներ, ռետիններ ջնջելու համար, 
ջնջող հեղուկներ. նամակների էլեկտրական 
բացիչներ. տպագրված նոտաներ. ջնջվող 
մակերևույթով գրատախտակներ. թղթե և (կամ) 
ստվարաթղթե զարդարանք. նախաճաշի թղթե 
տոպրակներ. ստվարաթղթե ճամպրուկներ և 
պատյաններ. ներկելու ալբոմ. թղթապանակներ 
զեկույցների համար. թղթի սեղմակներ. 
գրպանի նոթատետրեր. ֆլոմաստերներ. 
գրքին հագցվող թղթե ժապավեններ. սև 
մատիտների հավաքածուներ. գունավոր 
մատիտների հավաքածուներ. քանոններ. 
գրելու տակդիրներ. ինքնագրերի գրքեր. 
ճարմանդակարիչներ (գրասենյակային). 
ժապավենի կտրիչներ (գրասենյակային). 

նախազգուշացնող ցուցանակներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. խտասկավառակների մանրատիչներ 
տնային կամ գրասենյակային նպատակ-
ների համար. մակաշերտման սարքեր և 
ապարատներ. ջերմասոսնձման միջոցով 
փաստաթղթերը և լուսանկարները պաշտպանիչ 
փաթեթավորմամբ պատող էլեկտրական 
ապարատներ. քարտերի բռնիչներ և տուփեր. 
թղթե զարդարանք նախաճաշի տուփերի 
կամ սննդամթերքի համար. ալբոմներ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. ստվարաթղթե տուփեր, թղթե 
տուփեր. քարտեր. կնիքների, դրոշմակների 
կալիչներ և տուփեր. կոմիքսների գրքույկներ. 
գծագրական կարկիններ. քարտեր կամ թղթյա 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրա գրերը 
գրելու համար. գրասենյակային թուղթ. հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
արագակարներ, թղթապանակներ (գրա-
սենյակային). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե դրոշներ. 
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). թղթա-
պանակներ փաստաթղթերի համար. 
կպչուն ժապավեններ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե թաշկինակներ. 
կատալոգային քարտեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավեններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. ոչ 
մանածագործական պիտակներ. քարտեզներ. 
երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
բրոշյուրներ. ավտոմատ մատիտներ. 
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. տոմսեր. գրամեքենաների 
ժապավեններ. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու վրձիններ. գրելու 
կավիճ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու դանակներ 
(գրասենյակային). մանկական թղթե 
կրծկալներ. թղթե զտիչներ սուրճի համար. 
բուկլետներ. ասեղնագործության նմուշներ 
(սխեմաներ). սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
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թղթե շերտեր գուշակություններ անելու համար. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ շարժական 
հեռախոսների համար. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար. փաստաթղթերի մակաշերտման 
ապարատներ (գրասենյակային). ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. պիտակ-
ները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. 
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). ներկերի 
արկղեր. նկարիչների վրձիններ. ջնջոցներ 
գրատախտակի համար. սուան-թուղթ 
(չինական նկարչության և գեղագրություն 
համար). մեխանիկական մատիտներ. վասի 
(ճապոնական թուղթ). տրաֆարետներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները զարդարելու 
համար. անվանաքարտեր (բեյջեր). գծիկավոր 
կոդերի ժապավեններ. գլիտեր (փայլազարդ) 
գրասենյակային նպատակների համար. թղթե 
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. թղթե 
անձեռոցիկներ մաքրման համար.

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. պայուսակներ. 
քսակներ. դրամապանակներ, ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա), 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա), 
բանա լիների պատյաններ, բանալիների 
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստա թղթերի համար. թիկնապայուսակ ներ. 
պորտպլեդներ. տնտեսական պայուսակներ. 
կաշվե թամբակալներ. կաշվե սրակալներ. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար 
(փոկային շինվածքներ), փոկեր ուղեբեռի 
համար. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
այցեքարտերի թղթապանակներ. վզնոցներ 
կենդանիների համար. քուղեր կաշվից և 
կաշվի նմանակումներից. դատարկ պիտույքա-
տուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
դնչկալներ. դպրոցական պայուսակներ. 
կաշեփոկիկներ. բռնակներ ճամպրուկների 
համար. ճամպրուկներ. ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական սնդուկներ. պատյաններ 
հովանոցների համար. բռնակներ հովանոցների 

համար. նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. փոկեր ուղեբեռի համար. 
ծովափի պայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). արկղեր և տուփեր 
կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից կամ դրանց 
նմանակումներից. կանացի պայուսակներ. 
ալպենշտոկներ. թղթապանակներ երաժշտա-
կան նոտաների համար. տնտեսական 
մթերացանցեր. կռնապայուսակներ. պայու-
սակներ փականագործական գործիք-
ների համար կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից. որսապարկեր (որսորդական 
պարագաներ). կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կահույքի պաստառներ կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. մանկական լանջագոտիներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
սպորտային պայուսակներ. հագուստ 
ընտանի կենդանիների համար. լանջակապեր 
երեխաներ կրելու համար, ուսափոկերով 
համակներ երեխաներ կրելու համար. 
ծածկոցներ կենդանիների համար. կապեր և 
լծասարքեր կենդանիների համար. քսակների 
հիմնակմախքներ. այցեքարտերի պատյաններ. 
ռանդոսերու (ճապոնական դպրոցական 
կռնապայուսակ). սանձեր քայլելիս երեխաներին 
պահելու համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. 
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. կաշվե 
կտավներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). լողափի զգեստներ. 
լողազգեստներ. սպորտային հագուստ. 
անջրանցիկ հագուստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
առանց մատների ձեռնոցներ (հագուստ). 
թաթմաններ. գոտիներ (հագուստ). հագուստ 
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների 
համար. հագուստ մանկիկների համար. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներքնազգեստ. 
ննջազգեստներ և պիժամաներ. բաղ նիքի 
խալաթներ. տաբատակալներ. բոլորա-
գլխարկներ. գդակներ. հովարներ գլխարկների 
համար. հովարով գլխարկներ. բերետներ. 
լողագլխարկներ. ջրցողի գլխարկներ. 
մուֆտաներ (հագուստ). ականջակալներ 
(հագուստ). ոչ էլեկտրական մուֆտաներ 
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ոտքերի համար. շարֆեր, փողկապներ, 
ժապավենակապեր. կարճագուլպաներ, 
գուլ պաներ (երկար), ձգագուլպաներ. 
կախակապեր. կապեր կարճագուլպաների, 
երկար գուլպաների և ձգագուլպաների համար. 
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ. տնային 
կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. աշխատանքային թևքեր. 
գլխաշորեր. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. դահուկների կիսակոշիկներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կրծկալներ. բրի-
ջիներ. լիֆեր. մանտո. բազկապատներ. 
մորթե թիկնոցներ. գլխակապեր (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). հագուստ ջերսիից. 
սվիտերներ. կրծքակալներ. տրիկոտաժե 
հագուստ. վերնազգեստ. վերարկուներ. 
տաբատներ. գլխանոցով բաճկոններ. 
պուլովերներ. սանդալներ. վզպատներ. 
շալեր. շապիկներ (բլուզներ). կանացի 
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բլուզներ. 
զանգապաններ. սպորտային կիսակոշիկներ. 
սպորտային տրիկոտաժեղեն. կոստյումներ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. համազգեստ. 
բաճկոնակներ. կոմբինեզոններ ջրային 
դահուկների համար. կանացի ներքնազգեստ. 
մարմնամարզական կոշիկներ. իրանակալ-
ներ (կանացի ներքնազգեստ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
հեծանվորդների համար. դիմակներ քնելու 
համար. նիհարեցնող նյութեր պարունակող 
հագուստ. ասեղնագործած հագուստ. կոշիկի 
կրունկները պաշտպանող գլխադիրներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. տիկնիկներ. 
թավշյա խաղալիքներ. թավշե արջուկներ. 
խաղալիք պատկերաքանդակներ և խաղերի 
հավաքակազմեր. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. խաղագնդեր, ռետինե 
գնդակներ, փչովի խաղագնդակներ և փուչիկներ. 
զարդարանքներ հանդիսությունների համար. 
տոնածառի զարդեր. ուշադրության նշաններ 
(մանր նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում 
է հյուրերին). տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ). էլեկտրական տրանսպոր-
տային միջոցներ (խաղալիքներ). սերֆինգի 
տախտակներ. սնոուբորդներ. անվավոր 
չմուշկներ. չմուշկներ. անվավոր տախտակներ 

սահելու համար. պաշտպանիչ միջադիրներ 
և վահանակներ (սպորտային և խաղային 
հանդերձանքի տարրեր). օդաճնշական 
խաղալիք ատրճանակներ. նարդի. խաղա-
գնդակներ. զանգակներ տոնածառերի համար. 
բիլյարդի խաղագնդեր. բիլյարդի սեղաններ. 
կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիքներ). 
սեղանի խաղեր. կոնֆետ-շրխկաններ (Սուրբ 
ծննդյան շրխկաններ). կիսակոշիկներ, 
դրանց ամրացված չմուշկներով. սարքեր և 
սարքավորումներ բոուլինգի համար. խաղային 
կոնստրուկտորներ. մոմակալներ տոնածառերի 
համար. շաշկու տախտակներ. շաշկի 
(խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ. 
արհեստական տոնածառեր. տակդիրներ 
տոնածառերի համար. սարքեր աճպարա-
րության ցուցադրման համար. Սուրբ ծննդյան 
հրթիռներ (երեկույթների անակնկալներ). 
տարողություններ խաղազառերի համար. 
տեգեր. խաղազառեր. մահճակալներ տիկ-
նիկների համար. տիկնիկների հագուստ. 
տնակներ տիկնիկների համար. տիկնիկների 
սենյակներ. դոմինո (խաղ). մարմնամար զա կան 
մարզագնդեր. արմնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ). էքսպանդերներ (վարժասարքեր). 
տոնավաճառային կարուսելներ. ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. ձկնորսական 
կեռիկներ. ձկնորսական սարքեր. լողաթաթեր. 
ձկնորսական լողաններ. թռչող սկավառակներ 
(խաղալիքներ). ավտոմատ խաղեր. ձեռնա-
թիակներ (ռակետներ). սարքեր խաղերի 
համար. տեսախաղերի ավտոմատներ. 
հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյուրակիր 
խաղեր. տեսախաղերի արկադային ավտոմատ-
ներ. պայուսակներ գոլֆի մականների 
համար. գոլֆի մականներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ խաղերի և սպորտի համար. 
անակնկալներով խաղեր խաղարկումների 
համար. կարժառներ օդապարուկների համար, 
հարմարանքներ օդապարուկների պարան-
ները փաթաթելու համար. օդապարուկներ. 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
մահջոնգ. փոքր գնդակներ խաղերի համար. 
խամաճիկներ. թատերական դիմակներ. 
դիմակներ (խաղալիքներ). շարժական 
մասերով խաղալիքներ. տրանսպորտային 
նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ. մանր 
զարդարանքներ   երեկույթների   և   պարերի 
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համար (ուշադրության նշաններ). տնային 
խաղեր. հրապատիճներ (խաղալիքներ). 
խաղալիք ատրճանակներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). օղակներով խաղեր. ճոճա-
ձիեր (խաղալիքներ). առագաստավոր 
տախտակներ սերֆինգի համար. դահուկներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). 
տոբոգաններ (խաղալիքներ). հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար 
(խաղալիքներ). հոլեր (խաղալիքներ). 
զսպա նակվող տախտակներ (սպորտային 
պարագաներ). հեծանվային վարժասարքեր. 
լողավազաններ (խաղային և սպորտային 
իրեր). լողավազանի փչովի լողաններ. պահող 
տախտակներ լողի համար. թաղանթավոր 
ձեռնոցներ լողի համար. փչովի խաղալիքներ 
լողավազանների համար. ճոճեր. սեղանի 
թենիսի սեղաններ. խաղալիքներ ընտանի 
կենդանիների համար. ջրային դահուկներ. 
խաղային պարագաներ լողալու, ջրային 
խաղերի, սպորտի և այլ զբաղմունքների 
համար. գնդակներ լողափում օգտագործելու 
համար. կանխավճարով աշխատող խաղային 
ավտոմատներ. հատուկ պատյաններ 
դահուկների և սերֆինգի տախտակների 
համար. բինգոյի քարտեր. թիթեռնացանցեր. 
խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. միասահուկավոր 
անվավոր չմուշկներ. գլուխկոտրուկներ, 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ). գեղադիտակներ. 
կայմեր առագաստով տախտակների 
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. 
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ. 
ռուլետկաների (պտուտախաղերի) անիվներ. 
գնդեր ձյան փաթիլներով. ձյունամուճակներ. 
ճապոնական խաղաթղթեր. լողի 
բաճկոնակներ. լողի գոտիներ. լողաններ լողի 
համար. թևակապեր լողի համար. տոնական 
թղթե գլխարկներ. ուժային մարզասարքեր. 
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. 
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար. 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). պաչինկոներ. սլոտ-մեքենաներ 
(խաղային ավտոմատներ). խաղալիք 
ռոբոտներ. դրոններ (խաղալիքներ). դյուրակիր 
խաղային կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ 
ժապավեններ. ջոյստիկներ տեսախաղերի 
համար. քարտեր խաղերի համար. խաղային 

վրաններ. խաղային կոնսոլներ. դյուրակիր 
խաղային կոնսոլներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա. 
ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ, 
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
արգանակներ. արգանակի խտածոներ. 
խավիար. ձկից արտադրված սննդամթերք. 
ձկից պատրաստված սննդամթերք. շաքարած 
մրգեր. սառեցրած մրգեր. մրգային չիպսեր. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
մսային դոնդող. մսի պահածոներ. կաթնա-
յին ըմպելիքներ. պահածոյացված սնկեր. 
մշակված ընկույզներ. լյարդի պաշտետներ. 
գետնընկույզի յուղ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սիսեռ. մրգակեղև. կար-
տոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
աղցաններ. թթու կաղամբ. նրբերշիկ. քնջութի 
սննդային յուղ. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. ապուրներ. սոյայի շոռ. 
բանջարեղենային աղցաններ. բանջարեղենի 
ապուրներ. հարած սերուցք. ապուրի չոր 
խտածոներ. արագ եփվող ռագու. արագ եփվող 
կարտոֆիլի պյուրե. արագ եփվող միսո ապուր 
(ճապոնական ապուրի տեսակ). կարրիով 
ճաշատեսակների կիսաֆաբրիկատներ. 
կարրիով ռագուի կիսաֆաբրիկատներ. 
թեթև նախուտեստներ. ջրիմուռներ (սննդա-
մթերք). մշակված և պահածոյացված 
միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. բեկոն. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. ընկույզից մածուկ շոկոլադով. 
երշիկեղեն. կրոկետներ. ձկան պահածոներ. 
մրգային դոնդող. մրգային աղցաններ. 
մրգային պահածոներ. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. զեյթունի սննդային յուղ. չամիչ. 
տոմատի խյուս. բանջարեղենի պահածոներ. 
անկենդան ձկնեղեն և ծովամթերք. մշակված 
և պահածոյացված ձկնեղեն և ծովամթերք. 
ձկնեղենի և ծովամթերքի պահածոներ. 
ծովամթերքի սննդային սպիտակուցներից 
պատրաստված սննդամթերք. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
պահածոյացված լոբազգիներ. կաթնային 
կոկտեյլներ. կաթի գերակշռությամբ կաթ-
նային ըմպելիքներ. կիմչի (սննդամթերք 
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ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). 
բոված ջրիմուռներ. կաթնային շիճուկ. սննդի 
համար պատրաստված հալվե-վերա. մշակված 
ձկնկիթ. ուտելի թռչնի բներ. կաթնաթթվային 
բակտերիաներով ըմպելիքներ. նուշի կաթ. 
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. 
կենդանիների աղիքներ նրբերշիկներ և 
երշիկեղեն պատրաստելու համար. յակիտորի. 
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). թաժին (մսի, ձկան կամ 
բանջարեղենի հիմքով ճաշատեսակ).

