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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) 2017.01 (11) 3079 (13) A
A23L27/00

(21) AM20160098 (22) 25.10.2016
(72) Ռուդոլֆ Մելիքյան (AM), Կամո Առաքելյան (AM) 
(73) Ռուդոլֆ Մելիքյան (AM), Կամո Առաքելյան (AM) 
(54) Կենսաբանորեն ակտիվ բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդային, 
դեղագործական կամ կոսմետիկ կենսաբանորեն 
ակտիվ նյութերին և կարող է օգտագործվել 
բժշկության, սննդային արդյունաբերության 
կամ կոսմետիկայի բնագավառում։

Կենսաբանորեն ակտիվ բաղադրանյութը 
պարունակում է սաթաթթու, պալմիտինաթթու, 
ստեարինաթթու, օլեինաթթու, լինոլեաթթու, 
վիտամին A, վիտամին E, վիտամին D3, վիտամին 
B1, վիտամին B2, վիտամին B3, վիտամին B6, 
վիտամին B9, վիտամին B12, միրիստինաթթու, 
բոսվելաթթու և ֆոսֆոլիպիդներ: 

Ընդլայնվում են կենսաբանորեն 
ակտիվ բաղադրանյութի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները։ 
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21
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(51) 2017.01 (11) 479  (13) U
B25 B5/00

(21) AM20150088U (22) 09.07.2015
(72) Արմեն Սեդրակի Վարդանյան (AM) 
(73) Արմեն Սեդրակի Վարդանյան, 0012, 
Երևան, Սունդուկյան 23, բն. 52 (AM), Վլադիմիր 
Հարությունի Հարությունյան, 0012, Երևան, 
Սունդուկյան 23, բն. 52 (AM) 
(54) Սևեռող մոնտաժման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում 
է լուսաթափանցիկ կառուցվածքների 
մոնտաժման ընթացքում օգտագործվող 
սարքերին:

Սևեռող մոնտաժման սարքը կազմված 
է լուսաթափանցիկ կառուցվածքի տուփի 
տրամատին կողմնային հատվածում սևեռվող 
իրանից և դրա հետ պտուտակային կառչման 
մեջ գտնվող սեղմիչ պտուտակից` իր մեկ 

ծայրամասին միակցված սեղմակով: Իրանը 
կատարված է մանեկով հենարանային 
թիթեղի տեսքով:  Սեղմակը` կենտրոնում 
գլանաձև ելուստ ունեցող շրջանաձև թիթեղ 
է: Սեղմիչ պտուտակի մեկ ծայրամասում 
կոշտ ամրակցված է մանեկ, և կատարված 
է շրջանաձև թիթեղի գլանաձև ելուստին 
համապատասխան վեցանիստ փորվածք, որի 
խորությունը հավասար է գլանաձև ելուստի 
երկարությանը: Սեղմիչ պտուտակի մյուս 
ծայրամասում կատարված է մեկ այլ վեցանիստ 
փորվածք:

Պարզեցվում է սարքը լուսաթափանցիկ 
կառուցվածքի տուփի տրամատին սևեռելը 
և դրա օգտագործմամբ պատի խոռոչում 
լուսաթափանցիկ կառուցվածքի տուփի 
տեղադրման գործընթացը, 5 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-05 (11) 403  (13) S
(21) 20160020  (22) 13.10.2016
(72) Ռուզաննա Մալխասյան (AM) 
(73) Ռուզաննա Հովհաննեսի Մալխասյան, 
Երևան, Բաբաջանյան 163 շ., բն. 23 (AM) 
(54) Թղթե տոպրակներ նվերների համար (5 
տարբերակ)
(55) 
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_____________________



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) 20140196  (111) 25467
(220) 14.02.2014 (151) 20.01.2017
   (181) 14.02.2024
(730) Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, մոխրագույն և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. կենցա-
ղային լվացող միջոցներ և սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար, 
շամպուններ, մանկական շամպուններ, 
շամպուններ մարմնի համար, օճառներ և 
օճառի փոշի, մազերի լոսյոններ, հեղուկներ 
ձեռքերի լվացման համար, ձեռքի մաքրող 
ժելեր, ատամի մածուկներ, հեղուկներ 
աման լվանալու համար, կոնդիցիոներներ 
մազերի համար, պատրաստուկներ լվանալիս 
սպիտակեղենի փափկացման համար, 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ, մաքրող 
միջոցներ ապակիների և պատուհանների 
համար, մաքրող միջոցներ ջեռոցների համար, 
սպիտակեցնող նյութեր լվացքի համար, 
լվացող միջոցներ լոգասենյակների համար, 
մաքրող միջոցներ ավտոմոբիլների համար, 
օդի բուրումնավետարարներ ավտոմոբիլների 
համար, լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար, 
հաբերի տեսքով լվացող միջոցներ լվացքի և 
աման լվանալու մեքենաների համար, հեղուկ 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

և փոշենման լվացող միջոցներ աման լվանալու 
մեքենաների համար, մածուկի և հեղուկի 
տեսքով մաքրման միջոցներ մակերեսների 
համար, գորգեր լվանալու շամպուններ հեղուկի 
և փրփուրի տեսքով, բազմաֆունկցիոնալ հեղուկ 
պատրաստուկներ խողովակների մաքրման 
համար, պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար (բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների), բերանի 
խոռոչի թարմացման դրաժեներ, կենցաղային 
հակադիրտներ, ախտահանող մաքրող 
միջոցներ.

դաս 5. վարակազերծիչ (ախտահանիչ) 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար, 
ռեպելենտներ (վանող նյութեր) միջատների 
համար, ֆունգիցիդներ, օդի թարմացուցիչներ, 
հականեխիչ ժելեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150741  (111) 25468
(220) 03.06.2015 (151) 20.01.2017
   (181) 03.06.2025
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու  «ԿՏՄ Գրուպպ», RU 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 

իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ. ապակիների կտրման 
համար ալմաստներ (ձեռքի գործիքների 
մասեր). ապարատներ դաջվածքների համար. 
կոճղակներ (ձեռքի գործիքներ). սափրիչներ 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական. հեսաններ. 
հեսաններ գերանդիների համար. շաղափներ 
(ձեռքի գործիքներ). հորատիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատիչներ ատաղձագործական 
աշխատանքների համար. ձեռքի հորատիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). ատամնամուրճեր, 
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քարտաշի դուրեր. լծանակներ. եռաժանիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ), քաղհանիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ), որսատեգեր. որսատեգեր 
ձկնորսության համար. մեխահաններ. փոցխեր 
(ձեռքի գործիքներ). փոցխեր գոլֆի ուղեգորգերի 
խնամքի համար. կտրման ժամանակ 
օգտագործվող կալիչներ. փորձաքարերի 
կալիչներ. դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի 
ամբարձիկներ. գայլիկոնիչներ. ոստիկանական 
մահակներ. սեղմակներ ատաղձագործական  
աշխատանքների համար. բահեր (ձեռքի 
գործիքներ). եզրակոսահաններ. հատիչներ. 
փորագրական ասեղներ. կտրող իրեր (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-
բանջարանոցային գույք. հղկանյութային 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). գործիքներ 
համարների դրոշմման համար. գործիքներ 
ծալքավորման համար. գործիքներ հեղուկների 
պարզվածքազատման համար  (ձեռքի 
գործիքներ). ոչ էլեկտրական և էլեկտրական 
գործիքներ մազազերծման համար. գործիքներ 
սրման համար. կտրող եզրերի սրման գործիքներ. 
գործիքներ անասուններին դրոշմելու համար. 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական գործիքներ 
եղունգներ կտրելու համար. գործիքներ 
ոստրեների բացման համար.  գործիքներ 
փայլեցման համար. գործիքներ ականջների 
դակման համար. գործիքներ խողովակների 
կտրման համար. գործիքներ մեկուսիչների 
հեռացման համար (ձեռքի գործիքներ). գամիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). լայնակոկման 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով 
կառավարվող ձեռքի հաղորդակով գործիքներ. 
դրոշմիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). բրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). սրաքարեր. կաստետներ 
(բռնցքազենք). ծեփակներ. ծակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ).  դաշույններ. քլունգներ. թակեր 
(ձեռքի գործիքներ). աքցաններ, ունելիներ. 
անցքադակիչ աքցաններ (ձեռքի գործիքներ).  
շեղբեր. պարուրահաններ. բանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). մանեկադարձակներ (ձեռքի 
գործիքներ).  շերեփներ (ձեռքի գործիքներ).  
շերեփներ գինու համար. ձուլման շերեփներ 
(ձեռքի գործիքներ).  շաղափիչներ. կոշիկների 
կաղապարներ (ձեռքով կարելու համար). 
օղակներ գերանդիների համար. տոմսերի 

դակիչներ. փորիչներ (ձեռքի գործիքներ).  
ձեռքի ցցահարներ (ձեռքի գործիքներ). 
գերանդիներ. կարճ բռնակով գերանդիներ. 
հնոցի կրակխառնիչներ. զմռնիտե սկավա-
ռակներ. հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). ուռեր. կուլտիվատորներ խոշոր 
մոլախոտերի քաղհանման համար (ձեռքի 
գործիքներ). կծաքցաններ եղունգների համար. 
ունելիներ եղունգների համար. թփահատներ. 
մեծամեխի կեռեր (ձեռքի գործիքներ). սառցա-
տապարներ. սայրեր (ձեռքի գործիքներ). 
ածելիների սայրեր. մատնեքահանի սայրեր. 
ռանդայի սայրեր. նրբասղոցներ. լինգեր. 
թիակներ (այգեգործություն), գոգաթիակներ 
(այգեգործություն). թիեր (ձեռքի գործիքներ). 
ներկապնակի դանակներ (թիակներ). 
մաչետեներ. մեքենաներ մորուքի խուզման 
համար. անձնական օգտագործման 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական մեքենաներ 
մազերի խուզման համար. մեքենաներ 
կենդանիների խուզման համար (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). փուքսեր բուխարիի համար 
(ձեռքի գործիքներ). թրեր, սուսերներ. մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ).  հարթիչ մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). մուրճեր քարի հետ աշխատելու 
համար. քարտաշի մուրճեր. գամիչ մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). քաղհանիչներ խաղողի այգիների 
մշակման համար (ձեռքի գործիքներ). 
մսաղացներ (ձեռքի գործիքներ). մատների 
հարդարման գործիքների լրակազմեր. 
մատների հարդարման էլեկտրական 
գործիքների լրակազմեր. ոտքերի հարդարման 
գործիքների լրակազմեր.  նրբախարտոցներ. 
փոխարինվող ծայրոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
հղկող խարտոցներ. ձեռքով կառավորվող 
օդային պոմպեր. ձեռքի պոմպեր. սափրվելու 
պարագաների համար պիտոյատուփեր. 
թելիչներ ասեղների համար. պանրի կտրատման 
համար ոչ էլեկտրական դանակներ. ձվերի 
կտրատման համար ոչ էլեկտրական դանակներ. 
պիցայի համար ոչ էլեկտրական դանակներ. 
դանակներ թեփուկների հեռացման համար. 
դանակներ ստեղծագործական ժամանցի 
համար (հերձակներ). մատնեքահանման 
դանակներ. խեցեգործական դանակներ. 
պահածոների ոչ էլեկտրական դանակներ. 
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սմբակների դանակներ. պատրուսման 
դանակներ. որսորդական դանակներ. 
գրչահատներ. պատվաստման դանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). հոլովակավոր դանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). այգեգործական կոր 
դանակներ. կոշիկի դանակներ. դանակներ. 
հատիչ դանակներ. մկրատներ պատրույգների 
հատման համար. մկրատներ հաստ նյութերի 
կտրման համար. փականագործի մկրատներ. 
մկրատներ անասունների խուզման համար. 
այգեգործական մկրատներ. այգեգործական 
կոր մկրատներ. խավատիչ մկրատներ. 
մկրատներ. սառը զենքի պատյաններ. 
բանջարակտրատիչներ. ձեռքով կառավորվող 
գյուղատնտեսական գործիքներ. սառը զենք. 
պտուտակահաններ. թրադաշույններ, սրեր. 
անցակոկիչների կցորդիչներ. գայլիկոնի 
կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). դակիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). խարտոցներ եղունգների 
համար. էլեկտրական խարտոցներ եղունգների 
համար. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
աղեղասղոցներ. ունելյակներ. մազահեռացման 
ունելյակներ. ոչ էլեկտրական ատրճանակներ 
կարանների հերմետիկացման համար, ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ կարանների 
լցափակման համար. ատրճանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի ատրճանակներ մաստիկայի 
դուրսմղման համար. արտապարուրակիչներ. 
պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցների շեղբեր (ձեռքի գործիքների մասեր). 
կտրող շեղբեր. ձեռքի գործիքների գոտի-
բռնիչներ. ճաշասեղանի սպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). հարմարանքներ 
գործվածքների ծալքավորման համար. ձեռքի 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ մազերի 
գանգրացման համար. հարմարանքներ 
բանջարեղեն կտրելու համար.  հարմարանքներ 
մետաղադրամի հավաքման համար. 
հարմարանքներ կենդանիների մորթիները և 
կաշիները հանելու համար. էլեկտրական կամ 
ոչ էլեկտրական փայլեցնող հարմարանքներ 
եղունգների համար. գզելու հարմարանքներ 
(ձեռքի գործիքներ). անցքահատներ. 
անցքահատներ երիթակների դուրսխփման 
համար. միջաձիգ մետաղալարեր (ձեռքի 
գործիքներ). մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). 
փոշեցիրներ միջատասպան միջոցների համար 
(ձեռքի գործիքներ). միջատասպան միջոցների 

ցրցայտիչներ. անցքակոկիչներ. շրջանակներ 
ձեռքի սղոցների և մետաղասղոցների համար. 
սղոցների հենոցներ. խարտոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). հատող գործիքներ. կտրոցներ 
մակերևույթների մաքրման համար (ձեռքի 
գործիքներ). փորագրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
ֆրեզերային կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
փոկեր ածելիների սրման համար. կաշվե 
փոկեր ածելիների սրման համար. ռանդաներ. 
ծովային ճոպանաքանդիչներ. հորատիչներ, 
գայլիկոններ (ձեռքի գործիքների մասեր). 
գայլիկոններ խոռոչների համար (ձեռքի 
գործիքների մասեր). էտոցներ. ճաշասեղանի 
արծաթեղեն (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). մանգաղանման ծայրով 
դանակներ. մանգաղներ. քերադանակներ. 
քերակներ (ձեռքի գործիքներ). դուրեր. 
խծուծման դուրեր. կիսակլոր դուրեր (ձեռքի 
գործիքներ). հավանգներ տրորման համար. 
փականագործական հարմարանքներ 
անկյունագծով կտրելու համար (ձեռքի 
գործիքներ). տավրեր. փոքր կացիններ տաշելու 
համար. ուրագներ (գործիքներ). մամլակներ. 
մամլակների դազգահներ (ձեռքի գործիքներ). 
փոքր կացիններ (ձեռքի գործիքներ). կացիններ. 
կացիններ ակոսների (բույների) փորման 
համար. տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). 
տոփաններ գրունտի խտացման համար (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակահատիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). անկյունաչափական սարքեր 
(ձեռքի գործիքներ). ներպարուրակիչ շաղա-
փիչների երկարիչներ. սարքեր դրոշմատպման 
համար (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի սարքեր 
բույսերի վնասատուների ոչնչացման 
համար. մետաղական ժապավենների ձգող 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ).  մետաղական 
լարերի ձգող սարքեր (ձեռքի գործիքներ). 
արդուկներ. արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի 
գործիքներ).  պատյաններ ածելիների համար. 
արգելանիվներ (ձեռքի գործիքներ). քերաններ 
(ձեռքի գործիքներ). բզեր. կտրատելու 
հարմարանքներ (դանակներ). մածկաթիակներ 
(ձեռքի գործիքներ). ցցաձողեր. ունելիներ. 
ունելիներ մազերի գանգրացման համար. 
աքցաններ ընկույզների կոտրատման 
համար. աքցաններ շաքարի համար. 
ունելիներ ծլեփների հեռացման համար. 
ունելիկներ թարթիչների կորացման համար.                                                                                                                                           
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինա-
րարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոչ էլեկտրական ավտոկլավներ 
(սպասք ճնշման տակ սննդամթերքի մշակման 
համար), ոչ էլեկտրական կերակրակաթսաներ 
ճնշման տակ սննդամթերքի մշակման համար. 
սենյակային ակվարիումներ. բանկաներ 
թխվածքաբլիթների համար,  տուփեր 
թխվածքա բլիթների համար. փոքր բանկաներ 
մոմերի ստեղծման համար. ճենապակուց 
չինական մանր զարդարանքներ. սկուտեղներ. 
թղթյա սկուտեղներ. սկուտեղ-մատուցարաններ 
բանջարեղենի համար. բաժակապնակներ. 
գավաթներ. բոնբոներկաներ (կոնֆետի 
տուփեր) ընդգրկված 21-րդ դասում. մեծ շշեր. 
հյուսապատված մեծ շշեր. ճենապակուց, 
խեցուց, հախճապակուց և ապակուց կիսար-
ձաններ. վազաներ. վազաներ ճաշասեղանի 
համար. վազաներ մրգերի համար. փոքր 
վաննաներ թռչունների համար. շարժական 
մանկական վաննաներ. օդաթողման սարքեր. 
ոչ էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. դույլեր, 
խոշոր փայտե դույլեր. դույլեր սառույցի համար. 
գործվածքներից դույլեր. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական ծփիչներ. մետաղական 
շամփուրներ, մետաղական շշեր. օղակների և 
ձողերի տեսքով կախիչներ. կախիչներ 
հագուստի ձգման համար, ձգիչներ. մազեր 
խոզանակային արտադրանքի համար. 
թռչնարաններ, վանդակներ թռչունների 
համար. ձագարներ. գորգածեծիչներ. 
ճենապակուց կամ ապակուց ցուցանակներ. 
ճրագմարիչներ մոմերի համար. ծաղկամաններ. 
գիշերանոթներ. կճուճիկներ սոսնձի համար. 
փոքր գրաֆիններ քացախի կամ յուղի համար. 
գրաֆիններ. սանրեր մազերի համար. սանրեր 
կենդանիների համար. ջեռակներ թեյնիկների 
համար. հղկանյութային սպունգներ կաշվի 
համար. սպունգներ շպարվելու համար. 
սպունգներ տնտեսական նպատակների 
համար. սպունգներ հարդարանքի համար. 