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ, 
սորբեթ և այլ սննդամթերք սննդային սառույ ցից. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. համեմունք. պահածոյացված 
խոտաբույսեր (համեմունք). քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). սառույց. թխվածքաբլիթ. փոշի 
հրուշակեղենի համար. ուտելի զարդարանքներ 
տորթերի համար. բուրավետարարներ տոր-
թերի համար. բրնձային բլիթներ. կոնֆետներ. 
շոկոլադ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հրուշակեղեն 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
սրճային բուրավետարարներ. որպես սուրճի 
փոխարինիչներ օգտագործվող խառնուրդ-
ներ և պատրաստուկներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. ադիբուդի. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. կարրի (ամոքանք). եփած կրեմ. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
բուրավետարարներ սննդի համար, բացա-
ռությամբ եթերային յուղերի. սննդային 
սառույց. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
քաղցրաբլիթներ. օշարակ սննդի համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. կետչուպ (սոուս). մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). կուլեբյակա մսով (կերակուր). 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. նրբաբլիթներ. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). պաշտետով կարկանդակներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք). պիցաներ. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մեղվամոր 

կաթ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
վասաբի. սոյայի սոուս. մակարոնեղեն, լապշա 
(արիշտա) և վերմիշել. ուդոն (ճապոնական 
լապշա). սուշի. վանիլ. վաֆլիներ. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). բրեցելներ 
(աղի ոլորաբլիթ). ցորենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. թեթև նախաճաշերի խառնուրդ՝ 
կազմված կրեկերներից, բրեցելներից և 
ադիբուդիից. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն 
(մաստակ) ոչ բժշկական նպատակների 
համար. եգիպտացորենի ալյուր. կրեկերներ. 
ոսկե օշարակ. բնական կամ արհեստական 
սառույց. մակարոններ. նշակարկանդակներ. 
մայոնեզ. վարսակաձավար. կուտապներ. 
ռելիշ (համեմունք). պաքսիմատ. կերակրի 
աղ. սենդվիչներ. տոմատի սոուս. սպագետի. 
տարտեր (մրգաբանջարեղենային կարկան-
դակներ). ցորենի ալյուր. համեմունքներ 
աղցանների համար. մսային թանձր 
ամոքանք. սոուսներ մակարոնեղենի 
համար. արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշա-
տեսակներ. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. վարսակի փաթիլներ. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
հացահատիկային սալիկներ սպիտակուցի 
բարձր պարունակությամբ. սննդային ալյուր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
սննդամթերք վարսակի հիմքով. սոյայի խյուս 
(համեմունք). թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մրգային սոուսներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի 
հիմքով). պանրային թեթև նախաճաշեր. սեմբեյ 
(բրնձի կրեկերներ). շնչառությունը թարմացնող 
անանուխի կոնֆետներ.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի 
և փոստային պատվերների ծառայություններ՝ 
կապված ուշադրության նշանների (մանր 
նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում է 
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հյուրերին), հանդիսությունների համար 
զարդարանքների, նվերների և մանր 
զարդարանքների, օճառների, օծանելիքի, 
եթերային յուղերի, կոսմետիկական միջոցների, 
մազերի համար լոսյոնների, մազերի խնամքի 
միջոցների, հարդարանքի (արդուզարդի) 
միջոցների, ատամի մածուկների ու փոշի ների, 
անձնական հիգիենայի միջոցների վաճառքի 
հետ. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և 
փոստային պատվերների ծառայություններ՝ 
կապված մաքրման, ողորկման (փայլեցման) և 
հղկամշակման պատրաստուկների, լվացքի 
նյութերի, մատնահարդարման (մանի կյուրի) 
գործիքների, եղունգի խնամքի 
պատրաստուկների, եղունգի լաքերի, արհես-
տական եղունգների վաճառքի հետ. մեծածախ 
և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
դիետիկ նյութերի, մանկական սննդի, հիգիե նիկ 
պատրաստուկների, մոմերի, մոմերի և լամպերի 
պատրույգների, վառելու (կպչան) նյութերի, 
ճարպերի, քսանյութերի, ներկերի համար 
յուղերի վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրա-
ծախ վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված սպասքեղենի, 
ամանեղենի, մատնահարդարման (մանի կյուրի) 
հավաքակազմերի, սափրվելու գործիք ների, 
ածելիների, խոհանոցային և կամ կենցա ղային 
նպատակներին ծառայող մեքենաների և ձեռքի 
գործիքների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ժապավենների, լուսանկարչա կան ապա-
րատների, կինոնկարահանման խցիկ ների, 
լուսանկարներ պարունակող խտա-
սկավառակների, տեսագրման սար քերի, 
տեսա- և ձայնային արտադրանքի, 
տեսաժապավենների և ձայներիզների, 
ձայնապնակների և ձայնասկավառակների, 
ձայնի  և (կամ) պատկերի   գրառման,   հաղորդ-
ման   և (կամ) վերարտադրման սարքերի և  
գործիք ների, հեռուստացույց ների, 
պարկուճային փլեյեր ների և մագնիսական 
ժապավենների վրա գրանց ման (ձայնի, 
պատկերի, տեղեկատվության) սարքերի, 
տեսաժապավենների և (կամ) 
խտասկավառակների փլեյերների և տեսա-
ժապավենների և (կամ) խտասկավառակ ների 

վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի, 
տեղեկատվության) սարքերի, ռադիոների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված հեռախոսների, 
անլար հեռախոսների, բջջային հեռախոսների, 
բջջային հեռախոսների պատյանների, 
հեռախոսների զարդարանքների և փոկերի, 
կատարված և  ընդունված  զանգերի ցուցիչ-
ների, հաշվիչ մեքենաների, հաշվիչների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների ծառա-
յություններ՝ կապված էլեկտրոնային և 
համակարգչային խաղերի, կինոժապավեն-
ների, լապտերների, օդափոխիչների, եփելու 
սպասքի, թխվածքների և խմորի կաղապարների, 
հաց բովելու հարմարանքների, վառարանների, 
խոհանոցային սպասքի, սնունդ և (կամ) 
ըմպելիքներ մատուցելու կամ պահպանելու 
սպասքի և տարողությունների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ուտելու փայտիկների, կտրող գործիքների, 
ճենապակյա ամանեղենի, բյուրեղապակյա 
ամանեղենի, արծնապատ ամանեղենի, 
արծաթեղենի, ապակեղենի, հախճապակյա 
ամանեղենի, խեցեղենի վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
մազերի համար չորուցիչների, լամպերի, 
լուսամփոփների և դրանց մասերի ու 
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
մանկասայլակների, փուչիկների, հեծանիվների 
ազդանշանային շչակների, ժամացույցների և 
դրանց պարագաների, մասերի ու 
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ոսկերչական իրերի և դրանց նմանակումների, 
զարդարանքների (թանկարժեք իրեր), ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորների, ազնիվ 
մետաղներից տուփերի վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ազնիվ մետաղներից թևքաճարմանդների, 
ազնիվ մետաղներից փողկապների սեղմիչների 



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

16 .07 . 20 19

և ազնիվ մետաղներից փողկապների 
գնդասեղների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային պատ-
վերների ծառայություններ՝ կապված ազնիվ 
մետաղներից գեղարվեստական իրերի, ազնիվ 
մետաղներից   դեկորատիվ   գնդասեղների,   
ազնիվ մետաղներից կոշիկների զարդարանք-
ների, ազնիվ մետաղներից արձանների, ազնիվ 
մետաղներից արձանիկների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
երաժշտական արկղիկների, երաժշտական 
գործիքների, նկարների, լուսանկարների, 
գրենական պիտույքների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված աղբի 
համար թղթե տոպրակների, գրիմը հեռացնելու 
համար թղթե անձեռոցիկների, թղթե 
կաշպոների (դեկորատիվ ծաղկամաններ), 
թղթե ժապավենների, սուրճի համար թղթե 
զտիչների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված թղթե 
կոսմետիկ անձեռոցիկների, թղթե մանկական 
տակաշոր-վարտիքների,  մանկական թղթե 
կրծկալների, թղթե էջանիշների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
զուգարանի թղթի, սեղանի թղթե 
անձեռոցիկների, թղթե թաշկինակների, թղթե 
կամ ստվարաթղթե տուփերի, սեղանի թղթե 
սփռոցների, սեղանի թղթե սպիտակեղենի 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված նկարիչների համար 
ներկերի և նյութերի, նկարելու վրձինների, 
գրելու հարմարանքների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
տպագիր արտադրանքի, գրքերի, թերթերի, 
ամսագրերի և պարբերական հրատա-
րակությունների, բացիկների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
խաղաթղթերի, փաթեթավորման նյութերի 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված նկարների շրջա-

նակների և հենակալների, գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար սոսնձող 
նյութերի վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
կաշվից կամ կաշվի նմանակումներից կա հույքի 
հարդարանքի, կաշվից կամ կաշվի նմանա-
կումներից տուփերի, կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից բանալիների պատյանների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից պատյանների, կաշվից կամ 
կաշվի նմանակումներից կենդանիների համար 
լծասարքերի, կաշվից կամ կաշվի նմանա-
կումներից թամբակալների, կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից փոկերի, կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից կահույքի պաստառների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված պայուսակների և 
ճամպրուկների, քսակների և դրամա-
պանակների, հովանոցների և անձրևանոց-
ների, ձեռնափայտերի վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
կահույքի, հայելիների, հագուստ կախելու 
համար հարմարանքների (կախաթևիկների), 
տուփերի և տարողությունների, տարբերիչ 
թիթեղիկների, կենցաղային փոքր պիտույքա-
կազմերի, կենցաղային կամ խոհանոցային 
սպասքի և տարողությունների, սանրերի, 
սպունգների, խոզանակների, մաքրման համար 
ծառայող պարագաների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ակնոցների, ակնոցների շրջանակների և 
արևապաշտպան ակնոցների և դրանց 
պատյանների ու պիտույքների, մանածա-
գործվածքի և մանածագործվածքից ապրանք-
ների, անկողնային պարագաների, սեղանի 
սպիտակեղենի և ծածկոցների, անձեռոցիկ-
ների, սեղանի վրայի տակդիրների, կահույքի, 
գալանտերեայի  ապրանքների,  թաշկինակ-
ների վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների ծառայու-
թյուններ՝ կապված հագուստի պարագաների, 
կոշկեղենի և գլխարկների, կոճակների, 
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կրծքանշանների, ժապավենների, ժանյակների, 
ասեղնագործած իրերի, վարսակալների և 
մազերի զարդարանքների, ճարմանդների, 
կոշիկների զարդարանքների, գլխարկների 
զարդարանքների, կայծակ-ճարմանդների, գոր-
գերի և փռոցների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
խաղալիքների, խաղերի, տիկնիկների, 
արձանիկների, սպորտային պարագաների, 
տոնածառի զարդերի վաճառքի հետ. մեծածախ 
և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
սննդի և ըմպելիքների, հրուշակեղենի, 
ծաղիկների և ծաղկային ապրանքների, 
լուցկիների, սիգարների, սիգարետների և 
ծխելու պիտույքների վաճառքի հետ. գովազդ. 
ցուցահանդեսների և առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
գովազդային գործակալություններ. կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալություններ. տեղեկատվության 
հավաքում և վերածում տվյալների համա-
կարգչային բազաների. գովազդային նյութերի 
տարածում. հյուրանոցային գործերի 
կառավարում. հետազոտություններ շուկայա-
գիտության ասպարեզում. արտաքին գովազդ. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում). գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. առևտրային 
ավտոմատների վարձույթ. գովազդ փոստով. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպա-
ռողներին ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում. ապրանքների 

ցուցադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք-
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. տարածքների վարձակա-
լում գովազդի տեղադրման համար. 
լուսապատճենահանող սարքավորման վար-
ձույթ. ցուցափեղկերի ձևավորում. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում պարգևային կտրոնների թողարկման 
միջոցով. հեռուստա մարքեթինգի ծառայու-
թյուններ. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. ֆինանսական 
աուդիտ. ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցության 
ծառայու թյուններ. կորպորատիվ հաղորդակցու-
թյան ծառայություններ. գրասենյակային ապա-
րատների վարձույթ քովորքինգ տարածք ներում.

դաս 41. զվարճություններ. զվար-
ճանքի ծառայություններ. զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ. խաղադահլիճների ծառայություն-
ների տրամադրում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. շոուների, համերգների, 
կենդանի կատարումների, թատերականաց-
ված ներկայացումների, ցուցահանդեսների, 
սպորտային մրցումների, մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
թողարկում և ներկայացում. երաժշտա-
սրահների ծառայությունների տրամա-
դրում. կինոթատրոնների ծառայությունների 
տրամադրում. կաբարեի ծառայություններ. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. դիսկո-
տեկների ծառայություններ. ակումբների 
ծառայություններ. գրքերի, տեքստային 
նյութերի, ամսագրերի, թերթերի և 
պարբերականների հրապարակում. գրադա-
րանների ծառայություններ. զվարճությունների, 
ցուցահանդեսների, համերգների, շոուների, 
ներկայացումների, սպորտի, խաղերի, 
հանգստի և մշակութային միջոցառումների 
համար տարածքների և սարքավորումների 
տրամադրում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան և դաստիարակության, զվարճու-
թյունների, զվարճանքի, հանգստի, սպորտի 
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և մշակույթի հարցերով. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ, զվարճալի 
ռադիո հաղորդումներ. ռադիո և հեռուս-
տատեսային ծրագրերի մոնտաժում. կինո-
ֆիլմերի և տեսանյութերի արտադրություն. 
կինոֆիլմերի, տեսաֆիլմերի, լազերային 
սկավառակների, տեսասկավառակների 
և DVD-ների վարձակալություն. ձայնա-
գրությունների վարձակալություն. թատերական 
դեկորացիաների վարձույթ, դեկորացիաների 
վարձույթ շոու-ծրագրերի համար. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). երգակցելու 
հնարավորությամբ տեսալսողական սարքա-
վորանքով կահավորված ակումբների և 
հանգստյան սենյակների ծառայություններ. 
խաղասենյակների ծառայություններ. գեղեց-
կության մրցույթների կազմակերպում. 
կրկեսների ծառայություններ. հեռակա 
ուսուցում. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. խաղերի անցկացման 
ծառայություններ. մարմնամարզության ուսու-
ցում. թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). վիճակա-
խաղերի կազմակերպում. նվագախմբերի 
ծառայություններ. ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում. սցենարներ գրելու 
ծառայություններ. թատերական ներկայա-
ցումներ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. հրապարակումներ էլեկտրո-
նային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառայություն-
ներ առցանց խաղերի ոլորտում. թարգմանու-
թյուն ժեստերի լեզվից. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). լուսանկարչություն. տեսաֆիլմերի 
արտադրություն. կարաոկե ծառայություններ. 
առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
տեսագրում. բոուլինգ խաղալու տարածքներ. 
ֆիթնեսի կազմակերպում բեյսբոլի 
դաշտերում. փակ տարածքում բեյսբոլի 

դաշտերի տրամադրում. բեյսբոլի խաղերի 
տեսքով զվարճությունների կազմակերպում. 
ֆիլմերի առցանց ցուցադրություն. զվար-
ճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային խաղերի 
տրամադրում համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. չբեռնվող ինտերակտիվ 
խաղերի ժամանակավոր օգտագործման 
ապահովում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
կինոդահլիճների ծառայությունների տրա-
մադրում. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. խաղասարքերի վարձույթ. գոլֆի 
դաշտերի տրամադրում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. հանգստի կազմակերպում. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
ձայնային և տեսողական սարքավորում-
ների վարձակալություն. տեսախցիկների 
վարձույթ. կինոժապավենների վարձույթ. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոպրոյեկտորների 
և դրանց պարագաների վարձույթ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
սպորտային հրապարակների վարձույթ. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վար-
ձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. խաղալիքների 
վարձույթ. կենդանիների վարժեցում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). զվարճությունների 
ծառայություններ, այն է՝ ձայնա- և տեսանյու-
թերի, պատկերների, հեռուստահաղորդումների 
և կինոֆիլմերի տրամադրում առցանց 
համակարգչային ցանցում. պատկերների, 
ձայնի և տեսանյութերի տրամադրում առցանց 
ցանցերի միջոցով. տեղեկատվություն 
հորինված պերսոնաժների մասին. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
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ոչ բեռնելի ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
ոչ բեռնելի հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. կինովարձույթ 
(կինոպրոկատ). հատուկ կարիքներով զբաղվող 
օգնականների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. դրոնի կառավարման 
քննությունների անցկացում. միջոցառումների 
համար ձայնային ռեժիսորի ծառայություններ. 
միջոցառումների համար լուսային տեխնիկի 
ծառայություններ. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդային կինոֆիլմերի.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով, խորհրդատվություն տեխնո-
լոգիական վերահսկողության հարցերով. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
հատակագծերի մշակում շինարարու-
թյան բնագավառում. խորհրդատվություն 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
հարցերով. արդյունաբերական դիզայն. 
ինտերիերի ձևավորում. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնա-
գա վառում. հագուստի մոդելավորում. 
գեղարվեստական դիզայն. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխնիկայի ոլորտում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
կայքերի). «ամպային» տեխնոլոգիաների 

ծառայություններ. համակարգիչների վարձույթ. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապա-
հովման հարցերով. համակարգչային համա-
կարգերի վերլուծություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. փաստաթղթերի 
թվայնացում (տեսածրում). տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների և ծրա-
գրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SaaS). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ինտերիերի դիզայն. 
համակարգչային և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ համակարգչային տվյալների, 
անձնական ու ֆինանսական տեղեկատվության 
ապահովման համար, ինչպես նաև 
տվյալների և տեղեկատվության նկատմամբ 
չարտոնված մուտքերը հայտնաբերելու համար. 
համակարգչային հարթակների մշակում. 
այցեքարտերի դիզայն. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական դիզայն.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում. ռեստորան-
ների, սրճարանների, նախաճաշարանների, 
բարերի, սննդասրահների, ճաշարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա-
րանների ծառայություններ. կոկտեյլ 
մատուցող սրահների ծառայություններ. 
սննդամթերքի զարդարում. տորթերի զար-
դարում. ճաշատեսակների պատրաստման 
մասին տեղեկատվության տրամադրում և 
խորհրդատվություն. անհատական խոհա-
րարի ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում և տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցների, մոթելների, պանսիոնների 
ծառայություններ և տեղեկություններ 
դրանց վերաբերյալ. ճամփորդական 
գործակալների և միջնորդների միջոցով 
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հյուրանոցային սենյակների ամրագրման 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
դահլիճների տրամադրում ցուցահանդեսների 
համար. երգակցելու հնարավորությամբ 
տեսալսողական սարքավորանքով կահա-
վորված ռեստորանների, սրճարանների, 
նախաճաշարանների, բարերի, սննդա-
սրահների, ճաշարանների և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. երեխաների 
խնամքի ծառայություններ. մանկամսուրների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. սննդով և ըմպելիքներով 
ապահովում հարսանյաց արարողությունների 
ժամանակ. հարսանյաց արարողությունների 
համար դահլիճների տրամադրում. էլեկտրական 
տոստերների, միկրոալիքային վառարանների, 
ջեռուցման սալերի, կերակուր և ըմպելիքներ 
պատրաստելու ապարատների և սպասքի 
վարձույթ. պանսիոններ կենդանիների համար. 
քեմպինգների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. ժամանակավոր բնակատեղերի վար-
ձակալում. վրանների վարձույթ. շարժական 
շինությունների վարձույթ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի միջոցներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օդի բուրավետիչներ. մատնահարդարման 
պատրաստուկներ. մազերի և մաշկի 
խնամքի և մաքրման համար նախատեսված 
միջոցներ և պատրաստուկներ. կպչուն 
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար. 
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու 
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր). օճառածառի կեղև լվացքի համար. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
սփրեյներ բերանի խոռոչի թարմացման համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը լվանալիս գույները թարմացնելու 
համար. պատրաստուկներ գունազերծման 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կրեմներ կաշվի համար. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
համար. հոտազերծիչներ կենդանիների 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
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արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. մազերի 
քսուքներ, մազերի ժելեր, շամպուններ, մազերի 
լավորակիչներ և մազերի խոնավացման 
պատրաստուկներ. շրթներկ. քսուքներ և 
լոսյոններ մաշկի և դեմքի համար. արհեստական 
եղունգներ. լաքեր եղունգների համար և 
եղունգների համար լաքերի նոսրացուցիչ-
ներ. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. բուրավետիչներ 
ամոքահունց խմորից պատրաստվող 
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր). 
հարդարանքի կաթ. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. մատիտներ հոնքերի համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. մոմ հատակի համար. լաք 
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ լվացքը 
թրջելու համար. օսլա (ապրետուր). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գրիմ. դիմափոշի. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. կոսմետիկական մատիտներ. մոմեր 
կահույքի և հատակների փայլեցման համար. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից 
և խոտերից. պեմզա (չեչաքար). հղկապաստառ. 
ապակե հղկաթուղթ. բուրավետ փայտանյութ. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար 
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). կոշիկի 
քսուքներ. գուտալին (կոշիկի քսուք). կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոսմետիկական 

միջոցներ արևայրուքի համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ սպիտակեղենի 
համար. ողորկելու մոմեր. մոմեր կաշվի 
համար. դեպիլյատորներ. կոսմետիկական 
վազելին. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
խնկաձողիկներ. բուրավետ նյութեր 
պարֆյումերիայի համար. յուղազերծող թուղթ 
մաշկի համար. յուղազերծող թուղթ դեմքի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար 
ոչ բժշկական նպատակների համար. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ.

դաս 9. գիտական, հետազոտական, 
նավագնացական, երկրաբաշխական, լուսա-
նկարչական, կինեմատոգրաֆիական, տեսա-
լսողական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ-
ման, փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության բաշխումը կամ 
սպառումը հաղորդելու, միացնելու, փոխա-
կերպելու, կուտակելու, կարգավորելու կամ 
վերահսկելու սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատկերի կամ տվյալների գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող 
մեդիա. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. դատարկ (չգրված) թվային կամ 
անալոգային տեղեկակիրներ գրման կամ 
պահպանման համար. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ 
մեքենաներ. համակարգիչներ և համա-
կարգիչների կից սարքեր. կոստյումներ 
ջրասուզակության համար, ստորջրյա սուզման 
դիմապանակներ, ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ, 
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար, ջրասուզակների ձեռնոցներ, 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. կրակմարիչներ. համրիչներ. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. մարտկոցներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
հեռադիտակներ. հաշվիչներ. լուսանկարչա կան 
ապարատներ, կինոնկարահանման խցիկներ և 
դրանց մասեր ու պիտույքակազմեր. 
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ոսպնյակներ լուսանկարչական ապարատ ների 
համար. չափման տարողություններ. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. պարկուճային 
նվագարկիչներ. ակնոցների շղթաներ. 
լուսակայված կինոժապավեններ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). խտասկավառակների 
նվագարկիչներ. խտասկավառակներ (ձայնա-, 
տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
գրառված ծրագրային ապահովում. 
համակարգիչներ. համակարգչային տպիչներ. 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. տեղեկատվության մշակման սարքեր. 
դերձակների մետրեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. գրպանի էլեկտրոնային թարգ-
մանիչներ. լուսակայված ժապավեններ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). շրջանակներ դիապոզիտիվն երի 
(թափանցապատկերների) համար. ջերմա-
կարգավորման սարքեր. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. փրկագոտիներ. 
փրկարար ազդալողաններ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկարարական լաստեր. 
էլեկտրական փականներ. էլեկտրոնային 
փականներ և բանալիներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. մագնիսական կոդավորիչներ. 
մագնիսներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). չափիչ 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ. 
միկրոֆոններ. մանրադիտակներ. նեոնային 
խողովակներ ցուցանակների համար. 
դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
լուսապատճենման սարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռադիոսարքեր. 
նվագարկիչներ. հեռակառավարման ապարա-
տուրա. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
կշեռքներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). ծխի դետեկտորներ. խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). ձայնագրիչ ապարատուրա. 

ձայնագրման սկավառակներ. ձայնի 
վերարտադրման սարքեր. ձայնի հաղորդման 
ապարատներ. ակնոցների պատյաններ. 
ակնոցների շրջանակներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. մագնիսական ժապավենների 
վրա գրանցման սարքեր. հեռախոսային 
ապարատներ, հեռախոսափողեր, հեռա-
խոսային հաղորդիչներ, հեռախոսալարեր. 
աստղադիտակներ. հեռուստացույցներ. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). տեսաժապավեններ, տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. տեսագրություններ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. տեսաէկրաններ. տեսագրման սարքեր. 
տեքստային պրոցեսորներ. VCD-ներ. DVD-ներ. 
VCD- և DVD-նվագարկիչներ. տեսալսողական 
սարքավորանք՝ օժտված երգակցելու 
հնարավորություն ընձեռող սարքերով. 
ձայներիզների, տեսաերիզների, խտա-
սկավառակների, լազերային սկավառակների, 
VCD-ների և DVD-ների բռնիչներ, տուփեր և 
պատյաններ. մկնիկների գորգեր. հեռախոսներ, 
անլար հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և դրանց մասեր, 
պիտույքակազմեր ու պիտույքներ. բջջային 
հեռախոսների տուփեր և պատյաններ. 
փեյջերներ և դրանց մասեր ու պիտույքակազմեր. 
փեյջերների տուփեր և պատյաններ. 
պայուսակներ, ծածկոցներ, պատյաններ, 
տուփեր և բռնիչներ բջջային հեռախոսների և 
փեյջերների համար. ականջակալներ. 
ականջակալների գլխադիրներ (ականջա-
կալների փափուկ տարրեր, որոնք 
անմիջականորեն հպվում են ականջին). 
բջջային հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար ականջակալներ, միկրոֆոններ ու 
բարձրախոսներ. կատարված և ընդունված 
զանգերի ցուցիչներ հեռախոսների, բջջային 
հեռախոսների և փեյջերների համար. 
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. վթարային ազդասարքեր. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
ճնշաչափներ. զումմերներ. էլեկտրական 
զումմերներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
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մշակման կենտրոնական բլոկներ). չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). համա-
կարգիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչ ների 
հիշողության բլոկներ. ակուստիկական կապի 
սարքեր. կոմուտացման սարքեր (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորանք). 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. մագնիսական սկավառակներ. 
ջրասուզական սարքա վորումներ. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. հատուկ հագուստ 
(ջրասուզակների համար), սուզազգեստներ. 
հայտարա րությունների էլեկտրոնային տախ-
տակներ. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). ակնոցների 
նրբաքուղեր. օկուլյարներ (ակնապակիներ). 
վահաններ աչքերը շլացուցիչ լույսից 
պաշտպանելու համար. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. զտիչներ (լուսանկարչություն). 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. խոնավաչափներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. փոխհաղորդներ (երկկողմանի 
հաղորդակցության համակարգ). ինտերֆեյս-
ներ համակարգիչների համար. հաշիվները 
դուրս գրելու սարքեր. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
մագնիսական ժապավեններ. չափագդալներ. 
մետրոնոմներ. միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգ-
չային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի մանի-
պուլյատորներ. օպտիկական լուսատուներ 
(թելքային). օպտիկական ապակիներ. 
օպտիկական դետալներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
ռադիոհեռագրական կայաններ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). կիսահաղորդիչներ. դիապոզիտիվն եր 
(լուսանկարչություն). ձայնագրման ժապա-
վեններ. մագնիսական ժապավենների 
մագնիսաթափման սարքեր. հեռագրալարեր. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռա-
տիպներ. հեռուստահուշարարներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. հաղորդիչներ 