կալիչներ սպունգների համար. կալիչներ 
ատամնամաքրիչների համար. կալիչներ օճառի 
համար. կալիչներ սրբիչների համար. կալիչներ 
ծաղիկների և բույսերի համար (ծաղիկների 
կոմպոզիցիաներում). սափրվելու խոզա-
նակների կալիչներ. զուգարանի թղթի կալիչներ. 
օճառի բաշխիչ սարքեր. զուգարանի թղթի 
բաշխիչ սարքեր.  արդուկելու տախտակներ. 
կտրատելու խոհանոցային տախտակներ. հացը 
կտրատելու տախտակներ. լվացքի տախ-
տակներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական 
մանրացնող մեքենաներ. քամիչներ. 
կենցաղային ծխակլանիչներ. կենցաղային կամ 
խոհանոցային տարողություններ. ապակյա 
տարողություններ (շշեր թթուների համար). 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջերմա-
մեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
սննդամթերքի համար. ապակյա գնդաձև 
տարողություններ (անոթներ). կերակրա-
կաթսաների կափարիչների մղլակներ. զամշ 
մաքրման համար. ատամնամաքրիչներ. 
տնտեսական խեցեգործական ապրանքներ. 
մայոլիկայից ապրանքներ. ճենապակուց, 
խեցուց, հախճապակուց կամ ապակուց 
գեղարվեստական ապրանքներ. խոզանակային 
ապրանքներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական 
մանրատիչներ. ձեռքով կառավարվող 
գործիքներ մաքրման համար. կաբարեներ 
(մատուցարաններ ըմպելիքների համար). 
կերակրակաթսաներ. կաշպոներ, բացա-
ռությամբ թղթյա կաշպոների. փնջիկներ 
սափրվելու համար. խոհանոցային փնջիկներ, 
խոհանոցային խոզանակներ. վանդակներ 
ընտանի կենդանիների համար. գորգիկներ 
թխելու համար. կաշիներ փայլեցման համար. 
պոչիկով ոչ էլեկտրական հրակայուն փոքր 
անոթներ ուտեստների պատրաստման համար. 
ապակյա սրվակներ (անոթներ). երկարաճիտք 
կոշիկների կաղապարներ (ձգման համար). 
կոշիկների կաղապարներ (ձգման համար). 
օղակներ անձեռոցիկների համար. 
դրոշմանշման օղակներ ընտանի թռչունների 
համար. դրոշմանշման օղակներ թռչունների 
համար. գանձատուփեր. կենցաղային 
զամբյուղներ հացի համար. կենցաղային 
զամբյուղներ. զամբյուղներ թղթի համար. 
կերամաններ. կերամաններ կենդանիների 
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համար. տուփեր նախաճաշի համար. տուփեր 
թեյի համար. լվացքի տաշտեր. կավից 
կաթսայիկներ. արշավային կաթսայիկներ, 
զինվորական կաթսայիկներ. կաթսաներ. ոչ 
էլեկտրական սրճեփներ. ոչ էլեկտրական 
սրճամաններ. ձեռքի սրճաղացներ. 
կայծքարահող (մասնակի մշակված), բացա-
ռությամբ շինարարական նպատակներով 
օգտագործվողի. գարեջրի բաժակներ. գարեջրի 
կափարիչով բաժակներ. առնետաթակարդներ. 
կափարիչներ անոթների համար. կափարիչներ 
սենյակային ակվարիումների համար. կարագ-
ամանների խուփեր. խուփեր ամանեղենի 
համար. պանրամանների խուփեր. կեռիկներ 
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար. 
սափորներ. բուրվառներ. դյուրատար ոչ 
էլեկտրական սառցարաններ. ջրցաններ. 
թակարդներ ճանճերի համար. թակարդներ 
միջատների համար. գդալներ խառնելու համար 
(խոհանոցային կահկարասի). գդալներ լցնելու 
համար (խոհանոցային կահկարասի). թիակներ 
(սպասքի պարագաներ). թիակներ տորթերի 
համար. փոքր թիակներ (խոհանոցային 
կահկարասի). կարագամաններ. նյութեր 
խոզանակների պատրաստման համար. նյութեր 
փայլավորման համար, բացառությամբ 
պատրաստուկների, թղթի և քարի. մեքենաներ 
լապշայի պատրաստման համար (ձեռքի 
գործիքներ). ողորկման կենցաղային ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ և հարմարանքներ. 
ձեռքի պղպեղաղացներ. ձեռքի կենցաղային 
աղացներ. փետրավոր փոքր ավելներ. ավելներ. 
հավասարաջերմային պարկեր. հրուշակեղենի 
պարկիկներ. ամաններ. ապակյա մոզաիկաներ, 
բացառությամբ շինարարականների. մետա-
ղական ճիլոպներ խոհանոցային սպասքի 
մաքրման համար. օճառամաններ. մկների 
թակարդներ. խոհանոցային սպասքի 
հավաքածուներ. ջրցանների գլխադիրներ. 
գլխադիրներ լցման համար. ճկափողերի 
գլխադիրներ ոռոգման համար, ճկափողերի 
գլխադիրներ ջրցանման համար. սպասքի 
հավաքածուով ուղետուփեր զբոսախնջույքների 
համար. պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. ատամնաթելեր. 
ապակե թելքից թելեր, բացառությամբ մանածա-
գործականների. դանակներ  բիսկվիտներ 
կտրատելու համար (խոհանոցային 

պարագաներ). խմորի դանակներ. ցողիչներ. 
ծաղիկների և բույսերի ցողիչներ.  բամբակե 
մնացուկներ մաքրման համար. բրդյա  
մնացուկներ մաքրման համար. վուշե 
մազաքոլքեր մաքրման համար. փայտիկներ 
ուտելու համար (խոհանոցային պարագաներ).  
փայտիկներ կոկտեյլների համար. ոչ 
էլեկտրական գոլորշեփներ. պղպեղամաններ. 
ձեռնոցներ խորովածի համար, խոհանոցային 
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. ձեռնոցներ ավտո-
մեքենաների լվացման համար. ձեռնոցներ 
ողորկման համար. ձեռնոցներ այգեգործական 
աշխատանքների համար. կաթի եռացման 
ժամանակ օգտագործվող թիթեղ-պահակներ. 
տակդիրներ. կենցաղային մատուցարաններ. 
կենցաղային թղթյա մատուցարաններ. պտտվող 
մատուցարաններ (խոհանոցային պարա-
գաներ). մանկական կերի ծծակներով շշերի ոչ 
էլեկտրական տաքացիչներ. մոմակալներ. 
տակդիրներ սկուտեղների համար. տակդիրներ 
գրաֆինների համար, բացառությամբ թղթյա 
տակդիրների և սեղանի սպիտակեղենի. 
տակդիրներ գրիլների համար, տակդիրներ 
ռաշպերների համար. տակդիրներ 
կերակրացանկի համար. դանակների տակ-
դիրներ սեղանի սպասքադրման համար. 
արդուկի տակդիրներ. ձվի տակդիրներ.  
խոհանոցային հղկանյութային բարձիկներ. 
բարձիկներ մաքրման համար. խմոցներ. 
ապակյա փոշի զարդարման համար. կավից 
ամանեղեն. ամանեղեն եփման համար. 
ամանեղեն սննդամթերքի ջերմամշակման 
համար. գունավորված ապակուց ամանեղեն. 
ճաշի սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. ճենապակյա 
ամանեղեն. հախճապակյա ամանեղեն. 
բյուրեղապակյա (ապակյա) ամանեղեն. տնային 
կահկարասու պարագաներ կոսմետիկայի 
համար.  տնային կահկարասու արդուզարդի 
պարագաներ.  հարթամամլիչներ տաբատների 
համար. հոտազերծող անհատական սարքեր. 
սպասք բուսական յուղի և քացախի համար. 
շպարի հեռացման պարագաներ. սպասք 
համեմունքների համար. ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ մոմով փայլեցման համար. 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ 
շշերի բացման համար. հարմարանքներ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 20 17

ձեռնոցների ձգման համար. հարմարանքներ 
երկարաճիտք կոշիկերը հանելու համար. 
հարմարանքներ փշրանքները հավաքելու 
համար. հարմարանքներ փողկապների ձևը 
պահպանելու համար. բռնիչներ, խոհանոցային 
թաթմաններ. սեղմակներ. ապակյա խցաններ. 
դիմափոշու տուփեր. հեղուկացիրներ օծա-
նելիքի համար. շպարափնջիկներ դիմափոշու 
համար. ոչ էլեկտրական փոշեորսներ. սանրեր. 
էլեկտրական սանրեր. ռաշպերներ (խոհա-
նոցային պարագաներ). մաղեր (կենցաղային). 
եղջյուրներ խմելու համար. թաթեր կոշկեղենի 
համար. վարդազարդեր մոմակալների համար. 
աղցանամաններ. շաքարամաններ. ոչ 
էլեկտրական հարիչներ. սպասք (ճաշասեղանի 
սպասք). սուրճի սպասք (ճաշասեղանի սպասք). 
լիկյորի սպասք. թեյի սպասք (ճաշասեղանի 
սպասք). ալյուրամաղեր (կենցաղային 
պարագաներ). մաղեր մոխրի համար 
(կենցաղային պարագաներ). թեյաքամիչներ. 
սիֆոններ գինու նմուշառման համար 
(կաթոցիկներ). սիֆոններ գազավորված ջրի 
համար. կենցաղային գրտնակներ խմորի 
համար. մետաղական քերակներ հատակների 
մաքրման համար. քերոցներ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական խառնիչներ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական հյութաքամիչներ. աղամաններ. 
անոթներ խմելու համար. սառույցի և սառույցով 
ըմպելիքների պատրասման մետաղական 
անոթներ. սառեցնող անոթներ. խոհարարական 
տանձաձև ցրցանիչներ. թղթյա կամ 
պլաստմասսայե փոքր բաժակներ. բաժակներ 
(տարողություններ). բաժակներ ըմպելիքների 
համար.  ճենապակուց, կավից, խեցուց, 
հախճապակուց կամ ապակուց  արձաններ. 
ճենապակուց, խեցուց, կավից կամ ապակուց  
արձանիկներ. ապակիներ փոխադրամիջոց-
ների պատուհանների համար (կիսա-
ֆաբրիկատներ). թերթապակի (չմշակված). 
փայլատ ապակի. չմշակված կամ մասնակիորեն 
մշակված ապակի, բացառությամբ 
շինարարականների. ապակի ծիածանաքարից. 
ներածված նուրբ էլեկտրական լարերով 
ապակի. արծնապատ ապակի. ապակեբամբակ, 
բացառությամբ մեկուսացման նպատակով 
օգտագործվողների. կվարցային թափանցիկ ոչ 
մանածագործական ապակեթելք. ապակեթելք, 
բացառությամբ մեկուսացման նպատակով կամ 
որպես մանածագործվածք օգտագործվողների. 

ապուրամաններ. խորանոցներ սպիտակեղենի 
համար. լագաններ (տարողություններ). 
ափսեներ. միանգամյա օգտագործման 
ափսեներ. խոհանոցային քերիչներ. ջերմա-
պահներ. տերարիումներ սենյակային պայման-
ներում բույսերի աճեցման համար. սենյակային 
տերարիումներ (վիվարիումներ). ձողիկներ 
խմելու համար, ծղոտիկներ ըմպելիքների 
համտեսման համար. լաթեր հատակի լվացման 
համար. լաթեր մաքրման համար. լաթեր փոշու 
մաքրման համար.  լաթեր կահույքի փոշու 
մաքրման համար. զուգարաններ (տակդիրներ) 
տնային կենդանիների համար. աղբամաններ. 
աերոզոլային սարքեր, բացառությամբ 
բժշկականների. ոչ էլեկտրական  սարքեր 
կոշիկների փայլեցման համար. սարքեր բերանի 
խոռոչի ողողման համար. էլեկտրական սարքեր 
միջատների գրավման և ոչնչացման համար. 
ոռոգման սարքեր. կենցաղային իրեղեն. 
խոհանոցային իրեղեն. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական իրեղեն սննդամթերքի 
պատրաստման համար. կենցաղային զտիչներ. 
ոչ էլեկտրական զտիչներ սուրճի համար. 
սրվակներ. գրպանի տափաշշեր. սպորտային 
տափաշշեր. կաղապարներ (խոհանոցային 
իրեղեն). կաղապարներ թխման համար. 
կաղապարներ սառույցի համար. խոհա-
րարական կաղապարներ. ոչ էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ. սանրերի պատյաններ. 
հացամաններ. ճանճասպաններ. թեյամաններ. 
ոչ էլեկտրական թեյամաններ. փոքր գավաթներ. 
սխտորամզիչներ (խոհանոցային իրեղեն). 
ծածկոցներ արդուկելու տախտակների համար. 
գնդիկներ թեյի եփման համար. ապակյա գնդեր. 
շվաբրեր. քամվող շվաբրեր. կոկտեյլի 
հարուկներ. կոսմետիկական բահակներ, 
կոսմետիկական թիակներ. էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական խցանահաններ. կենդանիների 
կոշտ ստև (խոզանակներ, վրձիններ). 
խոզաստև. սպասքի լվացման խոզանակներ. 
տարողությունների մաքրման խոզանակներ. 
լամպերի ապակիների մաքրման խոզանակներ. 
ձիերի մաքրման խոզանակներ. կոշտ 
խոզանակներ. ատամի խոզանակներ. ատամի 
էլեկտրական խոզանակներ. կարպետների 
մեխանիկական խոզանակներ. խոզանակներ 
կոշկեղենի համար. խոզանակներ հատակի 
համար. զուգարանի խոզանակներ. 
էլեկտրական խոզանակներ, բացառությամբ 
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մեքենաների մասերի. խոզանակներ. փոքր 
խոզանակներ հոնքերի համար. փոքր խոզա-
նակներ եղունգների համար. արհեստական 
տակադիր ձվեր ածան հավերի համար. տուփեր 
թղթյա անձեռոցիկների տրման համար. արկղեր 
աղբի համար. արկղեր բույսերի համար. 
ապակյա արկղեր:                                 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151549  (111) 25469
(220) 29.10.2015 (151) 20.01.2017
   (181) 29.10.2025
(730) «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Արշակունյաց 2ա, Մամուլի շենք, 4-րդ հարկ, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151550  (111) 25470
(220) 29.10.2015 (151) 20.01.2017
   (181) 29.10.2025
(730) «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Արշակունյաց 2ա, Մամուլի շենք, 4-րդ հարկ, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտա դրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151551  (111) 25471
(220) 29.10.2015 (151) 20.01.2017
   (181) 29.10.2025
(730) «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Արշակունյաց 2ա, Մամուլի շենք, 4-րդ հարկ, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151552  (111) 25472
(220) 29.10.2015 (151) 20.01.2017
   (181) 29.10.2025
(730) «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Արշակունյաց 2ա, Մամուլի շենք, 4-րդ հարկ, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151631  (111) 25473
(220) 13.11.2015 (151) 20.01.2017
   (181) 13.11.2025
(730) Էփլ Ինք., US 
(442) 01.04.2016
(310) 67738    (320) 28.07.2015   (330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