(հեռակապ). ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
վակուումաչափներ. տեսա հեռախոսներ. 
տագնապի ազդասարքեր. սպորտային 
սուլիչներ. թայմերներ ձու եփելու համար. 
սպորտային ակնոցներ. ակվալանգի 
խողովակներ. պաշտպանական սաղավարտներ 
սպորտսմենների համար. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. գրառված 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
բեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). ներբեռնելի 
էմոջիներ բջջային հեռախոսների համար. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. արբան-
յակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դաստակների հենարաններ 
համակարգիչներ հետ աշխատանքի համար. 
թվային ֆոտոշրջանակներ. նրբաքուղեր 
շարժական հեռախոսների համար. դրոցներ 
շարժական հեռախոսների համար. դրոցներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 
ալեհավաքի թասակներ շարժական 
հեռախոսների համար. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
էլեկտրոնային սխեմաներ և CD-ROM-ներ, 
որոնք թույլ են տալիս գրել ավտոմատ 
նվագարկման ծրագիր՝ էլեկտրոնային 
երաժշտական գործիքներում օգտագործման 
համար. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների 
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատ ներ 
(GPS). ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. սկավա-
ռակակիրներ համակարգիչների համար. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). օրգանական 
լուսարձակող դիոդներ (OLED). դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանության անհա-
տական միջոցներ. պաշտպանիչ դիմակներ. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
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կողմնացույցներ. էլեկտրական միացումներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի վար-
դակների համար. բաշխիչ կառավարակետեր 
(էլեկտրականություն). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. հրդեհաշեջ փողրակ-
ներ. հրշեջ ծայրապանակներ. խաղային 
ծրագրեր տեսախաղերի արկադային 
ավտոմատների համար. խաղային ծրագրեր 
տեսախաղերի տնային ավտոմատների համար. 
անձնական թվային օգնական սարքեր. լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդրակներ. 
արևային մարտկոցներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. թվային լուսանկարչական 
ապարատներ. էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. սմարթ-ժամացույցներ. սմարթ-
ակնոցներ. մարմնի վրա կրվող սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար. 
սմարթ-մատանիներ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ). ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
գրատախտակներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքավորումներ երաժշտական 
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. լաբորատոր ռոբոտներ, 
ուսուցողական ռոբոտներ, անվտանգության 
ապահովման ռոբոտներ, արհեստական 
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ. 
հեռաներկայության ռոբոտներ. պայուսակներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 
պայուսակներ և պատյաններ լուսանկարչա կան 
ապարատների և լուսանկարչական սարքա-
վորումների համար. վրան կրովի 
համակարգիչներ. կառավարման լծակներ 
համակարգիչների համար, բացառությամբ 
տեսախաղերի համար նախատեսվածների. 
էլեկտրոնային սիգարետների մարտկոցներ և 
լիցքավորող սարքեր. վիրտուալ իրականության 
ձեռնոցներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ և ազնիվ մետաղների 
ձուլակտորներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
թևքաճարմանդներ ազնիվ մետաղներից. 
փողկապների սեղմիչներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (քորոցներ) փողկապների համար 
ազնիվ մետաղներից. գեղարվեստական 

իրեր ազնիվ մետաղներից. դեկորատիվ 
գնդասեղներ ազնիվ մետաղներից. կոշիկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից. 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. թանկարժեք 
իրեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարեր. թանկարժեք ոսկերչական իրերի և 
զարդարանքի արհեստական նմանակում-
ներ (բիժուտերիա). ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). հուռութներ բանալիների օղակների և 
շղթաների համար. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. մետաղադրամներ. ժետոններ, 
այն է՝ մեդալներ և (կամ) մետաղադրամներ. 
թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). պատյաններ թանկարժեք 
իրերի համար. պատյաններ ոսկերչական 
իրերի համար. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
գնդասեղներ, քորոցներ (թանկարժեք իրեր). 
դարձածալին ամրացվող կրծքանշաններ. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների 
սեղմիչներ. ժամացույցներ և դրանց մասեր 
ու պիտույքակազմեր. ժամացույցների 
ապարան ջաններ, ժամացույցների շղթաներ. 
գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների 
իրաններ. շարժականգով վայրկյանաչափներ. 
զարդարանք (թանկարժեք իրեր). դեկորատիվ 
գնդասեղներ, գնդասեղներ փողկապների 
համար. մեդալներ. օղակներ բանալիների 
համար. դուրսքաշովի օղակներ բանալիների 
համար. դուրսքաշովի շղթաներ բանալիների 
համար. անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար. շղթաներ 
և պատյաններ բանալիների համար ազնիվ 
մետաղներից և (կամ) թանկարժեք քարերից. 
կախազարդեր. ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. ժամացույցների իրաններ. էլեկտրա-
կան ժամացույցներ. արևի ժամացույցներ. 
ալմաստներ. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ 
ադամանդ). զարթուցիչներ. թավաթելային 
թևքաճարմանդներ. քորոցներ փողկապների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. 
հաղթանշաններ (մրցանակային գավաթներ). 
հուշանվերային վահաններ. թալիսմաններ. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
իրեր պատրաստելու համար. գնդասեղներ 
գլխարկների համար (թանկարժեք իրեր).
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դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. օրացույցներ, 
գրքեր, կատալոգներ, փոստային բացիկներ, 
ազդագրեր, պլակատներ, պարբերական մամուլ, 
տպագրական հրատարակություններ, թերթեր, 
լրագրեր և ամսագրեր. երաժշտական բացիկներ. 
գրելու պիտույքներ. ռետինե դրոշմակներ. 
դրոշմակներ և կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ). բարձիկներ դրոշմակնիքների 
համար, թանաքի բարձիկներ. լուսանկարների 
ալբոմներ. ստվարաթղթի թերթեր նկարները 
կամ լուսանկարները շրջանակելու համար 
(պասպարտու). նկարակալներ. ծծանաթուղթ. 
հենակալներ լուսանկարների համար. թանաք. 
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե և 
ստվարաթղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի 
տակ դնելու համար, գրաֆինների թղթե և 
ստվարաթղթե տակդիրներ. փաթեթավոր ման 
թուղթ և փաթեթավորման նյութեր. ջրաներ-
կեր. գրաֆիկական վերարտադրություն-
ներ, դիմանկարներ. վիմատիպ նկարներ. 
գրիչներ, մատիտներ, ինքնահոս գրիչներ, 
գնդիկավոր գրիչներ. գրչածայրեր. գրչակոթեր. 
մատիտների բռնիչներ. գրիչների և գրելու 
պիտույքների վերալիցքավորման բալոններ. 
մատիտների համար գրիֆելներ. գունավոր 
մատիտներ. գրչատուփեր, մատիտների 
տուփեր. մատիտ սրելու հարմարանքներ. 
մատիտ սրելու մեքենաներ. թղթերն ամրաց նելու 
հարմարանքներ (ամրակներ). ճնշածծաններ. 
գրասենյակային կոճգամներ. պաստելներ. 
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղա-
յին նպատակների համար. պապիեմաշե. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. 
նամակների բռնիչներ. նամակների բացիչներ. 

կպչուն ժապավեններ և կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ. գծագրական 
պիտույքներ, գծագրական տախտակներ, 
գծագրական գրչածայրեր և գծագրա-
կան գործիքներ. գծագրագործիքատուփեր. 
նամականիշների և մետաղադրամների 
ալբոմներ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար. փաթեթներ 
ապրանքների սառնապահման համար. 
նվերների տոպրակներ. թղթե տոպրակներ. 
թղթե տոպրակներ գնումների համար, թղթե 
տոպրակներ սենդվիչների համար. թղթե 
տոպրակներ երեկույթների համար. թղթե 
տոպրակներ նվերների համար. տոպրակներ 
սառույցի համար, կոնաձև թղթե տոպրակներ, 
պլաստմասսայե տոպրակներ սենդվիչների 
համար. տոպրակներ միկրոալիքային վառա-
րանում սնունդ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե տոպրակներ գնումների համար, 
թղթե տոպրակներ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար. աղբի թղթե տոպրակներ. փափկացնող 
նյութով շերտապատված ստվարաթղթե 
փաթեթներ. ծրարներ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). հենակալներ գրքերի 
համար. էջանիշներ. գրասենյակային պահա-
րանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). օրագրեր. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ), 
փոստային թուղթ. գծագրության թուղթ. 
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր. 
կավիճ, գրատախտակներ, ազդագրերի 
գրատախտակներ. անձնագրերի կազմեր. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. 
գրասենյակային ռետիններ. նկարներ. կորա-
քանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
ջնջելու միջոցներ, ռետիններ ջնջելու համար, 
ջնջող հեղուկներ. նամակների էլեկտրական 
բացիչներ. տպագրված նոտաներ. ջնջվող 
մակերևույթով գրատախտակներ. թղթե և (կամ) 
ստվարաթղթե զարդարանք. նախաճաշի թղթե 
տոպրակներ. ստվարաթղթե ճամպրուկներ և 
պատյաններ. ներկելու ալբոմ. թղթապանակներ 
զեկույցների համար. թղթի սեղմակներ. 
գրպանի նոթատետրեր. ֆլոմաստերներ. 
գրքին հագցվող թղթե ժապավեններ. սև 
մատիտների հավաքածուներ. գունավոր 
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մատիտների հավաքածուներ. քանոններ. 
գրելու տակդիրներ. ինքնագրերի գրքեր. 
ճարմանդակարիչներ (գրասենյակային). 
ժապավենի կտրիչներ (գրասենյակային). 
նախազգուշացնող ցուցանակներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. խտասկավառակների մանրատիչներ 
տնային կամ գրասենյակային նպատակների 
համար. մակաշերտման սարքեր և 
ապարատներ. ջերմասոսնձման միջոցով 
փաստաթղթերը և լուսանկարները պաշտպանիչ 
փաթեթավորմամբ պատող էլեկտրական 
ապարատներ. քարտերի բռնիչներ և տուփեր. 
թղթե զարդարանք նախաճաշի տուփերի 
կամ սննդամթերքի համար. ալբոմներ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. ստվարաթղթե տուփեր, թղթե 
տուփեր. քարտեր. կնիքների, դրոշմակների 
կալիչներ և տուփեր. կոմիքսների գրքույկներ. 
գծագրական կարկիններ. քարտեր կամ թղթյա 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը 
գրելու համար. գրասենյակային թուղթ. հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
արագակարներ, թղթապանակներ (գրա-
սենյակային). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե դրոշներ. 
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). թղթա-
պանակներ փաստաթղթերի համար. 
կպչուն ժապավեններ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե թաշկինակներ. 
կատալոգային քարտեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավեններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. ոչ 
մանածագործական պիտակներ. քարտեզներ. 
երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
բրոշյուրներ. ավտոմատ մատիտներ. 
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. տոմսեր. գրամեքենաների 
ժապավեններ. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու վրձիններ. գրելու 
կավիճ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու դանակներ 
(գրասենյակային). մանկական թղթե 
կրծկալներ. թղթե զտիչներ սուրճի համար. 

բուկլետներ. ասեղնագործության նմուշներ 
(սխեմաներ). սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
թղթե շերտեր գուշակություններ անելու համար. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ շարժական 
հեռախոսների համար. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար. փաստաթղթերի մակաշերտման 
ապարատներ (գրասենյակային). ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. պիտակ-
ները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. 
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). ներկերի 
արկղեր. նկարիչների վրձիններ. ջնջոցներ 
գրատախտակի համար. սուան-թուղթ 
(չինական նկարչության և գեղագրություն 
համար). մեխանիկական մատիտներ. վասի 
(ճապոնական թուղթ). տրաֆարետներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները զարդարելու 
համար. անվանաքարտեր (բեյջեր). գծիկավոր 
կոդերի ժապավեններ. գլիտեր (փայլազարդ) 
գրասենյակային նպատակների համար. թղթե 
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. թղթե 
անձեռոցիկներ մաքրման համար.

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. պայուսակներ. 
քսակներ. դրամապանակներ, ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա), 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա), 
բանալիների պատյաններ, բանալիների 
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. թիկնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. տնտեսական պայուսակներ. 
կաշվե թամբակալներ. կաշվե սրակալներ. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար 
(փոկային շինվածքներ), փոկեր ուղեբեռի 
համար. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
այցեքարտերի թղթապանակներ. վզնոցներ 
կենդանիների համար. քուղեր կաշվից 
և կաշվի նմանակումներից. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
դնչկալներ. դպրոցական պայուսակներ. 
կաշեփոկիկներ. բռնակներ ճամպրուկների 
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համար. ճամպրուկներ. ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական սնդուկներ. պատյաններ 
հովանոցների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. փոկեր ուղեբեռի համար. 
ծովափի պայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). արկղեր և տուփեր 
կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից կամ դրանց 
նմանակումներից. կանացի պայուսակ-
ներ. ալպենշտոկներ. թղթապանակներ 
երաժշտական նոտաների համար. տնտեսա-
կան մթերացանցեր. կռնապայուսակներ. 
պայուսակներ փականագործական գոր-
ծիքների համար կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից. որսապարկեր (որսորդական 
պարագաներ). կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կահույքի պաստառներ կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. մանկական լանջագոտիներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակ-
ներ. սպորտային պայուսակներ. հագուստ 
ընտանի կենդանիների համար. լանջակապեր 
երեխաներ կրելու համար, ուսափոկերով 
համակներ երեխաներ կրելու համար. 
ծածկոցներ կենդանիների համար. կապեր և 
լծասարքեր կենդանիների համար. քսակների 
հիմնակմախքներ. այցեքարտերի պատյաններ. 
ռանդոսերու (ճապոնական դպրոցական 
կռնապայուսակ). սանձեր քայլելիս երեխաներին 
պահելու համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. 
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. կաշվե 
կտավներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). լողափի զգեստներ. 
լողազգեստներ. սպորտային հագուստ. 
անջրանցիկ հագուստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
առանց մատների ձեռնոցներ (հագուստ). 
թաթմաններ. գոտիներ (հագուստ). հագուստ 
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների 
համար. հագուստ մանկիկների համար. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներքնա-
զգեստ. ննջազգեստներ և պիժամաներ. 
բաղնիքի խալաթներ. տաբատակալներ. 
բոլորագլխարկներ. գդակներ. հովարներ 

գլխարկների համար. հովարով գլխարկներ. 
բերետներ. լողագլխարկներ. ջրցողի գլխարկ-
ներ. մուֆտաներ (հագուստ). ականջակալներ 
(հագուստ). ոչ էլեկտրական մուֆտաներ 
ոտքերի համար. շարֆեր, փողկապներ, 
ժապավենակապեր. կարճագուլպաներ, գուլ-
պաներ (երկար), ձգագուլպաներ. կախա-
կապեր. կապեր կարճագուլպաների, երկար 
գուլպաների և ձգագուլպաների համար. 
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ. տնային 
կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. դիմակահան-
դեսի կոստյումներ. աշխատանքային թևքեր. 
գլխաշորեր. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. դահուկների կիսակոշիկներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կրծկալներ. 
բրիջիներ. լիֆեր. մանտո. բազկապատներ. 
մորթե թիկնոցներ. գլխակապեր (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). հագուստ ջերսիից. 
սվիտերներ. կրծքակալներ. տրիկոտաժե 
հագուստ. վերնազգեստ. վերարկուներ. 
տաբատներ. գլխանոցով բաճկոններ. 
պուլովերներ. սանդալներ. վզպատներ. 
շալեր. շապիկներ (բլուզներ). կանացի 
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բլուզներ. 
զանգապաններ. սպորտային կիսակոշիկներ. 
սպորտային տրիկոտաժեղեն. կոստյումներ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. համազգեստ. 
բաճկոնակներ. կոմբինեզոններ ջրային 
դահուկների համար. կանացի ներքնազգեստ. 
մարմնամարզական կոշիկներ. իրանակալներ 
(կանացի ներքնազգեստ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
հեծանվորդների համար. դիմակներ քնելու 
համար. նիհարեցնող նյութեր պարունակող 
հագուստ. ասեղնագործած հագուստ. կոշիկի 
կրունկները պաշտպանող գլխադիրներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. 
ապարատներ տեսախաղերի համար. 
տիկնիկներ. թավշյա խաղալիքներ. թավշե 
արջուկներ. խաղալիք պատկերաքանդակներ և 
խաղերի հավաքակազմեր. մարմնամարզական 
և սպորտային իրեր. խաղագնդեր, ռետինե 
գնդակներ, փչովի խաղագնդակներ և փուչիկ-
ներ. զարդարանքներ հանդիսությունների 
համար. տոնածառի զարդեր. ուշադրության 
նշաններ (մանր նվերներ, որոնք հյուրընկալողը 
նվիրում է հյուրերին). տրանսպորտային 
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միջոցներ (խաղալիքներ). էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
սերֆինգի տախտակներ. սնոուբորդներ. 
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. պաշտպանիչ 
միջադիրներ և վահանակներ (սպորտային 
և խաղային հանդերձանքի տարրեր). օդա-
ճնշական խաղալիք ատրճանակներ. նարդի. 
խաղագնդակներ. զանգակներ տոնածառերի 
համար. բիլյարդի խաղագնդեր. բիլյարդի 
սեղաններ. կառուցելու խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). սեղանի խաղեր. կոնֆետ-
շրխկաններ (Սուրբ ծննդյան շրխկաններ). 
կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկներով. 
սարքեր և սարքավորումներ բոուլինգի համար. 
խաղային կոնստրուկտորներ. մոմակալներ 
տոնածառերի համար. շաշկու տախտակներ. 
շաշկի (խաղ). շախմատ. շախմատի 
տախտակներ. արհեստական տոնածառեր. 
տակդիրներ տոնածառերի համար. սարքեր 
աճպարարության ցուցադրման համար. 
Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների 
անակնկալներ). տարողություններ խաղա-
զառերի համար. տեգեր. խաղազառեր. 
մահճակալներ տիկնիկների համար. տիկ-
նիկների հագուստ. տնակներ տիկնիկների 
համար. տիկնիկների սենյակներ. դոմինո 
(խաղ). մարմնամարզական մարզագնդեր. 
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). տոնա-
վաճառային կարուսելներ. ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. ձկնորսական 
կեռիկներ. ձկնորսական սարքեր. լողաթաթեր. 
ձկնորսական լողաններ. թռչող սկավառակներ 
(խաղալիքներ). ավտոմատ խաղեր. ձեռնա-
թիակներ (ռակետներ). սարքեր խաղերի 
համար. տեսախաղերի ավտոմատներ. 
հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյուրակիր 
խաղեր. տեսախաղերի արկադային ավտո-
մատներ. պայուսակներ գոլֆի մականների 
համար. գոլֆի մականներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ խաղերի և սպորտի համար. 
անակնկալներով խաղեր խաղարկումների 
համար. կարժառներ օդապարուկների համար, 
հարմարանքներ օդապարուկների պարան-
ները փաթաթելու համար. օդապարուկներ. 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
մահջոնգ. փոքր գնդակներ խաղերի համար. 

խամաճիկներ. թատերական դիմակներ. 
դիմակներ (խաղալիքներ). շարժական 
մասերով խաղալիքներ. տրանսպորտային 
նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ. մանր 
զարդարանքներ   երեկույթների   և   պարերի 
համար (ուշադրության նշաններ). տնային 
խաղեր. հրապատիճներ (խաղալիքներ). 
խաղալիք ատրճանակներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). օղակներով խաղեր. 
ճոճաձիեր (խաղալիքներ). առագաստավոր 
տախտակներ սերֆինգի համար. դահուկներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). 
տոբոգաններ (խաղալիքներ). հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար 
(խաղալիքներ). հոլեր (խաղալիքներ). 
զսպա նակվող տախտակներ (սպորտային 
պարագաներ). հեծանվային վարժասարքեր. 
լողավազաններ (խաղային և սպորտային 
իրեր). լողավազանի փչովի լողաններ. պահող 
տախտակներ լողի համար. թաղանթավոր 
ձեռնոցներ լողի համար. փչովի խաղալիքներ 
լողավազանների համար. ճոճեր. սեղանի 
թենիսի սեղաններ. խաղալիքներ ընտանի 
կենդանիների համար. ջրային դահուկներ. 
խաղային պարագաներ լողալու, ջրային 
խաղերի, սպորտի և այլ զբաղմունքների 
համար. գնդակներ լողափում օգտագործելու 
համար. կանխավճարով աշխատող խաղային 
ավտոմատներ. հատուկ պատյաններ 
դահուկների և սերֆինգի տախտակների 
համար. բինգոյի քարտեր. թիթեռնացանցեր. 
խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. միասահուկավոր 
անվավոր չմուշկներ. գլուխկոտրուկներ, 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ). գեղադիտակներ. 
կայմեր առագաստով տախտակների 
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. 
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ. 
ռուլետկաների (պտուտախաղերի) անիվներ. 
գնդեր ձյան փաթիլներով. ձյունամուճակ-
ներ. ճապոնական խաղաթղթեր. լողի 
բաճկոնակներ. լողի գոտիներ. լողաններ լողի 
համար. թևակապեր լողի համար. տոնական 
թղթե գլխարկներ. ուժային մարզասարքեր. 
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. 
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար. 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). պաչինկոներ. սլոտ-մեքենաներ 
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(խաղային ավտոմատներ). խաղալիք 
ռոբոտներ. դրոններ (խաղալիքներ). դյուրակիր 
խաղային կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ 
ժապավեններ. ջոյստիկներ տեսախաղերի 
համար. քարտեր խաղերի համար. խաղային 
վրաններ. խաղային կոնսոլներ. դյուրակիր 
խաղային կոնսոլներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա. 
ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ, 
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
արգանակներ. արգանակի խտածոներ. 
խավիար. ձկից արտադրված սննդամթերք. 
ձկից պատրաստված սննդամթերք. շաքարած 
մրգեր. սառեցրած մրգեր. մրգային չիպսեր. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
մսային դոնդող. մսի պահածոներ. կաթնային 
ըմպելիքներ. պահածոյացված սնկեր. 
մշակված ընկույզներ. լյարդի պաշտետներ. 
գետնընկույզի յուղ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սիսեռ. մրգակեղև. կար-
տոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
աղցաններ. թթու կաղամբ. նրբերշիկ. քնջութի 
սննդային յուղ. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. ապուրներ. սոյայի շոռ. 
բանջարեղենային աղցաններ. բանջարեղենի 
ապուրներ. հարած սերուցք. ապուրի չոր 
խտածոներ. արագ եփվող ռագու. արագ եփվող 
կարտոֆիլի պյուրե. արագ եփվող միսո ապուր 
(ճապոնական ապուրի տեսակ). կարրիով 
ճաշատեսակների կիսաֆաբրիկատներ. 
կարրիով ռագուի կիսաֆաբրիկատներ. թեթև 
նախուտեստներ. ջրիմուռներ (սննդամթերք). 
մշակված և պահածոյացված միս, ձուկ, 
թռչնամիս և որսամիս. բեկոն. բաղա-
դրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. ընկույզից մածուկ շոկոլադով. 
երշիկեղեն. կրոկետներ. ձկան պահածոներ. 
մրգային դոնդող. մրգային աղցաններ. 
մրգային պահածոներ. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. զեյթունի սննդային յուղ. չամիչ. 
տոմատի խյուս. բանջարեղենի պահածոներ. 
անկենդան ձկնեղեն և ծովամթերք. մշակված 
և պահածոյացված ձկնեղեն և ծովամթերք. 
ձկնեղենի և ծովամթերքի պահածոներ. 
ծովամթերքի սննդային սպիտակուցներից 

պատրաստված սննդամթերք. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
պահածոյացված լոբազգիներ. կաթնային 
կոկտեյլներ. կաթի գերակշռությամբ կաթ-
նային ըմպելիքներ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). 
բոված ջրիմուռներ. կաթնային շիճուկ. սննդի 
համար պատրաստված հալվե-վերա. մշակված 
ձկնկիթ. ուտելի թռչնի բներ. կաթնաթթվային 
բակտերիաներով ըմպելիքներ. նուշի կաթ. 
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. 
կենդանիների աղիքներ նրբերշիկներ և 
երշիկեղեն պատրաստելու համար. յակիտորի. 
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). թաժին (մսի, ձկան կամ 
բանջարեղենի հիմքով ճաշատեսակ).

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ, 
սորբեթ և այլ սննդամթերք սննդային սառույցից. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. համեմունք. պահածոյացված 
խոտաբույսեր (համեմունք). քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). սառույց. թխվածքաբլիթ. փոշի 
հրուշակեղենի համար. ուտելի զարդարանքներ 
տորթերի համար. բուրավետարարներ տորթերի 
համար. բրնձային բլիթներ. կոնֆետներ. 
շոկոլադ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հրուշակեղեն 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
սրճային բուրավետարարներ. որպես սուրճի 
փոխարինիչներ օգտագործվող խառնուրդ-
ներ և պատրաստուկներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. ադիբուդի. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. կարրի (ամոքանք). եփած կրեմ. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
բուրավետարարներ սննդի համար, բացա-
ռությամբ եթերային յուղերի. սննդային 
սառույց. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
քաղցրաբլիթներ. օշարակ սննդի համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. կետչուպ (սոուս). մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). կուլեբյակա մսով (կերակուր). 
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տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. նրբաբլիթներ. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). պաշտետով կարկանդակներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք). պիցաներ. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մեղվամոր 
կաթ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
վասաբի. սոյայի սոուս. մակարոնեղեն, լապշա 
(արիշտա) և վերմիշել. ուդոն (ճապոնական 
լապշա). սուշի. վանիլ. վաֆլիներ. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). բրեցելներ 
(աղի ոլորաբլիթ). ցորենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. թեթև նախաճաշերի խառնուրդ՝ 
կազմված կրեկերներից, բրեցելներից և 
ադիբուդիից. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն 
(մաստակ) ոչ բժշկական նպատակների 
համար. եգիպտացորենի ալյուր. կրեկերներ. 
ոսկե օշարակ. բնական կամ արհեստական 
սառույց. մակարոններ. նշակարկանդակներ. 
մայոնեզ. վարսակաձավար. կուտապներ. 
ռելիշ (համեմունք). պաքսիմատ. կերակրի 
աղ. սենդվիչներ. տոմատի սոուս. սպագետի. 
տարտեր (մրգաբանջարեղենային կարկան-
դակներ). ցորենի ալյուր. համեմունքներ 
աղցանների համար. մսային թանձր 
ամոքանք. սոուսներ մակարոնեղենի 
համար. արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշա-
տեսակներ. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. վարսակի փաթիլներ. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
հացահատիկային սալիկներ սպիտակուցի 
բարձր պարունակությամբ. սննդային ալյուր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). սննդա-
մթերք վարսակի հիմքով. սոյայի խյուս 
(համեմունք). թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մրգային սոուսներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի 
հիմքով). պանրային թեթև նախաճաշեր. սեմբեյ 
(բրնձի կրեկերներ). շնչառությունը թարմացնող 
անանուխի կոնֆետներ.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի 
և փոստային պատվերների ծառայություններ՝ 
կապված ուշադրության նշանների (մանր 
նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում է 
հյուրերին), հանդիսությունների համար 
զարդարանքների, նվերների և մանր 
զարդարանքների, օճառների, օծանելիքի, 
եթերային յուղերի, կոսմետիկական միջոցների, 
մազերի համար լոսյոնների, մազերի խնամքի 
միջոցների, հարդարանքի (արդուզարդի) 
միջոցների, ատամի մածուկների ու փոշիների, 
անձնական հիգիենայի միջոցների վաճառքի 
հետ. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և 
փոստային պատվերների ծառայություններ՝ 
կապված մաքրման, ողորկման (փայլեցման) և 
հղկամշակման պատրաստուկների, լվացքի 
նյութերի, մատնահարդարման (մանիկյուրի) 
գործիքների, եղունգի խնամքի պատրաս-
տուկների, եղունգի լաքերի, արհեստական 
եղունգների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
դիետիկ նյութերի, մանկական սննդի, հիգիենիկ 
պատրաստուկների, մոմերի, մոմերի և լամպերի 
պատրույգների, վառելու (կպչան) նյութերի, 
ճարպերի, քսանյութերի, ներկերի համար 
յուղերի վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված սպասքե ղենի, 
ամանեղենի, մատնահարդարման (մանիկյուրի) 
հավաքակազմերի, սափրվելու գործիքների, 
ածելիների, խոհանոցային և կամ կենցաղային 
նպատակներին ծառայող մեքենաների և ձեռքի 
գործիքների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ժապավենների, լուսանկարչա կան ապա-
րատների, կինոնկարահանման խցիկ ների, 
լուսանկարներ պարունա կող խտասկա-
վառակների, տեսագրման սարքերի, տեսա- և 
ձայնային արտադրանքի, տեսաժապավենների 
և ձայներիզների, ձայնապնակների և 
ձայնասկավառակ ների, ձայնի և (կամ) 
պատկերի   գրառման,   հաղորդ ման և (կամ) 
վերարտադրման սարքերի և գործիք ների, 
հեռուստացույցների,   պարկուճային   փլեյեր-
ների և մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանց ման (ձայնի, պատկերի, տեղեկա-
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տվության) սարքերի, տեսաժապավենների և 
(կամ) խտասկավառակների փլեյերների և 
տեսա ժապավենների և (կամ) խտասկավառակ-
ների վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի, 
տեղեկատվության) սարքերի, ռադիոների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված հեռախոսների, 
անլար հեռախոսների, բջջային հեռախոս ների, 
բջջային հեռախոսների պատյանների, հեռա-
խոսների զարդարանքների և փոկերի, 
կատարված և ընդունված զանգերի ցուցիչ ների, 
հաշվիչ մեքենաների, հաշվիչների վաճառքի 
հետ. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և 
փոստային պատվերների ծառայություններ՝ 
կապված էլեկտրոնային և համակարգչային 
խաղերի, կինոժապավենների, լապտեր ների, 
օդափոխիչների, եփելու սպասքի, թխվածքների 
և խմորի կաղապարների, հաց բովելու 
հարմարանքների, վառարանների, խոհա-
նոցային սպասքի, սնունդ և (կամ) ըմպելիքներ 
մատուցելու կամ պահպանելու սպասքի և 
տարողությունների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ուտելու փայտիկների, կտրող գործիքների, 
ճենապակյա ամանեղենի, բյուրեղապակյա 
ամանեղենի, արծնապատ ամանեղենի, 
արծաթեղենի, ապակեղենի, հախճապակյա 
ամանեղենի, խեցեղենի վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
մազերի համար չորուցիչների, լամպերի, 
լուսամփոփների և դրանց մասերի ու 
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
մանկասայլակների, փուչիկների, հեծանիվների 
ազդանշանային շչակների, ժամացույցների և 
դրանց պարագաների, մասերի ու 
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ոսկերչական իրերի և դրանց նմանակումների, 
զարդարանքների (թանկարժեք իրեր), ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորների, ազնիվ 
մետաղներից տուփերի վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 

պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ազնիվ մետաղներից թևքաճարմանդների, 
ազնիվ մետաղներից փողկապների սեղմիչների 
և ազնիվ մետաղներից փողկապների 
գնդասեղների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային պատ-
վերների ծառայություններ՝ կապված ազնիվ 
մետաղներից գեղարվեստական իրերի, ազնիվ 
մետաղներից   դեկորատիվ   գնդասեղների,   
ազնիվ մետաղներից կոշիկների զարդարանք-
ների, ազնիվ մետաղներից արձանների, ազնիվ 
մետաղներից արձանիկների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
երաժշտական արկղիկների, երաժշտական 
գործիքների, նկարների, լուսանկարների, 
գրենական պիտույքների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված աղբի 
համար թղթե տոպրակների, գրիմը հեռացնելու 
համար թղթե անձեռոցիկների, թղթե 
կաշպոների (դեկորատիվ ծաղկամաններ), 
թղթե ժապավենների, սուրճի համար թղթե 
զտիչների վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային պատ-
վերների ծառայություններ՝ կապված թղթե 
կոսմետիկ անձեռոցիկների, թղթե մանկական 
տակաշոր-վարտիքների,  մանկական թղթե 
կրծկալների, թղթե էջանիշների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
զուգարանի թղթի, սեղանի թղթե անձե-
ռոցիկների, թղթե թաշկինակների, թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփերի, սեղանի թղթե 
սփռոցների, սեղանի թղթե սպիտակեղենի 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված նկարիչների համար 
ներկերի և նյութերի, նկարելու վրձինների, 
գրելու հարմարանքների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
տպագիր արտադրանքի, գրքերի, թերթերի, 
ամսագրերի և պարբերական հրատարա-
կությունների, բացիկների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
խաղաթղթերի, փաթեթավորման նյութերի 
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վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված նկարների 
շրջանակների և հենակալների, գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
սոսնձող նյութերի վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային պատ-
վերների ծառայություններ՝ կապված կաշվից 
կամ կաշվի նմանակումներից կահույքի 
հարդարանքի, կաշվից կամ կաշվի նմանա-
կումներից տուփերի, կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից բանալիների պատյանների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից պատյանների, կաշվից կամ 
կաշվի նմանակումներից կենդանիների համար 
լծասարքերի, կաշվից կամ կաշվի նմանա-
կումներից թամբակալների, կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից փոկերի, կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից կահույքի պաստառների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված պայուսակների և 
ճամպրուկների, քսակների և դրամա պա-
նակների, հովանոցների և անձրևանոցների, 
ձեռնափայտերի վաճառքի հետ. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
կահույքի, հայելիների, հագուստ կախելու 
համար հարմարանքների (կախաթևիկների), 
տուփերի և տարողությունների, տարբերիչ 
թիթեղիկների, կենցաղային փոքր պիտույքա-
կազմերի, կենցաղային կամ խոհանոցային 
սպասքի և տարողությունների, սանրերի, 
սպունգների, խոզանակների, մաքրման համար 
ծառայող պարագաների վաճառքի հետ. 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
ակնոցների, ակնոցների շրջանակների և 
արևապաշտպան ակնոցների և դրանց 
պատյանների ու պիտույքների, մանածա-
գործվածքի և մանածագործվածքից ապրանք-
ների, անկող նային պարագաների, սեղանի 
սպիտա կեղենի և ծածկոցների, անձեռոցիկ-
ների, սեղանի վրայի տակդիրների, կահույքի, 
գալանտերեայի ապրանքների, թաշկինակ ների 
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրա ծախ 

վաճառքի և փոստային պատվերների 
ծառայություններ՝ կապված հագուստի 
պարագաների, կոշկեղենի և գլխարկների, 
կոճակների, կրծքանշանների, ժապավեն ների, 
ժանյակների, ասեղնագոր ծած իրերի, 
վարսակալների և մազերի զարդարանքների, 
ճարմանդների, կոշիկների զարդարանքների, 
գլխարկների զարդա րանքների, կայծակ-
ճարմանդների, գորգերի և փռոցների վաճառքի 
հետ. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և 
փոստային պատվերների ծառայություններ՝ 
կապված խաղալիքների, խաղերի, տիկնիկների, 
արձանիկների, սպորտային պարագաների, 
տոնածառի զարդերի վաճառքի հետ. մեծածախ 
և մանրածախ վաճառքի և փոստային 
պատվերների ծառայություններ՝ կապված 
սննդի և ըմպելիքների, հրուշակեղենի, 
ծաղիկների և ծաղկային ապրանքների, 
լուցկիների, սիգարների, սիգարետների և 
ծխելու պիտույքների վաճառքի հետ. գովազդ. 
ցուցահանդեսների և առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
գովազդային գործակալություններ. կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարու թյան 
ասպարեզում. ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ. տեղեկատվության 
հավաքում և վերածում տվյալների 
համակարգչային բազաների. գովազդային 
նյութերի տարածում. հյուրանոցային գործերի 
կառավարում. հետազոտություններ շուկայա-
գիտության ասպարեզում. արտաքին գովազդ. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. ինտեր-
ակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում). գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. առևտրային 
ավտոմատների վարձույթ. գովազդ փոստով. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
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տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպա-
ռողներին ապրանքների և ծառայու թյունների 
ընտրության հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվա-
միջոցներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. երրորդ անձանց ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում պարգևային 
կտրոնների թողարկման միջոցով. 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. ֆինանսական աուդիտ. ԶԼՄ-
ների հետ հաղորդակցության ծառայություն ներ. 
կորպորատիվ հաղորդակցության ծառայու-
թյուններ. գրասենյակային ապարատների 
վարձույթ քովորքինգ տարածքներում.

դաս 41. զվարճություններ. զվար-
ճանքի ծառայություններ. զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ. խաղադահլիճների ծառայություն-
ների տրամադրում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. շոուների, համերգների, 
կենդանի կատարումների, թատերականաց-
ված ներկայացումների, ցուցահանդեսների, 
սպորտային մրցումների, մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
թողարկում և ներկայացում. երաժշտա-
սրահների ծառայությունների տրամադրում. 
կինոթատրոնների ծառայությունների տրա-
մադրում. կաբարեի ծառայություններ. կինո-
ստուդիաների ծառայություններ. դիսկոտեկների 
ծառայություններ. ակումբների ծառայու-
թյուններ. գրքերի, տեքստային նյութերի, 
ամսագրերի, թերթերի և պարբերականների 
հրապարակում. գրադարանների ծառա-
յություններ. զվարճությունների, ցուցա-
հանդեսների, համերգների, շոուների, 
ներկայացումների, սպորտի, խաղերի, 
հանգստի և մշակութային միջոցառումների 
համար տարածքների և սարքավորումների 
տրամադրում. առողջության ակումբների 

ծառայություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան և դաստիարակության, զվարճու-
թյունների, զվարճանքի, հանգստի, սպորտի 
և մշակույթի հարցերով. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ, զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. կինոֆիլմերի 
և տեսանյութերի արտադրություն. կինո-
ֆիլմերի, տեսաֆիլմերի, լազերային 
սկավառակների, տեսասկավառակների 
և DVD-ների վարձակալություն. ձայնա-
գրությունների վարձակալություն. թատերական 
դեկորացիաների վարձույթ, դեկորացիա-
ների վարձույթ շոու-ծրագրերի համար. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). երգակցելու 
հնարավորությամբ տեսալսողական սարքա-
վորանքով կահավորված ակումբների և 
հանգստյան սենյակների ծառայություններ. 
խաղասենյակների ծառայություններ. գեղեց-
կության մրցույթների կազմակերպում. 
կրկեսների ծառայություններ. հեռակա 
ուսուցում. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. խաղերի անցկացման 
ծառայություններ. մարմնամարզության ուսու-
ցում. թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). վիճակա-
խաղերի կազմակերպում. նվագախմբերի 
ծառայություններ. ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում. սցենարներ գրելու 
ծառայություններ. թատերական ներկա-
յա ցումներ. կենդանաբանական այգի-
ների ծառայություններ. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառայու-
թյուններ առցանց խաղերի ոլորտում. թարգմա-
նություն ժեստերի լեզվից. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). միկրոֆիլմերի ստեղ-
ծում. երաժշտության ստեղծագործում. գիշե-
րային  ակումբ-սրճարանների  ծառայություն    ներ 
(զվար  ճու  թյուններ). լուսանկարչություն. 
տեսա  ֆիլմերի արտադրություն. կարաոկե 
ծառայություններ. առցանց ապահովում ոչ ներ-
բեռ նելի էլեկտրոնային հրապարակումներով. 
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գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. տեսագրում. բոուլինգ խաղալու 
տարածքներ. ֆիթնեսի կազմակերպում բեյս-
բոլի դաշտերում. փակ տարածքում բեյսբոլի 
դաշտերի տրամադրում. բեյսբոլի խաղերի 
տեսքով զվարճությունների կազմակերպում. 
ֆիլմերի առցանց ցուցադրություն. զվարճու-
թյունների ծառայություններ, այն է՝ 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային խաղերի 
տրամադրում համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. չբեռնվող ինտերակտիվ 
խաղերի ժամանակավոր օգտագործման 
ապահովում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
կինոդահլիճների ծառայությունների տրամա-
դրում. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. խաղասարքերի վարձույթ. գոլֆի 
դաշտերի տրամադրում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. հանգստի կազմակերպում. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
ձայնային և տեսողական սարքավորումների 
վարձակալություն. տեսախցիկների վար-
ձույթ. կինոժապավենների վարձույթ. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոպրոյեկտորների 
և դրանց պարագաների վարձույթ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
սպորտային հրապարակների վարձույթ. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վար-
ձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. խաղալիքների 
վարձույթ. կենդանիների վարժեցում. գործ-
նական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). թարգմանիչների ծառայու թյուններ. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). զվարճություն ների 
ծառա յություններ,   այն    է՝    ձայնա- և  տեսանյութերի, 
պատկերների, հեռուստահաղորդումների 
և կինոֆիլմերի տրամադրում առցանց 
համակարգչային ցանցում. պատկերների, 
ձայնի և տեսանյութերի տրամադրում առցանց 

ցանցերի միջոցով. տեղեկատվություն 
հորինված պերսոնաժների մասին. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
ոչ բեռնելի ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
ոչ բեռնելի հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. կինովարձույթ 
(կինոպրոկատ). հատուկ կարիքներով զբաղվող 
օգնականների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. դրոնի կառավարման 
քննությունների անցկացում. միջոցառումների 
համար ձայնային ռեժիսորի ծառայություններ. 
միջոցառումների համար լուսային տեխնիկի 
ծառայություններ. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդային կինոֆիլմերի.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով, խորհրդատվություն տեխնո-
լոգիական վերահսկողության հարցերով. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
հատակագծերի մշակում շինարարու-
թյան բնագավառում. խորհրդատվություն 
շրջակա միջա վայրի պաշտպանության 
հար ցերով. արդյունաբերական դիզայն. 
ինտերիերի ձևա վորում. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնա-
գա վառում. հագուստի մոդելավորում. 
գեղար վեստական դիզայն. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխ նիկայի ոլորտում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
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տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
կայքերի). «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. համակարգիչների վար-
ձույթ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. փաս-
տա թղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. տվյալների 
պահեստային հեռապատճենման ծառայու-
թյուններ. համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SaaS). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ինտերիերի դիզայն. 
համակարգչային և տեխնոլոգիական ծառայու-
թյուններ համակարգչային տվյալների, 
անձնական ու ֆինանսական տեղեկատվության 
ապահովման համար, ինչպես նաև 
տվյալների և տեղեկատվության նկատմամբ 
չարտոնված մուտքերը հայտնաբերելու համար. 
համակարգչային հարթակների մշակում. 
այցեքարտերի դիզայն. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական դիզայն.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների, 
սրճարանների, նախաճաշարանների, բարերի, 
սննդա սրահների, ճաշարանների ծառայու-
թյուններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. կոկտեյլ մատուցող սրահների 
ծառայություններ. սննդամթերքի զարդարում. 
տորթերի զարդարում. ճաշատեսակների 
պատրաստման մասին տեղեկատվության 
տրամադրում և խորհրդատվություն. անհա-
տական խոհարարի ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում 
և տեղերի ամրագրում ժամանակավոր 
բնակության համար. հյուրանոցների, 

մոթելների, պանսիոնների ծառայություններ 
և տեղեկություններ դրանց վերաբերյալ. 
ճամփորդական գործակալների և միջնորդ-
ների միջոցով հյուրանոցային սենյակների 
ամրագրման ծառայություններ. հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի 
տրամադրում). դահլիճների տրամադրում 
ցուցահանդեսների համար. երգակցելու 
հնարավորությամբ տեսալսողական սարքա-
վորանքով կահավորված ռեստորանների, 
սրճարանների, նախաճաշարանների, բարերի, 
սննդասրահների, ճաշարանների և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. երեխաների 
խնամքի ծառայություններ. մանկամսուրների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների   ծառայություններ. սննդով և 
ըմպելիք ներով ապահովում հարսանյաց 
արարողու թյունների ժամանակ. հարսանյաց 
արարողությունների համար դահլիճների 
տրամադրում. էլեկտրական տոստերների, 
միկրոալիքային վառարանների, ջեռուցման 
սալերի, կերակուր և ըմպելիքներ պատ-
րաստելու ապարատների և սպասքի վարձույթ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. 
քեմպինգների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում. վրանների վարձույթ. շարժական 
շինությունների վարձույթ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն (#19B394, #696969) գույնով:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րա րական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րա րությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկա տվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տարածում. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. հաշվետվությունների կազ-
մում հաշիվների վերաբերյալ. խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
ապրանքների ցուցադրում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում. գովազդային նյութերի նորացում. 
գործարարության արդյունավետու-
թյան փոր ձա  քննական ծառայություններ. 
հետա  զո տու թյուններ գործարարության 
ասպա  րեզում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ծառայություններ հասարակա-
կան հարաբերությունների բնագավառում. 
խորհրդա  տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված  հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
գործնական տեղեկատվություն. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. տեղեկատվության որոնում համա-
կարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք-
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 

առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
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. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային կամ գովազ-
դային 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. 
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 ընտրու-
թյան հարցում բիզնես - ծառայություններ. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համա ձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և ֆիլմերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
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(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր  կառավարում. արտաքին գովազդ. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում.