սարքավորումներ. մարմնի վրա կրովի 
համակարգչային սարքավորումներ. շարժա-
կան համակարգիչներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. հեռահաղորդակցման 
սարքա  վորումներ և գործիքներ. հեռա-
խոսներ. բջջային հեռախոսներ. անլար 
հեռահաղորդակցման սարքեր ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, լսա- և տեսա-
բովանդակության, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 
բովանդակության փոխակերպման համար. 
ցանցային հաղորդակցման սարքավորումներ. 
համացանց մուտք գործելու հնարավորությամբ 
և հեռախոսազանգերի, էլեկտրոնային փոստի և 
այլ թվային տվյալների ուղարկման, ստացման 
և պահպանման համար նախատեսված 
շարժական թվային էլեկտրոնային սարքեր. 
համացանց մուտք գործելու հնարավորությամբ 
և հեռախոսազանգերի, էլեկտրոնային փոստի և 
այլ թվային տվյալների ուղարկման, ստացման 
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և պահպանման համար նախատեսված մարմնի 
վրա կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր. 
էլեկտրոնային գրքեր կարդալու համար 
նախատեսված սարքեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում համակարգիչների, 
շարժական սարքավորումների, բջջային 
հեռախոսների, մարմնի վրա կրովի 
համակարգչային սարքավորումների, համա-
կարգչային արտաքին սարքերի, լսա- և տեսա-
նվագարկիչների կարգավորման, շտկման, 
շահագործման և վերահսկման համար. 
ծրագրային ապահովում հավելված ների 
ստեղծ ման համար. նախապես ձայնագրված 
ներբեռնելի լսա-, տեսա- և մուլտի մեդիա 
բովանդակություն. ներբեռնելի էլեկտրոնային 
գրքեր, ամսագրեր, պարբերականներ, 
տեղեկագրեր, թերթեր, հանդեսներ և 
այլ հրապարակումներ. համակարգչային 
արտաքին սարքեր. մարմնի վրա կրովի 
համակարգչային արտաքին սարքեր. 
համակարգչային մալուխներ, մոնիտորներ, 
էկրաններ, ստեղնաշարեր, մկնիկներ, մկնիկի 
գորգեր, տպիչներ, սկավառակակիրներ 
և կոշտ կրիչներ. արտաքին սարքեր 
բջջային սարքավորումների համար. ձայնի 
գրանցման և վերարտադրման համար 
նախատեսված սարքավորումներ. թվային 
լսա- և տեսանվագարկիչներ և ձայնագրիչներ. 
բարձրախոսներ. ձայնի ուժեղացուցիչներ և 
ընդունիչներ. նվագարկիչներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. ձայնի գրանցման և ձայնի 
ճանաչման սարքավորումներ. ականջակալներ. 
լսափողեր. խոսափողեր. հեռուստացույցներ. 
հեռուստացույցի ընդունիչներ և մոնիտորներ. 
ապակոդավորիչներ. ռադիոներ. ռադիո-
փոխարկիչներ և ընդունիչներ. օպտիկական 
սարքավորումներ և գործիքներ. ֆոտոխցիկներ. 
գլոբալ տեղորոշման համակարգեր (GPS), 
նավագնացական գործիքներ. տվյալ-
ների պահպանման սարքավորումներ. 
համակարգչային չիպեր. մարտկոցներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային միակցիչներ, 
շղթայակցող միջոցներ, լարեր, մալուխներ, 
լիցքավորիչներ, միակցման հանգույցներ, 
միակցման հանգույցների կայաններ. 
ինտերֆեյսներ (ծրագրային համակարգերի 
տեսքեր) և ադապտերներ բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների հետ օգտագործման համար. 

հարմարեցված կամ հատուկ ձևված կազմեր, 
պայուսակներ և պատյաններ համակարգիչ-
ների համար, համակարգչային արտաքին 
սարքեր, համակարգչային սարքավորումներ, 
բջջային հեռախոսներ, և մարմնի վրա 
կրովի համակարգչային արտաքին սարքեր, 
շարժական և մարմնի վրա կրովի թվային 
սարքավորումներ և լսա- և տեսաձայնարկիչներ 
պարունակելու համար. էլեկտրոնային 
հուշատետրեր. փոստային դրոշմանիշներով 
վճարումները վերահսկելու սարքավորումներ. 
դրամարկղեր. մետաղադրամով գործարկվող 
սարքավորումների մեխանիզմներ. ձայնա-
գրիչներ. գործվածքի վրա նշումներ կատարելու 
մարկերներ. քվեարկության համար 
նախատեսված մեքենաներ. էլեկտրոնային 
պիտակներ ապրանքների համար. ֆաքսի-
միլային մեքենաներ. կշռելու համար 
նախատեսված ապարատներ և գործիքներ. 
չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային ծանու-
ցումների ցուցատախտակներ. չափագրման 
ապարատներ. սիլիցիումային թիթեղներ. 
ինտեգրալ սխեմաներ. ֆլուորեսցենտա-
յին էկրաններ. օպտիկական լուսատուներ 
(թելքային). արդյունաբերական գործընթացների 
հեռա կառավարման համար նախատեսված 
էլեկտրա կան սարքեր. շանթարգելներ. էլեկտրո-
լիզարարներ. կրակմարիչներ. արդյունա-
բերական նպատակով օգտագործման համար 
նախատեսված ճառագայթային սարքեր. 
փրկարարական սարքեր և սարքավորումներ. 
սուլիչ ազդասարքեր. արևապաշտպան 
ակնոցներ. անիմացիոն մուլտֆիլմեր. ձվա-
դիտակներ. շանը հրահանգներ տալու սուլիչներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. էլեկտրականացված 
ցանկապատեր. դյուրակիր հեռակառավարվող 
սարքեր մեքենաների արգելակման և 
դանդաղեցման համար. էլեկտրատաքացմամբ 
գուլպաներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160438 (111) 25474
(220) 07.04.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 07.04.2026
(730) «Երկոնտակտ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
6Գ, AM 
(442) 16.05.2016
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(540) 

(526) «HOME OF FOOD» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
մուգ կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160591  (111) 25475
(220) 11.05.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 11.05.2026
(730) Հարդ Ռոք Լիմիթիդ, JE 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160727  (111) 25476
(220) 09.06.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 09.06.2026

(730) ՍիԴի Ինվեսթմընթս Ս.ռ.լ., IT 
(442) 18.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, դեղին և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական, բուժական 
և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ մարսողական համակարգի 
հիվանդությունների, գինեկոլոգիական հիվան-
դությունների և մաշկային հիվանդությունների 
բուժման համար. անասնաբուժական 
պատրաս տուկներ մարսողական համակարգի 
հիվանդությունների, գինեկոլոգիական հիվան-

դությունների և մաշկային հիվանդությունների 
բուժման համար. բուժական հիգիենիկ 
պատրաստուկներ, այն է՝ բուժական 
պատրաստուկներ կանանց անձնական 
հիգիենայի համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, այն է՝ սնունդ բժշկի 
սահմանած դիետայի համար. սնունդ 
երեխաների համար. սննդային հավելումներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160767  (111) 25477
(220) 17.06.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 17.06.2026
(730) «Արվա պրոֆ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Կողբ, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող, մաքրող, ախտահանող 

միջոց ներ.
դաս 16. անձեռոցիկ, զուգարանի թուղթ, 

թղթյա սրբիչներ. մեկանգամյա օգտագործման 
թղթյա սավաններ. 

դաս 21. զուգարանի թղթի բաշխիչներ, 
թղթյա սրբիչների բաշխիչներ: 

_____________________

(210) 20160800 (111) 25478
(220) 23.06.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 23.06.2026  
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160831  (111) 25479
(220) 30.06.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 30.06.2026
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.08.2016

(540) 

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

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

դաս 34. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
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սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոլիզի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. նիկոտինային  հեղուկ լուծույթներ 
էլեկտրոնային սիգարետներում  օգտագործման 
համար.  ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160837 (111) 25480
(220) 01.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 01.07.2026
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

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

դաս 30. պաղպաղակ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160838 (111) 25481
(220) 01.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 01.07.2026
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություն:

_____________________

(210) 20160894 (111) 25482
(220) 06.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 06.07.2026
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160906 (111) 25483
(220) 11.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 11.07.2026
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 

խնամելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160916  (111) 25484
(220) 13.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 13.07.2026
(730) Արևիկ Պետրոսյան, Երևան, Հանրա-
պետության 38, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

_____________________

(210) 20160925  (111) 25485
(220) 15.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 15.07.2026 
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM 

(442) 03.10.2016
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս  21. տարաներ, մասնավորապես՝ շիշ.
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160926 (111) 25486
(220) 15.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 15.07.2026
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) Բացի «ՆԵՏՏԱ» և «NETTA» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, կա նաչ, կարմիր, սպիտակ և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթնամթերք. մասնավորապես՝ 
մածնաբրդոշ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160927  (111) 25487
(220) 15.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 15.07.2026
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) Բացի «ՆԵՏՏԱ» և «NETTA» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, կարմիր, սպիտակ, սև և կապույտ 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես՝ տոմատի հյութ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160928 (111) 25488
(220) 15.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 15.07.2026
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) Բացի «ՆԵՏՏԱ» և «NETTA» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, սպիտակ, սև և կապույտ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝ 
թան:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160974  (111) 25489
(220) 28.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 28.07.2026
(730) Արմինե Նահապետյան, Երևան, Վրա-
ցական 17, բն. 30, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 
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(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

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

_____________________

(210) 20160982 (111) 25490
(220) 29.07.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 29.07.2026
(730) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լուսա-
վորիչի 9, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(526) «EXPRESS BANKING», «24/7» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 36. բանկային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160997 (111) 25491
(220) 03.08.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 03.08.2026
(730) «ԱՅ Պլաստ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 20, 
բն. 32, AM 
(442) 16.08.2016

(540) 

(526) «MEDICAL and SURGICAL SUPPLIES» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, գազա րագույն, բաց և մուգ երկնագույն 
և սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161002  (111) 25492
(220) 03.08.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 03.08.2026
(730) «Արեգա» պահածոների գործարան ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ, 13 փող., թիվ 5 
շինություն, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161030  (111) 25493
(220) 10.08.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 10.08.2026
(730) «Սի Էմ» ՍՊԸ, Երևան, Մուրացան 113/1, 
բն. 40, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «AESTHETICS» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161046  (111) 25494
(220) 16.08.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 16.08.2026
(730) Վարդուհի Մոլլիկոն Թովմասյան, FR 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 

միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր, 
զարդեղեն (ոչ թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևանոցներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
մետաղական ճիլոպներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճա-
պակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ,

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161074  (111) 25495
(220) 23.08.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 23.08.2026
(730) «Գ Թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Մանուշյան 35, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամա քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ։

_____________________

(210) 20161089  (111) 25496
(220) 25.08.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 25.08.2026 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Մինաս-
յան, Երևան, Արտաշիսյան 57/1, բն. 3, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա  գույն, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն 
և սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20161134  (111) 25497
(220) 02.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 02.09.2026
(730) Տեքիլերա Միլաղրո Ս.Ա. դե Ս.Վ., MX 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ), սպիրտային լուծամզուքներ, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, դառը 
թրմօղիներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20161135  (111) 25498
(220) 02.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 02.09.2026
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս  Այրիշ  Բրենդս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 16.09.2016
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(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկ։
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ), սպիրտային լուծամզուքներ, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, դառը 
թրմօղիներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20161136  (111) 25499
(220) 02.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 02.09.2026
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), սպիրտային բնահյութեր 
( էսենցիաներ), սպիրտային լուծամզուքներ, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, դառը 
թրմօղիներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20161137  (111) 25500
(220) 02.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 02.09.2026
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), սպիրտային բնահյութեր 
( էսենցիաներ), սպիրտային լուծամզուքներ, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, դառը 
թրմօղիներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20161164  (111) 25501
(220) 07.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 07.09.2026
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «HAMOV» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161177  (111) 25502
(220) 09.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 09.09.2026
(730) Գրիգոր Գասպարյան, Երևան, Ադոնցի 8, 
բն. 9, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

դաս 41. կինոնկարների և տեսա հոլո-
վակների նկարահանման ծառայություններ, 
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կինոնկարների և տեսահոլովակների նկարա-
հանման համար լուսավորման ծառայություններ, 
լուսավորման կամ նկարահանման սարքերի 
վարձույթ նկարահանումների համար:

_____________________

(210) 20161188  (111) 25503
(220) 13.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 13.09.2026
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, US 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարե-

ջուր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20161197  (111) 25504
(220) 14.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 14.09.2026
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161209  (111) 25505
(220) 15.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 15.09.2026
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

անտացիդներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161222  (111) 25506
(220) 16.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 16.09.2026
(730) Դավիթ Մովսիսյան, Երևան, Բաբայան 
35/2, AM, Դավիթ Հայրապետյան, Երևան, 
Զավարյան 57/19, բ.37, AM, Հակոբ Թումանյան, 
Երևան,  Սուվորովի 10, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 28. սեղանի խաղեր, խաղաքարտեր:

_____________________

(210) 20161261  (111) 25507
(220) 23.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 23.09.2026
(730) Հայլան Հռում Քլոթինգ Քո., ԷլԹիԴի, CN 
(442) 03.10.2016
(540) 
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(526) Չինարեն գրառումները (հիերոգլիֆները) 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 18. մորթեղեն, թիկնապայուսակներ, 
գրպանի դրամապանակներ, ձեռքի 
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ, 
բանալիների պատյաններ, պայուսակներ, 
կահույքի կաշվե պաստառներ, կաշվե 
սրակալներ, անձրևանոցներ, ձեռնափայտեր, 
հեծելասարքի լրակազմեր, թաղանթներ երշիկի 
համար.

դաս 25. շապիկներ, հագուստ, տաբատ-
ներ, շրջազգեստներ, վերարկուներ, բաճկոններ 
(հագուստ), բրդյա բաճկոններ (հագուստ), 
կաշվե հագուստ, կարճաթև մայկաներ, 
ներքնազգեստ, կիսավարտիքներ, կոշիկներ, 
գլխարկներ, տրիկոտաժեղեն, ձեռնոցներ 
(հագուստ), փողկապներ, վզպատներ, գոտիներ 
(ներքնազգեստ), կրոնական հագուստ, 
հարսանեկան զգեստ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161262  (111) 25508
(220) 23.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 23.09.2026
(730) Հայլան Հռում Քլոթինգ Քո., ԷլԹիԴի, CN 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 18. մորթեղեն, թիկնապայուսակներ, 

գրպանի դրամապանակներ, ձեռքի պայու-
սակներ, ճամփորդական պայուսակներ, 
բանալիների պատյաններ, պայուսակներ, 
կահույքի կաշվե պաստառներ, կաշվե 
սրակալներ, անձրևանոցներ, ձեռնափայտեր, 
հեծելասարքի լրակազմեր, թաղանթներ երշիկի 
համար.