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալու-
թյուն. միջնորդային գործունեություն. 
վարկային գործակալությունների ծառա-
յություն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառ նու թյուններ իրականացնող գործա-
կա լու   թյուն ների ծառայություններ.   միջ -
նոր    դու   թյուն   անշարժ  գույքի հետ 
կապ ված գործառնություններում. բան կային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնահատում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայու-
թյուններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմա-
ների և գյուղատնտեսական ձեռնարկություն-
ների վարձակալություն. առողջության 
ապահովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատա հարներից ծովում. 
հիփո թեքային վարկեր. ֆինանսական 
վարձակալություն. բնակարանային բյուրոների 
ծառայություններ (անշարժ գույք). ֆինանսա-
կան վերլուծություն. հնարժեք իրերի 
գնահատում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային քար-
տերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. դրա-
մական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. վարձակալական վճար-
ների գանձում. գրասենյակների վարձա-
կալություն (անշարժ գույք). ֆինանսական 
հովանավորություն. բանկային գործառ-
նությունների առցանց իրականացում. 
առևտրա արդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 

գնահատում. միջնորդային ծառայություններ. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. տարբեր մասնագետ-
ների համատեղ աշխատանքի համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.

դաս 38. համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ). տվյալների հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում. թվային ֆայլերի 
հաղորդում. տվյալների հոսքի փոխանցում.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավիափոխադրումներ. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի 
ծառայություններ. ջրային տրանսպորտի 
վարձույթ. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. փոխադրումներ սայ-
լային տրանսպորտով. երկաթուղային 
փոխադրումներ. ձիերի վարձույթ. բեռների 
տեղափոխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների   պահպանություն պահեստ-
ներում. պահեստների վարձույթ. փոխա-
դրումներ գետային տրանսպորտով. 
նավա վարձ (ապրանքների փոխադրում 
նավերով). նավավարձակալում. ավտո-
տնակների վարձույթ. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. տրանս-
պորտային ծառայություններ. փոխադրումներ 
ջրային տրանսպորտով. ճանապարհորդա կան 
շրջագայությունների համար փոխադրումն երի 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում. տաքսի ծառայություն. տրամվայով 
փոխադրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
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փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում.  փոխադրում  տեղից-տեղ   տեղափոխ  վելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդու  թյուն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդու-
թյուն փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառայու-
թյուններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հար-
ցերով. տրանսպորտային միջոցների 
համար փակ կայանատեղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
փոստային առաքում. փոստով պատվիրված 
ապրանքների առաքում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
տեղեկատվություն երթևեկության վերա-
բերյալ. ավտոբուսների վարձույթ. նավա-
գնացական համակարգերի վարձույթ. 
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. նվերների 
փաթեթավորում. քարշերինգի ծառայություններ.

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճություն ների 
կազմակերպում հյուրերի համար. կրկե սային 
կատարումների ներկայացում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. հանգստի օբյեկտների 
տրամադրում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. մարմնամարզության ուսու-
ցում. վարյետեների ներկայացումներ. 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. նվագա-
խմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. խաղատների ծառայություն-
ներ (խաղեր). ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 

մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). թատե-
րա  կանացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
ժաման ցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). ձայնա-
գրությունների ստուդիաների ծառայություններ. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում. պարահանդեսների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմա-
կերպում (իմպրեսարիոների ծառայություններ). 
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա-
մա դրում. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնու-
թյամբ. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություններ. 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու-
թյուններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. մասնագիտական 
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների 
ծառայություններ. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
հրապարակումների մանրակերտում, բացա-
ռությամբ գովազդայինների. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). 
դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանողների ծառայություններ. անհա-
տական մարզիչների ծառայություններ. 
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ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. երաժշտական արտա-
դրանքի թողարկում. դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում. զբոսավարի (գիդի) 
ծառայություններ. սիմուլյատորի միջոցով 
մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. չբեռնվող 
հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադրում 
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով. լեռնային զբոսաշրջության իրակա-
նացում և առաջնորդում. զգեստավորված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվար-
ճությունների համար. գեղարվեստի պատկերա-
սրահների կողմից ներկայացվող մշակութային, 
կրթական կամ ժամանցային ծառայություններ.

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա կար-
գչային տեխնիկայի մշակման և զարգաց ման 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ  ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնի-

տորինգ. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա հովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. գիտական հետա զոտություններ. 
սերվերների տեղավորում. սերվերների 
հոսթինգ. տվյալների պահեստային հեռա-
պատճենման 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) ծառայություն-
ների տրամադրում. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. համա-
կարգչային անվտան գության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնի կական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
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 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PAAS).

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատրաս տում,   
առաքում,   մատուցում   և   սեղանի     ձևա վորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն-
ներ. քեմ պինգ ների ծառայություններ. 
ճաշա  րանների ծառայություններ հիմնարկ -
ներում կամ ուսումնական հաստատու-
թյուններում. ժամանակավոր բնակատեղերի 
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վարձակալում. պանսիոնների ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծա ռայու-
թյուններ.    խորտկարանների   ծառայու  թյուն ներ.  
պանսիոններ     կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբար ների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. վրանների 
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ. 
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. «ուդոն» և 
«սոբա» ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 44. դեկորատիվ - բնանկարային 
այգեգործություն. հասարակական բաղնիքների 
ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով. 
թուրքական բաղնիքների ծառայություններ. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. այգե-
գործություն. գյուղատնտեսական սարքա-
վորանքի վարձույթ. մերսում. բժշկական 
օգնություն. ֆիզիոթերապիա. առողջատների 
ծառայություններ. կենդանիների խնամք. 
մատնահարդարում. մանկաբարձական 
օգնու թյուն. հոգեբանների ծառայություններ. 
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառայու-
թյուններ. վիզաժիստների ծառայություններ. 
պիրսինգ:

____________________

(210) 20190252  (111) 29172
(220) 13.02.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 13.02.2029

(730) Զարուհի Ջուլհաճեան, LB 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 9. համակարգչային ծրագրեր և 
սարքա վորումներ.

դաս 42.  տեղեկատվական տեխնո լոգիա-
ների ծառայություններ. համա կարգչային 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խոցելիությունների 
հետազոտություն. տեղեկա տվական տեխ-
նոլոգիաների ոլորտում խորհրդա տվություն:

____________________

(210) 20190270  (111) 29173
(220) 18.02.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 18.02.2029
(730) Ռուբեն Աբրահամյան, Երևան, Չերնի-
շևսկու փ. տուն 33, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) Բացի «ԱՐՀՈՒՐ» և «ARHUR» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ու թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. բրենդի:
____________________
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(210) 20190275  (111) 29174
(220) 18.02.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 18.02.2029
(730) «Ստեկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 46/3, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, բաց կապույտ և փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. շինարարական ապակի. պատու-
հանի շինարարական հայելապակի. մեկուսիչ 
շինարարական ապակի. պատուհանի ապակի, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
ապակիների. պատուհանի շինարարական 
ապակի. ամրանավորած ապակի. արծնապատ 
ապակի շենքերի համար. 

դաս 20. արծաթազօծված  ապակի  
(հայելիներ).

դաս 21.  թերթապակի (չմշակված). չմշակ-
ված կամ մասնակի մշակված ապակի (բացա-
ռությամբ շինարարականի). նուրբ էլեկտրական 
հաղորդիչներով ներածված ապակի:

____________________

(210) 20190293  (111) 29175
(220) 19.02.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Կումայրի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 104, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «FURNITURE FACTORY» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրա գույն և ոսկեգույն գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք:

____________________

(210) 20190326  (111) 29176
(220) 25.02.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 25.02.2029
(730) «ԱՍԴԳ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 8, բն. 35, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 35. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային  տեքստերի  հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն.

դաս 41. կինեմատոգրաֆիական սարքա-
վորումների վարձույթ. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կինոֆիլմերի վարձույթ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. տեսաֆիլմերի 
վարձույթ. սցենարներ գրելու ծառայություն-
ներ, բացառությամբ գովազդայինի. 
տեսա գրությունների  մոնտաժում. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների գրում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում  «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով:

____________________

(210) 20190382 (111) 29177
(220) 01.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 01.03.2029
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(730) «Թունիան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբի-
լիսյան խճ., նրբանցք 1 շ, բն. 62, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «Plast» և «Chemical» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, սպիտակ, կանաչ, սև, բաց և մուգ 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. պոլիէթիլենային տոպրակներ. 
փաթեթավորման պոլիէթիլենային կպչուն 
ժապավեններ. պոլիէթիլենային թաղանթ 
փաթեթավորման համար, մասնավորապես՝ 
սննդային տարաների, շշերի համար. 
պոլիէթիլենային պարկ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190389 (111) 29178
(220) 01.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

օղի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190390 (111) 29179
(220) 01.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

օղի: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190392  (111) 29180
(220) 01.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

օղի: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190393 (111) 29181
(220) 01.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

օղի: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20190394 (111) 29182
(220) 01.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

օղի: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190408 (111) 29183
(220) 04.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 04.03.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 

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

կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ-
ների համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 30. ջրիմուռներ (հաեմունք). մակա-
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
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կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտա դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան (սպիտա-
կուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակա-
րոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 

աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. 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. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
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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 պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի  (ճապոնական  բարկահամ   բլիթ-
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառ նուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով).  ուտելի թուղթ.  ուտելի  բրնձե  թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 

թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավոր-
ված ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան 
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. բանջա-
րեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղողի 
չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
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ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում.օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. հագուստի կարում. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար-
դում. բրուտագործական աշխատանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում 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. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում, 
գալվանացում. 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. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. դերձակ-
ների ծառայություններ. դաբաղում. խրտվի-
լակների խծուծում. ներկման ծառայություններ. 
մանածագործական իրերի ներկում. գործ-
վածքների. մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ 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. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում (վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
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տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազա  շիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգե կաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտո մեքենաների ապակիների երանգա-
վորում:

____________________

(210) 20190437  (111) 29184
(220) 11.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 11.03.2029
(730) Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի Դոնսկոյ Տաբակ, RU 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20190455 (111) 29185
(220) 13.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 13.03.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20190475  (111) 29186
(220) 18.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 18.03.2029
(730) «Ման բեվըրիջիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թամանյան 3/40, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «THERAPY BAR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20190516  (111) 29187
(220) 20.03.2019 (151) 09.07.2019
   (181) 20.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Մարինե 
Սողոմոնյան, Երևան, Արաբկիրի փ. 37, շ. 1ա, 
բն. 14, AM 
(442) 01.04.2019
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(540) 

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

դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ. գեղեցկության սրահների ծառա-
յու թյուններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. մերսում. մատնահարդարում. 
մազերի պատվաստում. դաջում. գեղագետ 
դիմահարդարների ծառայություններ. մազա-
հեռացում մոմով (էպիլյացիա). պիրսինգ:

____________________
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111) 61
(151) 13.06.2019
(152) 01.01.2015
(730) «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
0311, գ. Քուչակ, 1-ին խճուղի, 1-ին փակ / 6, AM
(511) 

դաս 32. աղբյուրի ջուր:
(540)  

APARAN
____________________

 



ԳՅՈՒՏԵՐ

90

ՄԱՍ 1

90

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

16 .07 . 20 19

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 4487  10.07.2028 Մաազա Ինթրնեյշնլ Քամփնի ԼԼՔ, AE

 5120  14.09.2029 ԲԱՍՖ ԷսԻ, DE

 5274  21.06.2029 Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 5309  17.06.2029 Դյո Բոյա Ֆաբրիքալարի Սանայի Վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

 5345  27.07.2029 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

 5402  17.06.2029 Յաշար Հոլդինգ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

 5411  24.09.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 5654  27.12.2029 Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

 5685  09.12.2029 Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

 14589  05.06.2029 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Սիգմա», RU

 14590  05.06.2029 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Սիգմա», RU

 14710  13.03.2029 Ֆեդերալնոյե գոսուդարստվեննոյե ունիտարնոյե պրեդպրիյատիյե

      «Տորգովիյ դոմ «Կրեմլյովսկիյ» Ուպրավլենիյա դելամի Պրեզիդենտա

     ոսիսկոյ Ֆեդերացիի», RU

 14903  30.06.2029 «Եվրոթերմ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 15/2, AM

 14924  25.06.2029 «Ջի էյջ սթորիջ էնթերփրայզս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 90/8, AM

 14956  16.07.2029 «Ռիվոլի դե լյուքս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 7, AM

 14978  07.09.2029 «Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM

 15042  08.06.2029 Ապոլլո Թայրես Լթդ., IN

 15058  09.06.2029 ԲլեքԲերի Լիմիթիդ, CA

 15059  09.06.2029 ԲլեքԲերի Լիմիթիդ, CA

 15075  11.08.2029 «Միսս և միստր» բարեգործական հիմնադրամ, 

     Երևան, Հալաբյան 25, բն.61, AM

 15265  07.08.2029 Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 15328  03.09.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 15369  27.10.2029 Նալքոու Քամփնի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

 15379  05.08.2029 Ալերգան, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 15453  04.08.2029 Հիգեր Բաս Քամփընի Լիմիթիդ, CN

 15454  04.08.2029 Հիգեր Բաս Քամփընի Լիմիթիդ, CN

 15631  10.12.2029 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

 15875  27.10.2029 Մաազա Ինթրնեյշնլ Քամփնի ԼԼՔ, AE

 15942  24.12.2029 Ջենսփորթ Ըփերըլ Քորփ., US

 15943  24.12.2029 Ջենսփորթ Ըփերըլ Քորփ., US

 16080  24.12.2029 Ջենսփորթ Ըփերըլ Քորփ., US

 16333  30.06.2029 «Արտաշատի պահածոների գործարան» ԲԲԸ,

      Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փողոց, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-01     500 S
     09-05     501 S
     25-03     502 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

A23G 1/00            3311  A

B23B51/00           3312  A

B23B51/00           3313  A

B24B39/00          3314  A

F23G5/00            3315  A

F01L 1/00             556 U

G06K19/00          557  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2249
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 22097
73 (1) Լիցենզատու  «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Տերյան 19, բն. 4, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Յուփեյ» ՓԲԸ, Երևան, 
Գրիգոր Լուսավորիչ 9 (Երևան Պլազա բ. կ.), AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.06.2019

____________________

Գրանցում No 2250
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25839, 25869
73 (1) Իրավատեր  Իպսեն Ֆարմա Ս.Ա.Ս., 
65 Quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt 
92100, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Իպսեն 
Քնսյումր Հելթքեըր , 65 Quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne-Billancourt, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.06.2019

____________________

Գրանցում No 2251
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14676
73 (1) Իրավատեր  «Վանց գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Վերին Զեյթուն, Կամարակ 2-րդ նրբ., 
36 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լուսինե 
Վանցյան, ք. Երևան, Կամարակ 2-րդ նրբ., 36 
տուն, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.06.2019

____________________

Գրանցում No 2252
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 12010, 12013
73 (1) Ենթալիցենզատու  ԱյԷյջՋի Հոթելս 
Լիմիթիդ, Broadwater Park, Denham, Bucking-
hamshire UB9 5HR, United Kingdom, GB
73 (2) Ենթալիցենզառու  «ԷսՋիԱյ-Ինվեստ» 
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, ՀՀ, Երևան 0078, Ֆուչիկի 
փողոց, տուն 25/2, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.06.2019

____________________

Գրանցում No 2253
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13695, 21702
73 (1) Իրավատեր   Լա Սենզա Քորփորեյշն, 
900-1959 Upper Water Street, Halifax, Nova 
Scotia B3J 3 N2, Canada, CA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լա Սենզա 
Ինթերնեյշնլ Քենըդը, ԷլԷլՍի, 9720 Wilshire 
Boulevard, 6th Floor, Beverly Hills, California 
90212 U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.07.2019

____________________
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Գրանցում No 2254
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3240
73 (1) Իրավատեր  Թրուլի Օփթո-Էլեքթրոնիքս 
Լիմիթիդ, 13th Floor, Chung Shun Knitting 
Centre, 1-3 Wing Yip Street, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong, HK
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թրուլի 
Էլեքթրոնիքս Մենյուֆեքչրինգ Լիմիթիդ, 2th Floor, 
Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip Street, 
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, HK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի   
   Հանրապետություն
Գրանցված է            01.07.2019

____________________

Գրանցում No 2255
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1279, 2315, 7967, 12182, 17781
73 (1) Իրավատեր  Դը Քոնսենթրեյթ 
Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի օֆ Այըլնդ, Swan 
Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, 
HM12 Bermuda, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փորթֆոլիո 
Քոնսենթրեյթ Սըլուշնս Անլիմիթիդ Քամփնի, 
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little 
Island, Co.Cork, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        01.07.2019

____________________
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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

   193U          26.12.2018
   402U          25.12.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3188                  26.12.2018
3310         27.12.2018

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   328 S               18.12.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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    18166          22.05.2019 

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2019.01 (11) 3311 (13) A
A23G 1/00

(21) AM20180004 (22) 12.01.2018
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM) 
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 1, 
кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14, кв. 4 (AM) 
(54) Способ приготовления шоколада функцио-
нального назначения
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к производству 
кондитерских изделий функциональнօго 
назначения. 

Для производства шоколада функцио-
нального назначения вместо сахарной пудры 
используют компоненты растительного 
происхождения, содержащие углеводы - 
смесь  высушенной методом сублимации, 
лиофилизированной порошкообразной массы 
пищевых продуктов-клубней топинамбура, 
фруктов или ягод и кисломолочного продукта 
“Наринэ”, в соотношении 1։0,5։1. В качестве 
фруктов или ягод преимущественно используют 
лиофилизированные порошкообразные массы 
абрикоса, персика, айвы, вишни, сливы, груши, 
яблока, ежевики, клубники или их смеси. 

Расширяется ассортимент шоколада 
функционального назначения.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3312 (13) A
B23B51/00

(21) AM20190012 (22) 05.02.2019
(72) Марим Баласанян (AM), Борис Баласанян 
(AM), Владимир Макаров (RU), Борис Баласанян 
(AM), Армен Аршакян (AM), Арам Борисович 
Баласанян (AM), Алберт Каренович Багдиян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ изготовления спирального сверла
(57)   Изобретение относится к вращающимся 
инструментам для механической обработки 
отверстий в материалах с различной вязкостью, 
в частности, к спиральным сверлам.

Оно найдет применение в различных 
областях машиностроения для высоко-
скоростной обработки сквозных и глухих 
отверстий в труднообрабатываемых металлах 
и композиционных металлополимерных 
материалах, а также в области медицины при 
механической обработке костных тканей.

Согласно способу, в спиральном сверле 
деление режущих кромок на режущие зубья 
производят в направлении нормалей к 
режущим кромкам в виде соединенных друг 
с другом канавок треугольного сечения, их 
число n принимают в пределах 3-6, а ширину 
канавок режущих зубьев вдоль режущей кромки 
определяют по формуле: b=L/n , где b - ширина 
канавок режущих зубьев вдоль режущей кромки, 
n- общее число режущих зубьев вдоль режущей 
кромки,  L- длина режущей кромки сверла.

Упрощается способ изготовления 
спирального сверла, 2 ил.    

____________________

(51) 2019.01 (11) 3313 (13) A
B23B51/00

(21) AM20190014 (22) 05.02.2019
(72) Борис Баласанян (AM), Владимир Федорович 
Макаров (RU), Армен Аршакян (AM), Арам 
Борисович Баласанян (AM), Борис Сергеевич 
Баласанян (AM), Александр Евгеньевич Мешкас 
(RU), Виталий Владимирович Ширинкин (RU) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ определения оптимальных пара-
метров двухступенчатых сверл
(57) Изобретение относится к способам меха-
нической обработки отверстий в материалах 
вращающимся инструментом, в частности, к 
вопросам определения оптимальных параметров 
двухступенчатых сверл.

Оно найдет применение в различных 
областях машиностроения для высоко-
скоростной обработки сквозных и глухих 
отверстий в труднообрабатываемых металлах 
и композиционных металлополимерных 
материалах.

Сведения о выданных патентах
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Согласно способу, определения 
оптимальных параметров двухступенчатых 
сверл для заданных условий процесса сверления 
в зависимости от диаметра D второй ступени 
сверла изменяют диаметр d первой ступени 
сверла, после каждого изменения этого диаметра 
определяют   суммарный  крутящий  момент 
Mкр-сум и суммарную осевую силу Po_сум  процесса 
сверления, определяют общую загру жен  ность 
процесса    сверления    как    произведение  
Mкр-сум * Po_сум , определяют  тот диаметр d первой 
ступени   сверла, при котором произведение  
Mкр-сум * Po_сумнаименьшее, и первую ступень 
сверла обрабатывают этим диаметром.

Уменьшается средняя температура сверла, 
амплитуда колебаний, обеспечивается низкая 
загруженность сверла, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3314 (13) A
B24B39/00

(21) AM20180025 (22) 15.03.2018
(72) Борис Баласанян (AM), Армен Аршакян 
(AM), Арам Баласанян (AM), Оганес Чибухчян 
(AM), Борис Баласанян (AM), Саргис Егиазарян 
(AM), Вардуш Григорян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ определения оптимальных пара-
метров формирования регулярного микро-
рельефа
(57) Изобретение относится к области 
машиностроения, в частности, к способам 
определения оптимальных параметров 
формирования регулярного микрорельефа.

Оно найдет применение в машино-
строении, авиастроении, ракетостроении, 
военно-промышленных производствах для 
формирования платообразного регулярного 
микрорельефа на рабочих поверхностях деталей 
машин, работающих в условиях тяжелых 
циклических нагрузок. Согласно способу, в 
пределах изменения параметров регулярного 
микрорельефа, вместо реальных образцов 
создают виртуальные модели эксперимен-
тальных образцов, строят зависимости отно-

сительных опорных поверхностей от высоты 
неровностей этих моделей и обнаруживают среди 
них экспериментальный образец с мини маль-
ным углом наклона линейной части зависимости 
относительных опорных поверхностей, а режимы 
осуществления процесса формирования 
регулярного микрорельефа определяют по 
параметрам микрорельефа этого образца.

Уменьшается длительность осуществления 
процесса, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3315 (13) A
F23G5/00

(21) AM20180140 (22) 24.12.2018
(72) Армен Адамов (RU) 
(73) “Амер” ЗАО, г.Ереван, ул.Теряна 66, кв.28 (AM) 
(54) Пиролизная установка
(57) Изобретение относится к переработке 
углеводородных отходов.

Пиролизная установка имеет пиролизную 
камеру,  в которой установлена нагревательная 
печь, в виде пульсирующего воздушного 
реактивного двигателя, трубопровод для подачи 
топливных и пиролизных газов на входном 
канале пульсирующего воздушного реактив ного 
двигателя, трубопровод удаления пиролизного 
газа соединен с последовательно установ-
ленными водным конденсатором тяжелых 
фракций и воздушным конденсатором легких 
фракций. Пиролизная камера дополнительно 
имеет еще один пульсирующий воздушный 
реактивный двигатель. Внешняя цилиндри-
ческая поверхность пиролизной камеры 
выполнена в виде теплоотражающего экрана, 
выхлопные трубы пульсирующих воздушных 
реактивных двигателей взаимодействуют с 
выхлопной трубой пиролизной установки с 
помощью полого участка, образующийся 
между внешними и внутренними поверх-
ностями пиролизной камеры, внутри которого 
установлен теплообменник. Крышка пиролизной 
камеры выполнена в виде наполненной маслом 
парообразовательной камеры, крышка имеет 
патрубок разбрызгивания воды и трубопровод 
подачи пара на пиролизную камеру. С помощью 
последовательно соединенных компрессора и 
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балон-накопителя пиролизного газа трубопровод 
пиролизного газа соединен с узлом нагревания 
газа, установленного в нижней части пиролизной 
камеры. Пиролизная камера взаимодействует с 
камерами сгорания пульсирующих воздушных 
реактивных двигателей с помощью труб, а 
между балон-накопителем и компрессором 
установлены последовательно соединенные 
между собой двигатель внутреннего сгорания и 
генератор. 

Увеличивается к.п.д. установки и произ-
водительность работы, 3 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) 2019.01 (11) 556  (13) U
F01L 1/00

(21) AM20180034U (22) 26.03.2018
(72) Армен Степанян (AM) 
(73) Армен Степанян, 3401, г.Мегри, ул. Мргануш 
1-ый тупик, д.10 (AM) 
(54) Газораспределитель двигателя внутрен
него сгорания
(57) Полезная модель относится к двигателям 
внутреннего сгорания, в частности, к 
газораспределителям двигателя внутреннего 
сгорания. 

Газораспределитель двигателя внутреннего 
сгорания имеет распределительный вал, 
на который посажено зубчатое колесо, 
узел, обеспечивающий взаимодействие 
распределительного вала и клапанов, и сухари, 
к которым прикреплены пружины клапанов. 
Узел, обеспечивающий взаимодействие 
распределительного вала и клапанов, 
содержит диск, закрепленный к блоку 
цилиндров, на котором установлены герконы. 
Герконы с помощью электрических проводов 
взаимодействуют с электромагнитными катуш-
ками, установленными вдоль стержней кла-
панов. К ободу зубчатого колеса, посаженного 
на распределительный вал, прикреплены по 
крайней мере два одинаковых магнита. 

Повышается к.п.д. газораспределителя 
двигателя внутреннего сгорания, 1 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах

(51) 2019.01 (11) 557  (13) U
G06K19/00

(21) AM20180119U (22) 12.11.2018
(72) Нвард Налчаджян (AM), Ованес Крикор 
Ессаян (AM) 
(73) Нвард Налчаджян, 033, Ереван, ул. 
Гюльбекян 37, кв.48 (AM), Ованес Крикор 
Ессаян, 0002, Ереван, пр. Маштоца 21, кв. 3 
(AM) 
(54) Биосовместимая капсула
(57) Полезная модель относится к электронным 
носителям, вводимым в определенные части 
тел живых организмов, которые позволяют 
персонализировать и регистрировать их.

Биосовместимая капсула включает в себя 
микропроцессор, вставленный в оболочку из 
биосовместимого стекла, прикрепленный к 
нему RFID электронный носитель и источник 
электроэнергии. Капсула имеет также SIM-карту 
с системой GPS  позиционирования. 

Расширены функциональные возможности 
чипа in vivo содержащего электронный носитель 
RFID, 2 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) 500  (13) S 
(21) 20190006  (22) 06.03.2019
(72) Артур Маргарян (AM) 
(73) ООО “Голд Эйдж Фуд”, Ереван, ул. 
Гюльбекяна 2/1, кв. 10 (AM) 
(54) Бутылка (2 варианта)

____________________

(51) 09-05 (11) 501  (13) S 
(21) 20190020  (22) 31.05.2019
(72) Степан Азарян (AM), Элиза Малхасян (AM) 
(73) ООО «Артстеп» (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Упаковка с изображением человеческого 
лица (40 вариантов)

____________________

(51) 25-03 (11) 502    (13) S 
(21) 20180052  (22) 23.11.2018
(72) Арпине Ованнисян (AM) 
(73) ООО “Владофс Корпорация” (AM) 
(74) З. Манукян
(54) Киоск “Гранат”

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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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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