դաս 25. շապիկներ, հագուստ, տաբատներ, 
շրջազգեստներ, վերարկուներ, բաճկոններ 
(հագուստ), բրդյա բաճկոններ (հագուստ), 
կաշվե հագուստ, կարճաթև մայկաներ, 
ներքնազգեստ, կիսավարտիքներ, կոշիկներ, 

գլխարկներ, տրիկոտաժեղեն, ձեռնոցներ 
(հագուստ), փողկապներ, վզպատներ, գոտիներ 
(ներքնազգեստ), կրոնական հագուստ, հարսա-
նեկան զգեստ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161274  (111) 25509
(220) 26.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 26.09.2026
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցներ. համգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում. ճանապարհորդությունների 
գործա կալությունների ծառայություններ 
հյուրա նոցային համարների ամրագրման 
համար. հյուրանոցային մասնագիտացված 
ծառայություններ, որոնք որպես ծրագրի մի 
մաս տրամադրվում են հյուրանոցի մշտական 
հյուրերին. հյուրանոցային ծառայություններ, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են խրախուսական 
ծրագրեր՝ հյուրանոցի մշտական հյուրերին 
հյուրընկալման հատուկ ծառայությունների, 
հարմարությունների և մրցանակների տրամա-
դրմամբ. ռեստորանների, բարերի և կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
հատուկ իրադարձությունների նպատակով 
բանկետների և հանդիսավոր երեկույթների 
անցկացման համար տարածքների 
տրամադրում. կոնֆերանսների, ցուցա-
հանդեսների և նիստերի անցկացման համար 
տարածքների տրամադրում. աթոռների, 
սեղանների, սեղանի սպիտակաղենեի և 
ապակյա սպասքի վարձույթ կոնֆերանսների, 
ցուցահանդեսների, նիստերի, հանդիպումների, 
երեկույթների և բանկետների անցկացման 
համար. հանդիպումների անցկացման 
տարածքների վարձույթ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20161283  (111) 25510
(220) 28.09.2016 (151) 20.01.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Կոնսէլ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 
90/2, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20160073  (111) 25511
(220) 03.02.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 03.02.2026
(730) «Դասո պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 2, 
բն. 36, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(526) «PRINTING AND DESIGN» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց նարնջագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 

գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 40. նյութերի մշակում:
_____________________

(210) 20160343 (111) 25512
(220) 21.03.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 21.03.2026
(730) «Հալալ Վոռլդ» միջազգային զարգացման 
սերտիֆիկատ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 
ԱրարԱրդ. Հանգույց, Էջմիածնի խճ.3, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(526) «INTERNATIONAL CERTIFICATE»  և 
«DEVELOPMENT» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. անասնաբուժական ծառայու-
թյուններ. կենդանիների և մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և անտա-
ռային ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20160444 (111) 25513
(220) 08.04.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 08.04.2026 
(730) Արմեն Գուրգենի Դալլաքյան, Երևան, 
Կամարակ 2-րդ նրբ., տուն 39, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի և գինու):
_____________________

(210) 20160642  (111) 25514
(220) 26.05.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 26.05.2026
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, չմշակված 

կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 
բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար). սիգարներ, սիգարիլներ, կրակ-
այրիչներ, լուցկի, ծխելու պիտույքներ, սիգարետի 
թուղթ, սիգարետի գլանակներ, սիգարետի 
զտիչներ, սիգարետներ փաթաթելու գրպանի 
սարքեր. ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ 
լցոնելու համար ձեռքի սարքեր, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, հեղուկներ էլեկտրոնային 

սիգարետների համար. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր սիգարետներ կամ 
ծխախոտ տաքացնելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160764  (111) 25515
(220) 17.06.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 17.06.2026
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. թթվասեր:

_____________________

(210) 20160804 (111) 25516
(220) 24.06.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 24.06.2026
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Միլանիյա Հոում», RU 
(442) 16.08.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր, մասնա-
վորապես՝ ոչ ալկոհոլային ապերի տիֆներ, 
լիթիումաջուր, զելտերյան ջուր, սոդայաջուր, 
ջրեր (ըմպելիքներ), գազավորված ջուր, 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր, 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ, գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ, 
լիմոնադներ, գետնընկույզի կաթ (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ), նշի կաթ (ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպե-
լիքներ, մեղրի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի 
կաթի փոխարինիչներից, հալվե-վերայի հիմքով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ, մրգային նեկտարներ պտղա-
մսով (ոչ ալկոհոլային), օրշադ, գարեջուր, 
կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի գարեջուր, 
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, օշարակներ լիմոնադների 
համար, օշարակներ ըմպելիքների համար, 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ), 
տոմատի հյութ (ըմպելիք), խնձորի հյութ 
(ոչ ալկոհոլային), բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք), մրգահյութեր, բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար, 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար, բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար, բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, 
քաղցուներ (քաղցրահյութեր), խաղողահյութ, 
գարեջրի քաղցու (քաղցրահյութ), ածիկի 
քաղցու (քաղցրահյութ), հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, 
շարբաթ (ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային մրգային  
լուծամզուքներ (էքստրակտներ), գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ)  գարեջուր 
պատրաստելու համար, էսենցիաներ 

(բնահյութեր) ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
ապերիտիֆներ, արակ, բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք), բրենդի, գինիներ, 
գինի խաղողի չանչերից, վիսկի, օղի, անիսի 
օղի, բալի օղի, ջին, դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ), կոկտեյլներ, 
կյուրասո, անիսի լիկյոր, լիկյորներ, ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպե-
լիքներից, ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային  
ըմպելիքներ, սպիրտային ըմպելիքներ, թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, մեղրային 
ըմպելիք , պղպեղադաղձի (անանուխի) թրմօղի, 
դառը թրմօղիներ, նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք), ռոմ, սակե, տանձի 
խնձորօղի, խնձորօղիներ, բրնձի սպիրտ, 
սպիրտային լուծամզուքներ, սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ, սպիրտային բնա-
հյութեր (էսենցիաներ).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ մասնավորապես՝  հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար, ներմուծման-արտա-
հանման գործակալությունների ծառա-
յություններ, առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, ինքնարժեքի վերլուծություն, 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար, աուդիտ (առևտրային 
գործունեության), վարձակալական գործակա-
լությունների ծառայություններ, տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում, 
հաշվապահական գրքերի վարում, հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում, ապրանքների 
ցուցադրում, հաղորդագրությունների գրա-
ռում (գրասենյակային աշխատանքներ), 
հասարակական կարծիքի հետազոտում, 
շուկայի ուսումնասիրություն, գործնական 
տեղեկատվություն, առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին, 
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հետազոտություններ գործարարության (բիզ-
նեսի) ասպարեզում, կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ, 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զո տություններ, աշխատակիցների հաստիք-
ների համալրում, խորհրդատվություն 
գործա րարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հար ցերով, խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կառավարման հարցերով, 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա  կազմը  կառավարելու հարցերով, 
մասնա  գի տա կան խորհրդատվություն 
գործա րա րության (բիզ նեսի) ասպարեզում, 
գովազդի մանրակերտում, մարքեթինգ 
(շուկայավարում), կառավարում ստեղծա-
գործական գործարարության (բիզնեսի) ասպա-
րեզում,  գործարար (բիզնես) կառավարում 
մարզիկների համար, կենսագրության հակիրճ 
գրության կազմում այլ անձանց համար, 
մամուլի նյութերի ամփոփում, գովազդային 
նյութերի նորացում, տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և 
պահում, տեքստի մշակում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով, լրագրերի բաժանոր-
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց 
համար, նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով, 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ցուցափեղկերի ձևավորում, 
գովազդային նյութերի ձևավորում, առևտրային 
գործունեության գնահատում, վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, տեղեկա-
տվության որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար, երաշխավորների  
որոնում, oգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում, 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում, 
առևտրային միջնորդական (ծառայություն), 
տեղեկատվության տրամադրում առևտրային 
և գործարար կապերի ոլորտում, գործարար  
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 

ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցնե րով, 
տնտեսական կանխագուշակում, աճուրդային 
վաճառք, դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատ-
րաստուկների և բժշկական նշանա կության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք, 
ապրանքների առաջխաղացում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային ֆիլմերի արտադրություն, 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ, գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, վաճառասեղան-
ների վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ, լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ, գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, ռադիոգովազդ, 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ, 
նմուշների տարածում, գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի առաքում, 
գովազդային տեքստի խմբագրում, գովազդ, 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, գովազդ փոստով, հեռուստագովազդ, 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում, տեղեկատվության հավա-
քում տվյալների համակարգչային բազա-
ներից, տվյալներ գործարարական 
գործառ նությունների մասին, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կառավարման հարցերով, 
առևտրային  գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, արտաքին վարչա-
կան կառավարում ընկերությունների 
համար, հյուրանոցների գործարարական 
(բիզնես) կառավարում, արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում, 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառա-
վարում երրորդ անձանց համար, ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
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(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, շինարարական նախագծերի համար 
առևտրային (կոմերցիոն)  նախագծերի 
կառավարում, գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում, ծառա-
յություններ հասարակական հարաբերու-
թյունների բնագավառում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, մեքենագրման 
ծառայություններ, ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ, վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում, 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, գների 
համեմատման ծառայություններ, գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով», 
քարտուղարական ծառայություններ, մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում), սղագրական ծառայություններ, 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն), հեռախոսա-
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող աբոնենտների համար, 
լուսապատճենահանման ծառայություններ, 
գործնական փորձաքննություն:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20160890 (111) 25517
(220) 06.07.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 06.07.2026
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160919  (111) 25518
(220) 13.07.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 13.07.2026
(730) Աչտարագ Ս.Ա.Ս., FR 
(442) 16.09.2016
(310) 164267976   (320) 27.04.2016   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառ, օճառ (ոչ անձնական 

օգտա գործման), լոգանքի օճառ, անձնական 
օգտագործման օճառ, կոսմետիկական օճառ, 
հատով օճառներ հարդարանքի համար, 
օծանելիք, անուշաբույր ջուր, բուրավետ ջուր, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոն մազերի համար, ատամի մածուկներ, 
ատամի փոշիներ, հարդարանքի յուղեր, 
կոսմետիկական յուղեր, յուղեր օծանելիքների 
և բուրավետ միջոցների համար, յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
շամպուններ, ժել ցնցուղի համար, լոգանքի 
փրփուր, ժելեր և լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար, կոսմետիկական 
դիմակներ, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
վաննաների համար, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ և նյութեր մաշկի 
խնամքի համար, կոսմետիկական կրեմներ, 
պատրաստուկներ և նյութեր գրիմ անելու և 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար, նյութեր 
մաշկի շերտազատման (պիլինգի) համար, 
կոսմետիկական մատիտներ, կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի համար, 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ, պատրաս-
տուկներ սափրվելու համար, ժելեր սափրվելու 
համար, փրփուր սափրվելու համար, օճառ 
սափրվելու համար, սափրվելու լոսյոններ, 
հարդարանքի կաթ, գրիմ, կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար, դիմափոշի, լաքեր եղունգների համար, 
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պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար, 
շրթներկ և շուրթերի համար բալզամներ ոչ 
բժշկական, հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար (պարֆյումերիա), 
մազահեռացնող մոմ, դեպիլյատորներ, կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար, կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար, կոսմետիկական պատրաստուկներ և 
քսուքներ արևայրուքի դեմ, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, խունկ, 
օդի բուրավետիչներ, հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր և պատրաստուկներ սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար, մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ, պատրաստուկներ 
գունազերծման համար, մածուկներ ածելիներ 
սրելու փոկերի համար, հղկաթուղթ, մոմ 
բեղերի համար, աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների, անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն), ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար, լոսյոններ մազերի 
համար, հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից 
և խոտերից, չոր շամպուններ.

դաս 4. մոմեր, անուշահոտ մոմեր, մոմեր 
նոր տարվա տոնածառերի համար, ճրագ 
(մոմեր), լուսավորող յուղեր, մոմ լուսավորման 
համար:
(740) Արա Խզմալյան

_____________________

(210) 20161006  (111) 25519
(220) 04.08.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 04.08.2026
(730) «Նիգմա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 46, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» և «BUSINESS 
CENTER» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնա գույն և մարմնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. վարձակալությամբ տարածքների 
տրամադրում:

_____________________

(210) 20161068  (111) 25520
(220) 22.08.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 22.08.2026
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161069  (111) 25521
(220) 22.08.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 22.08.2026
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 20 17

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, արծաթագույն, սպիտակ, նարնջագույն և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161070  (111) 25522
(220) 22.08.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 22.08.2026
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

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

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161093  (111) 25523
(220) 26.08.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 26.08.2026
(730) Արթին-Անտրանիկ-Հարրի Ղազարյան, 
Էջմիածին, Վազգեն Ա. փողոց,  48բ/22, AM 
(442) 16.09.2016

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161115  (111) 25524
(220) 30.08.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 30.08.2026
(730) «Ար-Մոբիլ» ՓԲԸ, Երևան, Արաբկիր 49 
փ., թիվ 1 շենք, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
ծիրանագույն, կապույտ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

_____________________

(210) 20161232  (111) 25525
(220) 20.09.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 20.09.2026
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(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփա պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

_____________________

(210) 20161233  (111) 25526
(220) 20.09.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 20.09.2026
(730) Արամ Քլջյան, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 8, 
բն. 10, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից զարդեր և ժամացույցներ.
դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից զարդերի և ժամացույցների 
առևտուր:

_____________________

(210) 20161264  (111) 25527
(220) 23.09.2016 (151) 31.01.2017
   (181) 23.09.2026
(730) «Յունի Ռենտ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
8/7, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) «BUSINESS CENTRE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. գրասենյակային տարածքներ, 
բնակարանների, շենքերի, շինությունների 
վարձույթ և (կամ) վաճառք, անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3611  25.02.2027 Ավենտիսաբ ԷլԷլՍի, US

3702  15.01.2027 Յունիլևր Ն.Վ., NL

3704  10.02.2027 Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

3852  23.04.2027 Նեշնլ Փեինթս Ֆեքթրիզ Քո., JO

3853  23.04.2027 Նեշնլ Փեինթս Ֆեքթրիզ Քո., JO

3982  24.02.2027 Բրիթիշ Էըրուեյս փ.լ.ք., GB

4243  10.10.2027 ԷՄԻ (ԱյՓի) Լիմիթիդ, GB

4246  13.10.2027 ԷՄԻ (ԱյՓի) Լիմիթիդ, GB

4247  13.10.2027 ԷՄԻ (ԱյՓի) Լիմիթիդ, GB

4252  14.11.2027 ԷՄԻ (ԱյՓի) Լիմիթիդ, GB

4253  14.11.2027 ԷՄԻ (ԱյՓի) Լիմիթիդ, GB

4429  10.10.2027 ԷՄԻ (ԱյՓի) Լիմիթիդ, GB

11620  12.01.2027 «Լիզին» ԲԲԸ, ք. Չարենցավան, Գործարանային 14, AM

11842  18.01.2027 «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, ք. Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM

11913  18.01.2027 Բիլալ Մոհըմմադ Ալ Համվի, SY

11931  02.02.2027 «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

11956  05.02.2027 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

11983  12.03.2027 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն.57, AM

12040  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12041  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12042  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12043  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12044  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12045  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12046  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12047  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12068  26.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12108  15.02.2027 Գրեյթ Ուոլ Մոթոր Քամփնի Լիմիթիդ, CH

12142  18.01.2027 Սթոուքլի-Վեն Քեմփ, Ինք., US

12166  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12318  02.05.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12352  13.03.2027 Դը Չեմուրս Քամփնի ԷֆՍի, ԷլԷլՍի, US

12455  12.04.2027 Յունիլևր Ն.Վ., NL

12572  25.12.2026 Ալքերմես, Ինք., US

12646  16.02.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12811  04.06.2027 Ջ. Հ. Ֆեններ ընդ Քո. Լիմիթիդ, GB

12989  16.10.2027 Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

13126  15.06.2027 «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 27/10, AM

13197  25.12.2027 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

13198  25.12.2027 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

13312  05.11.2027 ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

13313  05.11.2027 ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

13314  14.11.2027 ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

13326  09.11.2027 Յունիլևր Ն.Վ., NL

13607  25.12.2027 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

13695  16.10.2027 Լա Սենզա Քորփորեյշն, CA



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 17

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20161150
(220) 06.09.2016
(730) «Մեդիկալ հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Մասիս, Մասիս կայարան, Գործարանային 22, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------

(210) 20161151
(220) 06.09.2016
(730) «Մեդիկալ հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Մասիս, Մասիս կայարան, Գործարանային 22, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-

ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------

(210) 20161152
(220) 06.09.2016
(730) «Մեդիկալ հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Մասիս, Մասիս կայարան, Գործարանային 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------

(210) 20161302
(220) 03.10.2016
(730) Նիլս Մալդեր, NL 
(540) 
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(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավա  ռակներ. DVD-ներ 
և այլ  թվային գրանց ման կրիչներ. տվյալների մշակ-
ման սարքեր. համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում. հեռահաղորդակցական և 
հաղորդակցական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
մալուխներ. հեռահաղորդակցական փոխար-
կիչներ. հեռահաղորդակցական լարեր. հեռա-
հաղորդակցական կոմուտացման վահաններ.  
հեռա հաղորդակցական կապուղիների խտարարներ 
(մուլտի պլեքսորներ). հեռա  հաղորդակցական ծրա-
գրային ապահովում. հեռա հաղորդակցական 
կապի ցանցեր. հեռա կապի հաղորդիչներ. հեռա-
հաղորդակցական ապա րատներ. հեռա հաղորդակ-
ցական սարքավորումներ. հեռա հաղորդակ ցական 
սար քեր.   հեռա  հաղոր դակ ցական թվային սար -
քեր. հեռա  հաղորդակ ցական դյուրակիր սար-
քեր. հեռա հա ղորդակցական շար ժական սար քեր. 
հեռա  հաղորդակցական էլեկտրոնային սար քեր. 
հեռահաղորդակցական էլեկտրական սար քեր. 
հեռահաղորդակցական կապի ցանցերի ալեհա-
վաքներ. հեռահաղորդակցական համա կարգ-
չային սարքավորումներ. հեռա հաղոր դակ ցական 
կապի թելքաօպտիկական սարքեր.  հեռա-
հաղորդակցական մեկուսա տախտակի տարրեր. 
համակարգչային ծրագրեր հեռա   հաղորդակցության 
մեջ օգտա գործման համար. հեռա հաղորդակցական 
սարքեր շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. ծրագրային 
սարքավարներ. գրառված ծրագրային ապահովում և 
համակարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային 
ապա հովում. գաղտնիության պահպանության 
ծրա գրային ապահովում. տեղեկակիրների ծրա-
գրային ապահովում. զվարճությունների համար 
ծրագրային ապահովում. մուլտիմեդիային ծրա-
գրային ապահովում. ուսուցողական ծրագրային 
ապահովում. ուսումնական ծրագրային ապահովում. 
շարժական ծրագրային ապահովում.  տվյալների 
անվտան գության ապահովման ծրագրային 
արտադրանք. կապի ապահովման ծրագրային 
արտա դրանք. կոմպլեկտավորված ծրագրային 
ապահովում. համակարգային ծրագրային ապա-
հովում. համակարգչային խաղերի ծրագրային 

ապա հովում. ցանցի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. համա կարգչային ծրագրային հենա-
հարթակներ. համացանցի միջոցով հաղորդա-
գրություն ների փոխանակման ծրագրային 
ապահովում. համա կարգչային ծրագրային hավել-
վածներ. տվյալների հիմնապաշարների կառա-
վարման ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համա  կարգի ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային հեռախոսության ծրագրային ապա-
հովում. տվյալների փոխանցման ծրագրային 
ապահովում. ինտերակտիվ համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. ներբեռնվող hավելվածներ 
համա կարգչային ծրագրային ապահովման համար. 
շարժական հեռա խոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժական սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդագրությունների փոխանակման համար. 
համա կարգչային որոնողական համակարգերի 
ծրագրային ապահովում. կիրա ռական ծրագրեր 
սմարթ ֆոնների համար. կիրառական ծրագրեր 
շարժական հեռախոսների համար. կիրա ռական 
ծրագրեր անլար սարքերի համար. ցանցին մուտքի 
ապահովման սպասարկիչի համակարգային 
ծրագրեր. թվային հեռախոսային հենա-
հարթակներ և ծրագրային ապահովում. սմարթ-
ֆոնների ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր. 
ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային փոստի և 
հաղորդագրությունների փոխանակման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
շարժական հեռախոսների համար. CD-ROM-
ների վրա գրառված մուլտիմեդիային ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում ցանցի անլար կապի համար. ծրագրային 
ապահովում և աշխատածրագրեր շարժական 
սարքերի համար. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում  համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միացման համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համակարգչային ցանցի օգտատերերի 
միջև կապի ապահովման համար. կիրառական 
ծրագրեր համացանցի միջոցով սոցիալական 
ցանցերի ծառայությունների տրամադրման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, գրաֆիկաների, ձայնա-, 
տեսատվյալների և տեքստերի մշակման համար. 
շարժական հավելվածներ. շարժական կիրառական 
ծրագրեր. հաղորդա գրությունների ակնթարթային 
փոխանակման ծրագրային ապահովում շար-
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ժական հեռախոսների և ձեռքի սարքերի համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում 
սոցիալական ցանցերի համար. համակարգչային 
ծրագրերի մշակման միջոցներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում որպես կիրառական 
ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) օգտագործման 
համար. կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս 
(API) շինարարական ծրագրային հավելվածներում 
օգտա գործման համար. կիրառական ծրագրա-
վորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայությունները դյուրացնող համա-
կարգչային ծրագրերի համար, ինչպես նաև 
տվյալների առբերման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապահովման և կառավարման համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում 
վիրտուալ հասարակության ստեղծման, կառա-
վարման և նրա հետ համագործակցության 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
պատկերների, ձայնատեսային բովանդակության 
և տեսաբովանդակության ձևափոխման և 
փոխանցման ապահովման համար. ծրագրային 
ապահովում էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
ուղարկման և ընդունման համար. ծրագրային 
հավելվածներ համացանցի և կապի այլ ցանցերի 
միջոցով տեքստային հաղորդա գրությունների, 
ակն թարթային հաղորդա   գրությունների, 
առ ցանց բլոգային ամսա գրերի, տեքստերի, վեբ-
հղումների և պատ կերների փոխանցման, մուտքի 
ապահովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, 
շարժական սարքերի հետ օգտագործման համար, 
ինչպես նաև կապի դյուրացման նպատակով 
լարով ու անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգագործման համար. ծրագրային ապահովում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով տեղեկա տվությանը մուտքի ապահովման, 
դրա փոխանցման և ստացման համար. հեռա-
հաղորդակցական շարժական հեռախոսային 
լսափողեր. շարժական հեռախոսներ. ծրագրային 
սարքավարներ հեռահաղորդակցական ցանցերի 
և հեռա հաղորդակցական սարքերի համար. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (ներբեռնվող), 
SIM քարտեր. մագնիսական ծածկագրությամբ 
քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). 
էլեկտրոնային սարքեր հեռահաղորդակցության, 

հեռախոսային կայանների, համարի ցուցադրման 
և ռադիո փեյջինգային սարքերի ոլորտում 
օգտագործման համար. էլեկտրոնային սարքեր 
ազդանշանների հեռա կառավարման համար. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
հաղորդիչներ հեռախոսների համար. հաղորդիչներ 
(հեռա հա ղորդակ ցություն). հեռախոսների էլեկտրո-
նային ուղեցույցներ. մագնիսական և օպտիկական 
տեղեկակիրներ. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերի կամ տվյալների հեռարձակման, 
գրառման, հաղորդման կամ վեր արտադրման 
համար. հիշողության քարտեր և դրանց ընթեր-
ցիչներ. վերոհիշյալ  ապրանքների մասեր և կցա-
մասեր.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում. լուսանկարում և 
տեսա զվարճությունների ծառայություններ. առցանց 
ամսագրերի, մասնավորապես օգտագործողի 
կողմից որոշված բովանդակությամբ վեբ-բլոգների 
(բլոգների) հրա տարակում. առցանց էլեկտրոնային 
ոչ ներբեռնելի հրատարակությունների հրա-
պարակում, առցանց ամսագրերի, այն է՝  
սոցիալական ցանցերի ոլորտում օգտա գործողի 
կողմից որոշված բովանդակությամբ բլոգների 
հրապարակում. առցանց ամսագրերի, այն 
է՝  ընդհանուր հետաքրքրությունների ոլորտում 
անձնական տեղեկատվություն և կարծիքներ 
պարունակող բլոգների հրապարակում. տեղեկա-
տվության տրամադրում բազմատեսակ թեմաների 
վերաբերյալ՝ ժամանցային կամ մշա կութային 
նպատակներով. պարբերականների հրա-
տարակում. առցանց ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրա տարակությունների տրամադրում. զվար-
ճությունների կամ կրթության վերաբերյալ առցանց 
տեղեկատվության տրամադրում համա կարգչային 
տվյալների հիմնապաշարի կամ համաշխարհային 
համա  կարգչային ցանցի միջոցով. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդա տվական ծառայու-
թյուն ներ վերոգրյալի վերաբերյալ․

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման սպասարկում, 
զարգացում և մշակում. համակարգչային ծրա-
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գրավորում. համակարգչային համա կարգերի 
վեր  լուծություն. հեռա հաղորդակցական սարքերի 
մշա կում և նախագծում. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապա հովման առցանց տրամադրում. ոչ ներբեռնելի 
ծրա  գրային ապա  հովման ժամանա  կավոր օգտա-
գործման առցանց տրամադրում. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովման և աշխատածրագրերի  
ժամանակավոր օգտա գործման առցանց տրամա-
դրում ակն թարթային հաղոր դա գրման համար. 
համ աշխար հային համա կարգ չային ցանցի միջոցով 
մատչելի ոչ ներբեռնելի  ծրագրային ապահովում 
համակարգչային աշխա տա  ծրագրերի  կառա-
վարման համար. ոչ ներբեռնելի համացանցային 
զննարկիչի ծրագրային ապահովման առցանց 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի շարժական կապի 
սարքերի ծրագրային ապահովման տրամադրում 
համակարգիչների, շարժական համակարգիչների 
և շարժական կապի սարքերի միջոցով 
համացանցին շարժական մուտքի բարելավման 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում և 
կատարելագործում գրանցված օգտատերերի 
համար առցանց միջավայրի ստեղծման նպատակով՝ 
բանավեճերում և առցանց համայնքներում 
մասնակցելու, ինչպես նաև սոցիալական 
ցանցերում ներգրավվելու համար. էլեկտրոնային 
սարքերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով բանավեճերի 
կազմակերպման և անցկացման նպատակով. 
կիրառական ծառա յություններ տրամադրողների 
ծառա յություններ (ASP). աշխատա   ծրագրերի, ծրա-
գրային ապահովման, վեբ-կայքերի և տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում, տեղադրում, 
կառավարում, կատա րելա գործում և տեխնիկական 
սպասարկում. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) կողմից  ծրագրային 
ապահովման տրամադրում  համակարգչի և 
համակարգչային կապի ցանցերի միջոցով 
էլեկտրոնային մեդիայի կամ տեղեկատվության 
ստեղծումը, խմբագրումը, վերբեռնումը, 
ներբեռնումը, մուտքի ապահովումը, դիտումը, 
փոխանցումը, ցուցադրումը, նշումը, բլոգների 
վարումը (բլոգինգը), հոսքային փոխանցումը, 
կապակցումը, ծանոթագրումը, մեկնաբանումը, 
ներդրումը, հաղորդումը և համատեղ 
օգտագործումը կամ այլ կերպ տրամադրումն 
ապահովելու կամ դյուրացնելու նպատակով. 
աշխատածրագրերի, ծրագրային ապահովման, 
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 

տրամադրում, տեղադրում, կառավարում, 
կատարելագործում և տեխնիկական սպասարկում 
անլար կապի, շարժական տեղեկատվական  
մուտքի և տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ 
ձեռքի համա կարգիչներին, լեփթոփներին և 
շարժական էլեկտրո նային սարքերին բովան-
դակության անլար տեղհաս ցնման նպատակով. 
ցանցերի առցանց սպասարկման ծրագրային 
ապահովման մշակում և կատարելագործում, 
որը թույլ է տալիս օգտատերերին փոխանցել և 
համատեղ օգտագործել անձի նույնականացման 
տվյալները բազմաթիվ առցանց սարքերի միջոցով. 
ոչ ներբեռնելի ծրագրային hավելվածներին 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
սոցիալական ցանցերի համար. առցանց սարքերի 
հոսթինգ ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման 
համար, մասնավորապես այն սարքերի, որոնք թույլ 
են տալիս օգտատերերին վերբեռնել, ձևափոխել և 
համատեղ օգատագործել ձայնա-, տեսատվյալներ, 
լուսանկարչական պատկերներ, տեքստեր, գրա-
ֆիկաներ և տվյալներ. ծրագրային ապա հովում 
որպես ծառա յութուն (SAAS). ծրագրային ապահովում 
որպես ծառա յութուն (SAAS), որը ներառում է ծրագրեր 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
էլեկտրոնային հաղորդա գրությունների ընդունման 
մասին ազդանշանի ուղարկման համար. մշակման, 
նախագծման, հետազոտման, կատարելագործման 
և թեստավորման ծառայություններ շարժական 
աշխատածրագրերի ոլորտում. ծրագրային ապա-
հովման տեղադրում երրորդ անձանց համար՝ 
մարդկանց և կազմակերպությունների միջև կապի 
ապահովման նպատակով համակարգիչների 
և շարժական սարքերի միջոցով՝ անլար և 
լարով ցանցերի կիրառմամբ. տեխնիկական 
խորհրդակցություն շարժական կիրառական 
ծրագրերի կատարելագործման ոլորտում՝ 
տրամադրելով ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագոծում կապի 
դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերի, այն է 
շարժական հեռախոսների, սմարթֆոնների, 
ձեռքի համակարգիչների և համակարգչային 
պլանշետների շարժական ծրագրային հավելված-
ների կատարելագործման, գնահատման, թեստա-
վորման և տեխնիկական սպասարկման համար. 
տեղեկա տվական, խորհրդատվական և խորհրդակ-
ցական ծառայություններ վերոգրյալի վերաբերյալ․

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ, նաև ժամանցային նպատակներով. 
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համացանցի հիմքով սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություն ներ. ներբեռնվող շարժական աշխատա-
ծրագրերի կամ համացանցում վեբ-կայքի 
միջոցով մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառա-
յություններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. սոցիալական ներկայացման, ցանցերի 
ստեղծման և ծանոթությունների ծառայություններ. 
համա ցանցի միջոցով ներկայաց ման, սոցիալական 
ցանցերի ստեղծման և ծանոթու թյունների ծառա-
յություններ. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայու թյուններ անհատների միջև սոցիա լական 
ներկայացման և փոխազդեցության դյուրացման 
համար. համացանցի կամ այլ համակարգչի կամ 
համակարգչային ցանցի միջոցով տրամադրվող 
սոցիա լական ցան ցերի ծառա  յություններ. 
տեղեկատվության տրամա դրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. սոցիա լական ցան ցերի 
ծառայություններ, այն է՝ տեղեկատվության և 
զրույցների փոխանակման համար հնարա-
վորությունների ընձեռում ապրանքի դիտարկման 
միջոցով. անձի նույնականացման տեղեկատվության 
իսկության ստուգում. օգտատերերի իսկության 
ստուգում. նույնականացման իսկության ստուգում. 
տեղեկա տվական, խորհրդատվական և խորհրդակ-
ցական ծառայություններ վերոգրյալի վերաբերյալ:

--------------

(210) 20161439
(220) 04.11.2016
(730) Սլաիս Հոլդինգ ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
20, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալության 

ծառա յու թյուն ներ, ճանապարհորդու թյունների 
կազմա կերպում, ավիատոմսերի վաճառք։

--------------

(210) 20161449
(220) 08.11.2016
(730) Արթուր Հակոբյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արգել, 7-րդ փ., տուն 2, AM 
(540) 

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

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

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործ առնու-
թյուն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.
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դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------

(210) 20161476
(220) 14.11.2016
(730) Ավագ Սիմոնյան, Կոտայքի մարզ, ք. 
Եղվարդ, Գայի 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումն ական գործ ընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում:

--------------

(210) 20161504
(220) 18.11.2016
(730) Արտավազդ Հովհաննիսյան, Երևան, 
Կիևյան փ. 5-10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք 
և կիսա թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. 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, ժապավեներ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբա գործական իրեր. պարա նոցա-
կապեր, սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների 
համար.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր պահ-
պանման և փոխադրման համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր կամ 
սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզա  նակներ, բացա ռությամբ վրձինների. խոզա-
նակների պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակ ների համար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի, բացառությամբ շինա րարական 
ապակու. ապակյա, հախճապակյա և ճեն ապակյա 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 

տեսախաղերի համար. մարմնա մարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործ ունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ։

--------------
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(210) 20161566
(220) 01.12.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ Մուրադյան 
Անդրանիկի, Արարատի մարզ, գ. Վանաշեն, 
Մաշտոցի 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոներ. խաղողի տերև 

պահածոյացված, լեչո, աջիկա, ախորժակ, ծիծակի 
մարինադ, լոլիկը սեփական հյութում, տոմատի 
մածուկ, վարունգի մարինադ, սերկևիլի կոմպոտ, 
նռան կոմպոտ:

--------------

(210) 20161595
(220) 08.12.2016
(730) Սելլթրիոն, Ինք, KR 
(310) 40-2016-0102601
(320) 22.11.2016
(330) KR
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր մարդու համար, դեղամիջոցներ 

բժշկական նպատակների համար, կենսաբանական 
պատ  րաստուկներ բժշկա կան նպատակների 
համար, դեղագործական պատ րաստուկներ ռևմա-
տիկ արտրիտի համար, դեղա գործական պատ-
րաստուկներ քաղցկեղի դեմ, դեղա գործական 
պատ րաս տուկներ բորբոքման դեմ, դեղա-
գործական պատրաստուկներ փոխպատվաստման 
համար, դեղագործական պատրաստուկներ 
աուտոիմունային խանգարումների համար, դեղա-
գործական պատրաստուկներ վարակիչ հիվան-
դությունների համար:

--------------

(210) 20161597
(220) 09.12.2016
(730) «Ալկո իմպորտ էքսպորտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նորագյուղ 172, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161599
(220) 09.12.2016
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

--------------

(210) 20161610
(220) 09.12.2016
(730) «Ռիտարթ-գրուպ» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Գեղարդ, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161611
(220) 09.12.2016
(730) «Բյուր-ակն» գյուղա տնտեսական կոո-
պերա  տիվ (Գ/Կ), ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. 
Բյուրա կան, AM 
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(540) 

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

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

--------------

(210) 20161612
(220) 09.12.2016
(730) «Անիհայկ» գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 
(Գ/Կ), ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Կաթնաղբյուր, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161613
(220) 09.12.2016
(730) «Ալեքս-Արիանա» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. 
Արևշատ, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161614
(220) 09.12.2016
(730) «Ագրոտրեստ Արագածավան» գյուղա տնտե-
սա կան կոոպերա տիվ (Գ/Կ), Արագածոտնի մարզ, 
գ. Արագածավան, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161619
(220) 12.12.2016
(730) Ալլա Վահրամովա, ք.Վանաձոր, Տարոն 
4, Մեք. 51բ., բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

--------------
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(210) 20161633
(220) 14.12.2016
(730) «Մուլտի ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
28/2, թիվ 77, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոներ:

--------------

(210) 20161638
(220) 15.12.2016
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Տեխնոնիկոլ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար և 
այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի մշակված 
պլաստմասսաներ և ռետիններ. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր (այդ թվում՝ ձայնամեկուսիչ 
և ջերմամեկուսիչ) նյութեր, մեկուսիչ ապակեթելք, 
մեկուսիչ (գործվածքներ). ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր (այդ 
թվում՝ գեոտեքստիլ, բիտումային շինանյութեր, 
նյութեր ճանապարհային պատվածքների համար, 
նյութեր ճանապարհաշինության և ճանա պարհների 
պատման համար, մածուցիկ շինանյութեր, բիտումե 
տանիքա պատվածքներ, տանիքապատվածքներ 
(ոչ մետաղական), ճանապարհային պատվածքներ 
(ոչ մետաղական), ոչ մետաղական պատվածքներ 
շինարարության համար). ոչ մետաղական կոշտ 
խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում:

--------------

(210) 20161639
(220) 15.12.2016
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Տեխնոնիկոլ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար և 
այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի մշակված 
պլաստմասսաներ և ռետիններ. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր (այդ թվում՝ ձայնամեկուսիչ 
և ջերմամեկուսիչ) նյութեր, մեկուսիչ ապակեթելք, 
մեկուսիչ (գործվածքներ). ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր (այդ 
թվում՝ գեոտեքստիլ, բիտումային շինանյութեր, 
նյութեր ճանապարհային պատվածքների համար, 
նյութեր ճանա պարհաշինության և ճանապարհների 
պատ ման համար, մածուցիկ շինանյութեր, բիտումե 
տանիքա պատվածքներ, տանիքա պատվածքներ 
(ոչ մետա ղական), ճանապարհային պատվածքներ 
(ոչ մետաղական), ոչ մետա ղական պատվածքներ 
շինարարության համար). ոչ մետաղական կոշտ 
խողովակ ներ շինարարական նպա տակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շար ժական կառուցվածքներ և շինություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում:

--------------

(210) 20161653
(220) 20.12.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր. որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում, տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրա սենյա կային կամ կենց-
աղա յին նպա տակների համար. պիտույքներ 
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նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
--------------

(210) 20161669
(220) 22.12.2016
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(310) 57724/2016
(320) 27.06.2016
(330) CH
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի  ծխախոտ, ինքնա-
փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ ,,սնուս”. սիգարետներ, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի պապիրոսաթուղթ, 
սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:

--------------

(210) 20161681
(220) 23.12.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Դոմինանտա- սերվիս», RU 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. եթերային յուղեր. 

կոսմե տիկական միջոցներ. լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. քարեր 

սափրվելու համար (կապող միջոցներ). ներկանյութեր 
մորուքի և բեղերի համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոս մետիկական կրեմներ. 
լաք մազերի համար. լաքեր եղունգների համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար. 
սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր օծանելիքների և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. եթերային յուղեր ցիտրոնից. 
բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. հասմիկի յուղ. 
նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. տերպենթինի յուղ 
ճարպա զերծման համար. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. մուշկ. 
հոտազերծող օճառներ. օճառներ սափրվելու համար. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բամբակե փայտիկներ 
կոսմե տիկական նպա տակ ների համար. մածուկներ 
ածելիներ սրելու փոկերի համար. շերտիկներ 
շնչառությունը թարմացնելու համար. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
կոսմետիկական պատ րաստուկներ վաննաների 
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են պարֆյումերիային 
կոսմետիկային և հարդարանքին. պատրաստուկներ 
մազերը գանգրացնելու համար. հոտազերծիչներ. 
պատ րաստուկներ կաշվի գունաթափման համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար. 
պատրաստուկներ հալվե վերայով կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմետիկական 
միջոցներ հոնքերի համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). շամպուններ. չոր շամպուններ. 
ծաղիկների էքստրակտներ (օծանելիքային). 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). էսենցիա 
(բնահյութ) բադիանից. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ).

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. վիրակապման նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. հոտազերծիչներ հագուստի 
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային 
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քսուքներ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ.
ախտահանող օճառներ. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյու ն   ներ. առևտրային տեղե կա տվության 
գործա    կալու թյուն   ների ծառա   յություններ. գովազ-
դային գործա  կալությունների ծառայություն-
ներ. ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածք ների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
աուդիտ (առևտրային գործունեության). 
աշխատանքի տեղավորման գործա կալու թյուններ. 
ապրանքների ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գով ազդային նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցա հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. ցուցա փեղկերի 
ձևավորում. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր միջոց-
ներում. գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. արտաքին գովազդ. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համա կարգչային ցանցում. հեռուս տագովազդ. 
վիճակա գրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. տեղեկա տվության հավաքում 
տվյալների համա կարգչային բազաներից։
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դաս 3. օճառներ. օծանելիք. եթերային յուղեր. 

կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. փայլ 
շրթունքների համար. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրա վետացման 
համար. բուրավետ ջուր. ժելեր մերսման համար, 
բացա ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտա գործվողների. դեկորատիվ փոխա-
տիպ նկար ներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. յուղեր օծա-
նելիքների և բուրավետ միջոցների համար. կոսմե-
տիկական յուղեր. հարդարանքի կաթ. հոտազերծող 
օճառներ. նշի օճառ. կոսմետիկական հավա-
քածուներ. բամբակե փայտիկներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շրթներկ. շրթներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ վաննաների համար. 
պատ րաստուկներ հիգիենիկ նպատակների համար, 
որոնք վերաբերում են պարֆյումերիային կոսմե-
տիկային և հարդարանքին. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը փափ-
կացնելու համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ հալվե վերայով կոսմետիկական 
նպատակների համար. արևապաշտպան պատ-
րաստուկներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր-
ված անձեռոցիկ ներ. հոտավետ խառ նուրդներ 
ծաղիկ ներից և խոտերից. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. լվացող միջոցներ, բացա-
ռությամբ արդյունաբերական և բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. շամպուններ.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների 
համար. հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. հեմատոգեն. խանձարուրներ (ման կական 
տակաշորեր). բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական շրթնա-
քսուքներ. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ ատամների դուրս 
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գալը հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածք ները մշակելու համար. պատրաստուկներ 
աչքերը լվանալու համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայից դեղագործական նպատակների համար. 
ախտահանող օճառներ. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ներմուծման-
արտա հանման գործա կալությունների ծառայու-
թյուն    ներ. առևտրային տեղեկա տվության 
գործա    կա լու  թյունների ծառայություններ. գով-
ազդային գործա կալությունների ծառա յություն-
ներ. ինքնար  ժեքի վերլուծություն. տարածք ների 
վարձա   կալում գովազդի տեղադրման համար. 
աուդիտ (առևտ րային գործունեության). աշխա-
տանքի տեղավորման գործակալություններ. 
ապրանք ների ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասա  րա  կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գովազդային նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպա տակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային ժամանակի վար ձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր միջոց-
ներում. գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. արտաքին գովազդ. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. հեռուստագովազդ. 
վիճակա գրական տվյալների հավաքում և տրա-
մադրում. տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համա կարգչային բազաներից։
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դաս 3. օծանելիք. եթերային յուղեր. 

կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
բալզամներ, բացա ռությամբ բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների. փայլ շրթունքների 
համար. կոսմետիկական վազելին. բուրավետ 
ջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր ջուր. ժելեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կրեմներ մաշկի համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. մոմեր մաշկի 
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոսմետիկական կրեմներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր օծանելիքների 
և բուրավետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր մայրու 
ծառից. եթերային յուղեր կիտրոնից. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի 
յուղ. նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. օճառներ. հոտազերծող 
օճառներ. հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
օճառներ քրտնելու դեմ. օճառներ ոտքերի քրտնելու 
դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բամբակե փայտիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմե տիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ վաննաների 
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են պարֆյումերիային 
կոսմետիկային և հարդարանքին. պատրաստուկներ 
մազերը գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
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համար. պատրաստուկներ հալվե վերայով կոսմե-
տիկական նպատակ ների համար. արևապաշտպան 
պատրաստուկներ. դիմափոշի. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. սոդա 
սպիտակեցման համար. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. աղեր սպիտակեցման համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
մազահեռացման միջոցներ. դեպիլյատորներ. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. գունազրկող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների համար. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). շամպուններ. չոր 
շամպուններ. սոդայի մոխրաջուր. ծաղիկների 
էքստրակտներ (օծանելիքային). եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների համար. 
պատրինջի ջուր դեղագործական նպատակների 
համար. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. ցրտահարությունից պաշտպանող քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. նշի 
կաթ դեղագործական նպատակների համար. 
մայր մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների համար. 
աղեր հանքային ջրերով լոգանքի համար. աղեր 
բժշկական նպատակների համար. ախտահանող 
օճառներ. բուժիչ օճառներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառա յություններ. ներմուծման-
արտա  հանման գործակա լու թյունների ծառայ-
ու թյուններ. առևտրային տեղեկա  տվության 
գործա   կա լու թյուն ների ծառա  յու թյուն ներ. գով -
ազդային գործակալությունների ծառա  յություն-

ներ. ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածք ների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
աուդիտ (առևտրային գործունեության). աշխա-
տանքի տեղավորման գործակալություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնա սիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և 
խոր հուրդներ սպառողներին. շուկայագիտական 
(մար քե թինգային) հետազոտություններ. գովազդի 
մանրա կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գովազդային նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցա հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվա ծային տեղեկատվության բոլոր միջոց-
ներում. գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. արտաքին գովազդ. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. հեռուստագովազդ. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համա կարգչային բազաներից։

--------------

(210) 20161688
(220) 26.12.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Փափազյան 
Հակոբի, Երևան, Ա. Ավետիսյան 78, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մսամթերքից պատրաստված կիսա-

ֆաբրիկատներ.
դաս 35. մսամթերքի մանրածախ և մեծածախ  

առևտուր:
--------------
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(210) 20161690
(220) 26.12.2016
(730) «Մանթաշի Միլենա» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ Գ/Կ, Շիրակի մարզ, Մեծ 
Մանթաշ, 4-րդ փ., տուն 57, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161695
(220) 28.12.2016
(730) Նաիրի Մնացականյան, Երևան, Այգեձոր 
78/1, բն. 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում (ուսում-

նական կամ զվարճալի):
--------------

(210) 20161703
(220) 28.12.2016
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(540) 

(511) 
դաս 1. ստուգիչ պատրաստուկներ և 

ստուգաճշտման հեղուկներ լաբորատորիաներում 
օգտա գործվող ախտորոշման սարքերի և սարքա-
վորումների համար. արհեստական պայմաններում  
բժշկական ախտորոշիչ թեստավորման և/կամ 
վերլուծության համար նախատեսված լաբորատոր 
սարքերի և սարքավորումների ստուգիչ լուծույթներ 
և ստուգաճշտման հեղուկներ. քիմիական 
ռեակտիվներ լաբորատորիաներում անցկացվող 
ախտորոշման և/կամ վերլուծության համար. 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ լաբորատորիաներում 
օգտագործելու համար.

դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվներ. 
թեստավորման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար. ախտորոշիչ 
թեստեր բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ազդանյութերով լիցքավորված քարթրիջներ 
բժշկական ախտորոշման համար.

դաս 9. լաբորատոր սարքեր և սարքավորումներ, 
ներառյալ արյան սքրինինգի (զանգվածային հետա-
զոտ ման) սարքեր և սարքավորումներ. լաբորատոր 
վերլուծիչներ արյան, օրգանիզմի հեղուկի և (կամ) 
հյուսվածքների չափման, հետազոտման և վեր-
լուծության համար. հեմատոլոգիական վերլուծիչներ 
(ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). կլինիկական 
քիմիական վեր լուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ սարքա-
վորումներ). իմունալոգիական վերլուծիչներ 
(ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). լաբորատոր 
ավտոմատացված սարքեր և սարքա վորումներ 
մոլե կուլային հետազոտման համար. նմուշների 
լաբորատոր ընտրման սարքեր և գործիքներ. 
սեկվենսերներ, սպեկտրաչափներ, սենսորներ 
և համակարգիչներ ներառող մոլեկուլային 
ախտորոշման համակարգեր նուկլեինաթթուների 
հաջորդականության, նուկլեինա թթուների, գենե-
տիկական նյութերի, վարակահարուցիչների 
և (կամ) ախտածին մանրէների վերլուծության 
համար. լաբորատոր սարքեր և սարքավորումներ 
մանրէա բանական սքրինինգի (զանգվածային 
հետազոտման) և նույնականացման համար.  
համա կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտա դրանք լաբորատոր սարքերի և 
գործիքների, բժշկական ախտորոշման սարքերի 
և գործիքների, հիվանդների բուժման վայրում 
բժշկական ախտորոշման սարքերի և գործիքների 
հետ օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք արյան, 
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օրգանիզմի հեղուկի և հյուսվածքների թեստա-
վորման համար. վերալիցքավորվող մարտկոցներ.

դաս 10. բժշկական ախտորոշիչ սարքեր 
և գործիքներ, ներառյալ արյան սքրինինգի 
(զանգվածային հետազոտման) սարքեր և 
գործիքներ. լաբորատոր վերլուծիչներ արյան, 
օրգանիզմի հեղուկի և (կամ) հյուսվածքների 
չափման, հետազոտման և վերլուծության համար. 
հեմատո լոգիական վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ 
սարքավորումներ). կլինիկական քիմիական 
վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). 
իմունա լոգիական վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ 
սարքավորումներ). լաբորատոր ավտոմատացված 
կլինիկական սարքեր և սարքավորումներ 
մոլեկուլային հետազոտման համար. նմուշների 
ընտրման լաբորատոր սարքեր և գործիքներ. 
սեկվենսերներ, սպեկտրաչափներ, սենսորներ 
և համակարգիչներ ներառող մոլեկուլային 
ախտորոշման համակարգեր նուկլեինաթթուների 
հաջորդականության, նուկլեինաթթուների, գենե-
տիկական նյութերի, վարակահարուցիչների և 
(կամ) ախտածին մանրէների վերլուծության համար. 
սարքեր և գործիքներ հիվանդների բուժման վայրում 
բժշկական ախտորոշման համար.  շարժական 
չափիչ սարքեր եւ սարքավորումներ և միանգամյա 
օգտագործման գործիքներ արյան կլինիկական 
քիմիական թեստավորման և արյան մեջ գլյուկոզի 
պարունակության վերլուծության համար. 

դաս 37. արյան, օրգանիզմի հեղուկի և 
(կամ) հյուսվածքների վերլուծության համար 
նախատեսված սարքերի, սարքավորումների 
և գործիքների տեղակայում, սպասարկում և 
վերանորոգում. սխալների և աշխատանքի 
խափա նումների հեռակա կամ տեղում հայտնա-
բերման և վերացման ծառայությունների տրամա-
դրում ախտորոշման լաբորատորիաներին. 
լաբորատոր և բժշկական սարքերի և սարքա-
վորումների տեղակայում, սպասարկում և վերա-

նորոգում. բժշկական ախտորոշման սարքերի և 

սարքա վորումների տեղակայում, սպասարկում և 

վերա նորոգում. լաբորատոր սարքերի և սարքա-

վորումների տեղակայում, սպասարկում և վերա-
նորոգում. ախտորոշման ոլորտում լաբորատոր 
սարքավորումների տեղակայում, սպասարկում և 
վերանորոգում. լաբորատոր ախտորոշման համա-
կարգերի հեռակա մոնիտորինգ.

դաս 42. ախտորոշման լաբորատոր սարքերի և 
սարքավորումների, լաբորատոր ավտոմատացված 
համա կարգերի և դրանց վերաբերող համա-
կարգ չային ծրա գրային և ապարատային արտա-
դրանքի  տեխնի կական օժան դակության 
ծառա   յու թյուններ. ախտորոշ   ման բնագա վա-
ռում օգտա գործվող լաբորատոր ծրագրային 
արտա դրանքի  տեխնի կական սպասարկում. 
ախտ որոշման լաբորատորիաների հեռակա 
էլեկտրո  նային ախտորոշում և աշխատանքային 
անսար քու  թյունների վերացում.ախտորոշման 
սարքավորումների և ավտո մատացված լաբորա-
տոր համակարգերի աշխատանքի հեռակա 
էլեկտրոնային մոնիտորինգ. ախտորոշման բնագա-
վառում լաբորատորիական և ախտորոշման սարքա-
վորումների տեղեկատվության կառավարման, 
մոնիտորինգի և վերլուծության համար վեբ կայքի 
միջոցով ծրագրային հարթակի տրամադրում. 
ծրագրային ապա հովում որպես (SAAS) ծառայություն, 
որն իրենից ներկայացնում է ծրագրային ապահովում 
աշխորոշման բնագավառում տվյալների և տեղեկա-
տվության կառավարման համար. տեխնիկական 
օժանդակության ծառայություններ բժշկական 
ախտորոշման բնագավառում. բժշկական 
ախտորոշման սարքավորումների տեխնիկական 
սպասար կում. տեխնիկական սպասարկում, այն 
է ախտորոշման լաբորատոր համակարգերի 
շահագործման հեռակա մոնիտորինգ.

դաս 44. բժշկական ախտորոշման ծառա-
յու   թյուն ներ. ախտորոշման ծառայություններ. 
մոլեկուլյար ախտորոշման ծառայություններ. 
ախտորոշման և բուժման նպատակով բժշկական 
հետա   զոտու թյունների անցկացում. հիվանդի 
բժշկա կան հետազոտման կառավարում, 
բժշկական ախտորոշման ստացված տվյալների և 
տեղեկատվության կառավարում, բժշկական ախտ-
որոշման բնագավառում հաշվե տվությունների 
հետեւում, վերլուծություն և պատրաստում. ախտորոշ-
ման նպատակով բժշկական թեստավորում, 
մոնիտորինգ, վերլուծություն ու հաշվետվությունների 
կազմում. բժշկական ախտորոշման բնա-
գավառում տեղեկատվության տրամադրում. 
հիվա նդությունների ախտորոշման, վերահսկման 
և բուժման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամա  դրում. խորհրդատվություն բժշկական 
ախտորոշման բնագավառում:

 --------------
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(210) 20161704
(220) 28.12.2016
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. համացանցային կանխագրերի 

միջոցով (IP) հեռուստա տեսային ծառա յություն-
ներ:

--------------

(210) 20161708
(220) 30.12.2016
(730) «Արձագանք ՍՏ.» ՍՊԸ, Երևան, 
Հրազդանի կիրճ 4/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում:

--------------

(210) 20161709
(220) 30.12.2016
(730) «Դար-21 »հեռուստատեսություն» ՓԲԸ, 
Երևան, Հրազդանի կիրճ 4/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում:

--------------

(210) 20161710
(220) 30.12.2016
(730) Ատոմնի Էներգոպռոմիշլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU 

(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներից և դրանց 

hամա հալվածքներից պատրաստված ապրանքներ, 
բացառությամբ այլ դասերում ընդրկվածների. 
մանգան. մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղաճոպաններ և մետաղալարեր միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենաշինության համար. 
փոշենման մետաղներ. նիկել. սովորական 
մետաղներ. պողպատի որակավորման համար 
նախատեսված սնամեջ խողովակների տեսքով 
մետաղալարեր. ձուլակաղապարներ. գլանիկներ 
հաֆնիումից և դրա hամա հալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիումից. գլանիկներ ցիրկոնիումից և դրա 
hամա հալվածքներից. գլանիկներ տիտանից և դրա 
hամա հալվածքներից. մետաղական հանքաքարեր, 
ներառյալ̀  ուրանի հանքաքարեր. տիտանի և 
նիոբիումի hամահալվածքներ. ցիրկոնիումի hամա-
հալվածքներ. պողպատի hամա հալվածքներ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մետաղներ (բերիլիում,վանադիում, 
վոլֆրամ, հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, 
մոլիբդեն, նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ. 
մետաղական խողովակներ. մետաղական շար-
ժական շինություններ. մետաղյա շինանյութեր.

դաս 7. պոմպեր. արդյունաբերական սարքա-
վորումների համար փականներ. փականներ 
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գեներա-
տորներ. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. հոսանքի 
գենե   րատորներ. հիդրավլիկ վերա հսկում մեքե-
նաների, մոտորների և շարժիչների համար. պոմ-
պեր (մեքենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանք ներ 
խողովա կաշարերի համար. տուրբա ճնշակներ. 
շոգե մեքենաներ. էլեկտրաեռակցված պողպատյա 
կառուց վածքներ, մասեր և պարագաներ 7-րդ 
դասում ներառված վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրական գեներա տորներ. շարժիչ-
ներ, բացառությամբ  տրանս  պորտային միջոց-
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ների համար նախատեսվածների. ճնշ ման 
փական ներ (մեքենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար նախա-
տեսված կափույրներ. մեքենաներ, մասնա վորապես՝ 
ատոմային տեղակայանքների ապակտիվացման 
և ապամոնտաժման համար. մետաղ կտրող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր, մասնա-
վորապես՝ միջուկային արդյունա բերության և 
մեքենաշինության համար. հորատող մեքենաներ. 
հորատող մեքենաներ մետաղներ մշակելու համար. 
մետաղամշակության արդյու նաբերության համար 
նախա  տես ված մեքե նաներ. տուրբիններ միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենա շինության համար. 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ) միջուկային 
արդյու նաբերության և էներգետիկայի ոլորտում 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի կենտրոնա-
խուսակներ, կենտրոնախուսակներ ուրանի հարս-
տաց ման համար և իզոտոպների անջատման 
համար. էլեկտրական շարժաբերներ.

դաս 9. ապարատներ ձայնի, պատկերների և այլ 
տվյալների ձայնագրման, փոխանցման, մշակման և 
վերարտադրման համար.  հաշվա  սարքեր (համա -
կարգիչներ), սարքավորանք տեղեկա տվության 
մշակման համար և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովում միջուկային արդյունա բերության 
և  նախա գծման (ինժինիրինգի) մեջ օգտա-
գործման համար. գործարանում արտադրության 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման համար 
նախա տեսված համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում. էլեկտրա մագնիսներ. միջուկային 
էներգիայի ոլորտում արդյունաբերական հաստա-
տությունների, մասնա վորապես՝ միջուկային 
էներգիայի, միջուկային վառելիքի ցիկլի, միակցիչ-
ների և էլեկտրո նիկայի արտադրության ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամետրերի 
ստուգման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքա վորումներ և գործիքներ, ինչպիսիք են՝ 
համա կարգչային և տեսա-մոնիտորներ, կշեռքներ, 
անկյունաչափներ, լազերներ, շարժական հաշվիչ-
ներ և չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային կիսա-
հաղորդիչներ. ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված 
գործա րան  ների վնասա զերծման համար նախա -
տեսված սարքավորումների մասեր. սարքա-
վորումներ (ապարատներ) էլեկտրա  կայաններում 
նյութերի  ոչ կործանարար փորձար կումների 
համար. էլեկտրո նային չիպեր (միկրոսխեմաներ). 
էլեկտրա  մագնիսների արտա դրության համար 
նախա տեսված մագնիսական լարեր. քվանտային 

խառնուկներ, մասնավորապես  ̀բյուրեղային կիսա-
հաղորդիչ նյութեր. գիտական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, հսկման, ստուգման, տեղա-
գրման, հայտնաբերման, փորձարկման,  վերլուծման 
և տեղեկա տվական սարքեր ու գործիքներ, մասնա-
վորապես  ̀արտադրական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, միջուկային գերեզ մանոցների, 
միջուկային վառելիքի արտադրության սարքա-
վորումների, միջուկային վառելիքի վերամշակման 
սարքավորումների, միջուկային վառելիքի պահես-
տավորման սարքավորումների և միջուկային 
թափոնների պահեստավորման սարքա վորումների 
կառուցման, սպասարկման, աջակցման, շահա-
գործումից հանման  և վերանորոգման համար  
գիտական հետա զոտություններում օգտա-
գործման, արդյունա   բերական հետա   զոտություն-
ների, ուսումնա   սիրությունների և զարգացման  նոր 
արտա դրանքի և նյութերի փորձարկման նպատա-
կով.  կիսա հաղորդիչ ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հաղորդիչ սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողության 
քարտեր. կիսահաղորդիչներ. սիլիկոնային ափսե-
ներ. ձևավոր սոսնձաթղթիկներ. գերհաղորդիչ 
ժապավեններ. գեր հաղորդիչ մետաղալարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքա վորումների արտադրողականության և 
արդյունա վետության փորձարկման և չափման 
սարքա վորումներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
ատոմա կայաններում ճառագայթման դիտարկ-
ման ավտո մատացված համակարգերի սարքա-
վորումներ (գործիքներ). ատոմակայանների 
նեյտրոնային հոսքի ռեակտորի սարքավորումներ 
(գործիքներ). ատո մա կայանների  ռադիացիոն 
անվտանգությունը վերա հսկելու համար նախա-
տեսված սարքա վորումներ (սարքեր). միջուկային 
ջերմա կարգավորիչների զննման արդյունքների 
ցուցադրման և արձանագրման սարքավորումներ 
(սարքեր). ապարատներ էլեկտրադինամիկ 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. ռենտ-
գենյան ճառագայթման համար նախատեսված 
սարքեր և ապա րատներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտա գործվողների, մասնա վո-
րա պես, գծային մասնիկների ուժեղա րարներ` 
բարձր ուժգնու թյան ռենտգենյան ճառա գայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստուգման, նյութերի 
փորձարկման, արդյունաբերական օգտագործման 
և անվտանգության նպատակներով օգտա-
գործման համար. ճառագայթման վերահսկման 
սարքավորումներ և ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա տակների 
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համար. էլեկտրական ֆիզիկական սարքա-
վորումներ, միջուկային արդյունաբերության և 
նախա գծման  համար. կուտակիչների բանկաներ. 
վերալիցքավորվող կուտակիչներ. գալվա նական 
կուտակիչներ. բետատրոններ. գազաանալի-
զարարներ. կարճակյաց  իզոտոպների գենե րատոր-
ներ միջուկային արդյունաբերության և էներգիայի 
սենսորներ. օդի և գազի օդափուքներ պարունակող 
ճառագայթման դետեկտորներ. բաժա նավորիչ 
սարքեր. կուտակիչների պատ յան ներ. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. էլեկտրոնային սարքավորումների 
համար նախատեսված նյութեր և ապրանքներ. 
միա բյուրեղներ. նեյտրոնային գեներա տորներ 
հիմնված լիցքավորված մասնիկների ուժեղա-
րարների վրա. հատուկ լաբորատոր սարքա-
վորումներ.  ճառագայթման ազդեցությունից 
պաշտ պանող հագուստ, կոշիկ, գլխարկներ սաղա-
վարտներ, դիմակներ. կուտակիչի թիթեղներ. 
ռադիոակտիվ նութերի հետ օգտագործման համար 
նախատեսված պաշտպանիչ հագուստի պարա-
գաներ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտ պանվելու՝ ճառագայթումը կանխելու համար. 
նախա ուժեղա րարներ. միջուկային ճառագայթման 
չափման և գրանցման համար գործիքներ, 
ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. չափման 
գործիքներ, այդ թվում, գործիքներ էլեկտրական 
չափումների  համար. ռադարներ. ռենտգենյան  
գործիքներ, մասնավորապես  ̀գծային մասնիկների 
ուժեղարարներ  ̀ բարձր ուժգնության ռենտգենյան 
ճառա գայթման և ռենտգենյան պատկերների  
ստացման համար  ̀ նյութերի փորձարկման և 
ստուգման, արդյունաբերական օգտագործման  և 
անվտանգության նպատակներով օգտագործելու  
համար. ճառագայթաչափներ. ռադիոսարքեր. 
ռենտգենյան  սարքեր, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտա գործվողների. բյուրեղացանցային 
կուտակիչներ. կառավարման և հսկման համա-
կարգեր ատոմակայանների համար. սոնարներ. 
սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  մեխանիզմներ 
և (կամ) չափիչ սարքեր նմուշային նյութերի 
փորձարկման համար  ̀ դրանց  հատկությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով. մասնիկների ուժեղարարներ. 
արդյունա բերական գործարանների արտա-
դրական պրոցեսի հեռակառավարման տեղա-
կայանքներ. տեղակայանքներ ցրցայտման 
համար. ջերմամիջուկային սինթեզի կառա-

վարման ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ-
պանող կաթոդային սարքեր. ազդանշանային 
սարքեր [անվտանգության զանգեր]. ցիկլոտրոն-
ներ. ռենգենյան մեքենաների էկրաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնուցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական էներգիայի 
բաշխման սարքա վորումներ. կարգա վորման, 
վերահսկման, ազդանշանման և դիտարկ-
ման ապարատներ ջեռուցման, հովացման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, մասնա-
վորապես  ̀ համա կարգչային սարքա վորանք  
կառույցի ջեռուցումը, հովացումը, օդափոխությունը 
և օդի լավորակումը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. համա կարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովում ջեռուց-
ման, հովացման, օդա փոխության և սառեցման 
սարքավորման հեռակա կառա վարման համար. 
համակարգչային սարքա վորանք  և ծրագրային 
ապահովում սմարթ ցանցային հավել վածներ,  
որոնց գործառույթն է  ̀ էներգիայի հոսքի կառա-
վարում և վերահսկում, էներգիայի գողության 
հայտնաբերում և վերահսկում, էլեկտրական ցանցի 
գործողու թյունների դիտարկում ու ախտորոշում, 
էլեկտրական էներգիայի հոսակորստի կառավարում 
և վերահսկում, սխալների հայտնաբերում,  ցանցային 
ակտիվների կառավարում, էլեկտրական ցանցի 
շահագործում և պահպաում. վառելիքային տարրեր.

դաս 11. շոգեարտադրիչներ,  բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ միջուկային արդյունաբերության և 
մեքենաշինության մեջ արտադրվող հեղուկների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և զտման 
համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  օդի և գազի 
լավորակման համար. միջուկային գեներատորներ.  
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի զտման 
սարքեր նախատեսված միջուկային, էներգետիկայի 
արդյունաբերության և մեքենաշինության մեջ 
օգտագործման համար. միջուկային ռեակտորների 
ուսումնասիրություն. միջուկային ռեակտորների 
բաղադրիչ մասեր. մոդուլային միջուկային պարա-
գաներ և սարքավորանք, ներառյալ՝ վառելիք, 
շոգեգեներատորներ, ռեակտորների հենա-
մարմիններ, կափարիչներ  ռեակտորի անոթների 
համար, ռեակտորի կառավարման մեխանիզմի 
ներքին մասի շարժաբեր ձողեր. միջուկային 
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ռեակտորներ. լուսադիոդ (լեդ) լուսավորման 
սարքավորումներ. սառեցման համակարգեր 
միջուկային թափոնների և օգտա գործած վառելիքի 
համար. սարքավորումներ միջուկային վառելիքի, 
միջուկային կարգավորիչների և միջուկային 
թափոն ների վերամշակման համար. կենցաղային 
կամ արդյունա բերական սարքավորումներ, այդ 
թվում, միջուկային նյութերի հեռացման համար. 
արդյունաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. արևային 
վառարան ներ. էլեկտրական լամպեր և լուսավորման 
սարքեր.

դաս 16. գրաֆիկական  տպագրություններ և 
նկարագրություններ, մասնավորապես՝  դիզայնի, 
հատակագծերի, էսքիզների, լուսանկարների, 
հրահանգների, տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցման նյութեր միջուկային ինժինիրինգի 
ոլորտում.  գրասենյակային պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կպչուն ժապավեններ մատուցող 
սարքեր, հեղուկ ճշտիչներ, մատիտներ, 
գրիչներ, ռետիններ, ծակոտիչներ, կարիչներ, 
գրասենյակային ճարմանդներ. թուղթ և 
ստվարաթուղթ. ալբոմներ  պիտակների համար. 
ալբոմներ մետաղա դրամների համար. տոնական 
ալբոմներ. ալբոմներ լուսանկարների համար. 
հուշալբոմներ. դրոշմանիշների ալբոմներ. 
ձևաթղթեր.  գրառումների գրքույկներ.  տպագրված 
հրատարակություններ,  այն է՝ նախագծման 
վերաբերյալ ձեռնարկներ,  դիզայնի վերաբերյալ 
ձեռնարկներ, տեխնիկական ուղեցույցներ, 
ձեռնարկներ, պարբերականներ միջուկային 
էներ գետիկայի բնագավառում.  տպագրական 
դյուրակիր շարվածքներ (գրասենյակային). 
ալբոմներ.  բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյուրներ. բուկլետներ.  
տպագրական թուղթ. տեղեկագրեր. մոմած թղթեր. 
ամսագրեր (պարբերականներ). օրացույցներ. 
կատալոգային քարտեր. գրանցման քարտեր 
գրանցամատյանի համար. կատալոգներ. ծրարներ.  
պատճենահան թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրասենյակային պիտույքներ. ծանուցատետրեր.  
լուսանկարչական թուղթ. ուսումնական նյութեր, 
ուսումնական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների), տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցողական հրատարակություններ միջուկային 
արդյունաբերության և մեքենաշինության համար.  
զտաթուղթ. լուսանկարներ. տպատառեր. 
գծագրական թուղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. 

տպագրական հրատարակություններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյութեր. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.

դաս 17. խծուծման նյութեր. պլաստմասսայե 
ժապավեններ արդյունաբերության և առևտրի մեջ 
օգտագործելու համար. նյութեր հերմետիկացման 
և մեկուսացման համար. պլաստմասսայե կիսա-
ֆաբրիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ջերմությունը պահող ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. մեկուսիչ ապակի.  ճկուն 
ոչ մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական 
խողովակներ ուրանի հանքերի,  գործարանների 
և պահեստարանների, պաշարների պահման, 
իզոտոպների անջատման, մշակման, վառելիքի 
վերամշակման և օգտագործման, հանքաքարերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի, պլուտոնի և 
միջուկային թափոնների համար. ռետին, 
գուտապերչ, կաուչուկ, ասբեստ, փայլար և  այդ 
նյութերից  պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 19. Ոչ մետաղական շարժական շինու-
թյուններ անվտանգության համակարգերի համար. 
ոչ մետաղական մոդուլային և շարժական  և 
ոչ մետաղական շինությունների շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ ցեմենտային բլոկներ,  սալիկներ, 
դռներ, սյուներ, սալեր, պանելներ, խողովակներ 
ուրանի հանքերի և անջատված իզոտոպների 
պահեստարանների, մշակման, վերամշակման  
համար միջուկային նյութերի,  ուրանի, պլուտոնի 
և միջուկային թափոնների տեղափոխման համար. 
ջրի  ոչ մետաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական և 
ոչ պլաստմասսայե տարողություններ. ջրածնի 
պահման տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե). ջրի մատա կարարման 
տարողություններ (ոչ մետաղական և ոչ 
պլաստմասսայե). գազի պահման   տարողու թյուն-
ներ (ոչ մետա ղական և ոչ պլաստմասսայե). հեղուկ 
գազի պահման   տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե).

դաս 35. գովազդ և մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ ապրանք ների, ծառա յություն-
ների, լոգոների և առևտրային (կոմերցիոն) 
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տեղեկատվության,  մասնա  վորա պես՝ ապրանք -
ների, ծառա յու  թյուն  ների, լոգո ների և կոմեր ցիոն 
տեղեկա տվության  խրախուսում  և առաջ խաղացում 
երրորդ անձանց համար՝ տպված, ձայնային, 
տեսային և թվային զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և առցանց լրատվության միջոցներով, 
գովազդային ծառայություններ. աջակցություն և 
խորհրդատվություն էներգետիկ ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարման համար. կորպորատիվ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝  միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում շահերի օժանդակություն. վարչական 
գործունեություն գործարարության (բիզնեսի) 
և գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
խորհրդատվության ոլորտում. վարչական գործ-
ունեու թյուն գործարարության (բիզնեսի) և 
գրա սենյակային կառավարման ոլորտում. խոր-
հուրդներ գործարարության (բիզնեսի) ոլորտում 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործ արարության 
(բիզնեսի) ոլորտում վար չական գործունեության 
աջակցություն. գործարարության (բիզնեսի) 
ոլորտում հարցումներ և հետազոտություններ. մար-
քեթինգային (շուկայավարման) ծառայություններ 
գործարարության (բիզնեսի) բնագավառում. 
գործ արարության (բիզնեսի) ոլորտում ռազմա-
վարու թյան զարգացում. առևտրային կամ 
արդյունա բերական կառավարման աջակ-
ցություն. կորպորացիայի կառավարման աջակ-
ցություն. տնտեսական կանխատեսում և 
վեր լուծու թյուն. ներ մուծման և արտա հանման 
գործա կալու թյուններ.  մարքեթինգային (շուկայա-
վարման) խորհրդատվություն. մար քեթին-
գային (շուկայավարման) ծրագրի զար գացում.  
մարքեթինգային (շուկայավարման) ծառայու-
թյուններ, մասնա վորապես՝ երրորդ անձանց արտա-
դարանքի և ծառայությունների օժանդակություն և 
գովազդում. միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության և էլեկտրաեներգետիկայի բնագավառում 
մշակութային գործունեության գովազդի 
հովանավորում. մարքեթինգային (շուկայավարման) 
հետա զոտություններ. գործ արարության (բիզնեսի) 
կառավարման և կազմակերպման խորհրդա-
տվություն.  առևտրային և գովազդային նպատակ-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
համա կարգչային տվյալների  հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության հավաքագրում և համակարգում. 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ.  առևտրային 
տեղեկատվության գործա կալություններ. գով-

ազդային գործակալություններ. ինքնարժեքի վեր-
լուծություններ. գործարարության (բիզնեսի) աուդիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). շուկայի ուսումնասիրություն.

դաս 37. շինությունների շինարարության և 
վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվություն. 
շինարարական կառուցվածքների հերմետիկացում. 
ջրի աղտո տ վածության վերահսկման սարքա-
վորումների վերանորոգում և սպասարկում. ջրի 
մաքրող սարքա վորումների վերանորոգում և 
սպասարկում. ատոմակայանի և այլ արդյունա-
բերական և էներգետիկ օբյեկտների սարքա-
վորումների վերանորոգում, սպասարկում և 
վերակառուցում. շինությունների, կայանքների 
սպասարկման ծառա յու թյուններ և տրանս-
պորտային միջոց ների, սարքավորումների, 
ատոմա կայանների ենթա կառուց վածքների և 
էլեկտրակայանների սպասարկ ման և վերա-
նորոգման ծառա յություն ներ. պահեստարանների, 
ներառյալ՝ ռադիո ակտիվ թափոնների պահես-
տարանների շինա րարու թյուն և սպասարկում. 
ուրանի անջատ ման գործարան ների շինարա-
րություն. ատո մակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգության վերահսկման 
սարքավորումների տեղակայում և սպասարկում. 
ուրանի հանքարդյունաբերության ծառայություններ. 
հորատանցքերի հորատում. ատոմակայանների 
միջուկային պահեստարանների  մեքենաների վերա-
կանգնում և վերանորոգում, միջուկային վառելիքի 
արտադրման  վերամշակման գործարաններում 
միջուկային նյութերի համար միջուկային վառելիքի  
վերամշակման պահեստավորման սարքա-
վորումների վերականգնում և վերանորոգում, 
հանքերում, գործարաններում և պահեստավորման 
կենտրոն ներում թափոնների պահեստավորման 
սարքա  վորումն երի վերա կան գնում և վերանորոգում, 
միջու կային վառելիքի, հանքանյութերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի և պլուտոնի մշակում, 
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վերամշակում և տեղավորում. շոգեգեներատորների, 
տուրբինների, տուրբոգեներատորների, էլեկտրա-
կան գեներատորների և գործարանների էլեկտրա-
կան մեքենաների վերականգնում. միջուկային 
ռեակտորների, ջրային ռեակտորների,  միջուկային 
վառելիքի, մետաղի հանքերի, ուրանի հանքերի, 
պլուտոնի (միջուկային նյութեր) արտադրության, 
մշակման և վերամշակման մեքենաների 
վերականգնում. լեռնահանքային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության վերաբերյալ, 
ուրանի հարստացման, ուրանի իզոտոպների 
անջատման սարքավորումների տեղակայման, 
վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ. 
ուրանի իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և սպասարկման 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. շինարարական 
աշխա տանքների վերահսկողություն. հակա-
կոռոզիական մշակում. ճառագայթման սարքա-
վորումների լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառա յություններ. հանքերի շահա գործում. 
ատոմակայանների վերանորոգում և սպասարկում 
և համապատասխան տեղեկատվություն. պոմպերի 
վերանորոգում. արդյունաբերական գործարանների, 
ներառյալ՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմակայանների և ռադիոակտիվ թափոնների 
վերամշակման գործարանների շինարարություն. 
ատոմակայանների կառուցման, վերանորոգման, 
շահագործումից հանման ծառա յություններ, 
միջուկային վառելիքի արտադրության վերա-
մշակման օբյեկտների, միջուկային վառելիքի 
պահեստարանների, միջուկային նյութերի և թափո-
ների պահեստա վորման, հանքերի, գործարանների 
և պահեստային կենտրոնների, մշակման և 
միջուկային վառելիքի, հանքաքարերի, միջուկային 
նյութերի, ուրանի և պլուտոնի տեղափոխման 
ծառայություններ. միջուկային ռեակտորների, 
ջրային միջուկային ռեակտորների, միջուկային 
վառելիք արտադրող սարքերի տեղակայման,  
սպասարկման, վերանորոգման և շահագործումից 
հանման ծառայություններ. ատոմակայանների, 
միջուկային ջերմային կայանների տեղակայում 
և շահագործում. ռադիոիզոտոպային սարքերի 
տեղակայում և շահագործում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղակայում և վերանորոգում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղակայում 
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայում և վերանորոգում. սարքերի կամ 

ապարատների տեղակայում, շահագործում և 
սպասարկում գիտական նպատակների համար. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության և 
էներգետիկայի  մոնիտորիգի և անվտանգության 
ապահովման սարքերի տեղակայման, սպասարկ-
ման և վերանորոգման  ծառայություններ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի, միջուկային և 
էներգե տիկ արդյունա բերության և էներգետիկային 
վերաբերող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիա 
արտադրող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և ապարատների 
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառա յություններ և համա պատասխան տեղեկա-
տվության տրամադրում. ռադիոլոգիական 
սարքերի տեղա կայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայություններ. միջուկային նյութերի 
հայտնաբերման ազդանշանային սարքերի  
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայություններ.  մեքենական սարքավորումների, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, միջուկային 
պահես տարան ների, միջուկային վառելիքի 
պահեստավորման, միջուկային նյութերի և 
թափոնների, միջուկային վառելիքի վերամշակման  
համար սարքավորումների արտադրման սարքերի  
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. ուրանի հարստացման և ուրանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում.

դաս 39. ատոմակայններում, արդյունա-
բերական օբյեկտներում և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներում  ատոմային և ճառա գայթային 
վթարների վերացման փրկարարական աշխա-
տանքներ. տեղափոխման տեղեկատվություն, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքա տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք ների տեղափոխման տեղեկա-
տվություն. պահեստներում ապրանքների վերա-
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բերյալ տեղեկատվության պահում, ներառյալ՝ 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, աղքա-
տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք  ների վերաբերյալ. բնական ուրանի, 
հարս տացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի դիօքսիդի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, 
միջուկային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործման իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
անջատման ցենտրիֆուգների և ուրանի 
հարստացման համար գործարանների սարքա-
վորումների, օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
ճառագայթված միջուկային վառելիքի   հավաքվածք-
ների պահպանական մեկուսիչ փաթույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. ապրանքների 
տեղափոխում, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքա վորումների և միջուկային վառելիքի 
տեղափոխումը. պահեստների վարձույթ. ջրի 
մատակարարում.  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտա գործման իզոտոպների, 
ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների 
և ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքա վորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների պահպանական մեկուսիչ 
փաթեթավորում. ապրանքների տեղափոխում, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   

հավաքվածքների տեղափոխումը. էներգիայի 
բաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայություններ. ջերմա-
մատակարարման ծառայություններ (բաշխում).  
թափոնների փոխադրում և պահում. ապրանքների 
պահում, ներառյալ՝  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործման իզոտոպ-
ների, ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրի-
ֆուգների և ուրանի հարստացման համար 
գործարան ների սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և ճառագայթված միջուկային 
վառելիքի   հավաքվածքների պահումը.

դաս 41. մշակութակրթական նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
միջուկային և էներգիայի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում.  միջուկային 
արդյունա բերության ոլորտի անձնա կազմի 
զարգացման համար ուսուցում և որակա վորման 
բարձրացման դասընթացների կազմակերպում.  
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). մասնագիտական վերապատրաստում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. միջուկային 
արդյունաբերության և էներգե տիկայի բնա-
գավառներում կրթական և ուսումնական ծառա յու-
թյուններ՝  բաժինների (սեկցիաների), սեմինարների, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
ուսումնական դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
հեռակա ուսուցման տեսքով. գրքերի և ուսումնական 
ձեռնարկների հրատարակություն. կրթական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ուսումնական 
դասընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և  աշխա տա ժողովների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներ-
գիայի արդյունաբերության և  էներգետիկայի 
բնագավառներում. կրթական ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ սեմինարների և դասընթացների 
կազմակերպում ատոմա կայանների արդյունա-
բերական շահագործման բնագավառում.  էլեկտրո-
նային գրքերի և պար բերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
շուկայի հետազոտման ուսումնական միջոց-
առումների կազմակերպում.  կրթություն և 
ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
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ժողովների, սեմինարների, ֆորումների, դաս-
ընթացների, կոնգրեսների, սիմպոզիումների, 
կոն ֆերանսների, տեսա կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներգիայի 
արդյունա բերության և  էներ գետիկայի բնագա-
վառներում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկական ապա-
րատների և սարքերի, ներառյալ՝ ակտինոմետրերի, 
ռադիոակտիվ աղբյուրների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգեն մեքենաների  չափաբերում. 
քիմիայի ոլորտում խորհրդատվություն և վերլ-
ուծությունների ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի ոլորտում.  միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտ-
ներում համա կարգչային ծրագրավորում. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության 
և էներգետիկայի ոլորտում հսկողություն, 
մասնավորապես՝ միջուկային նյութերի, միջուկային 
տեղակայանքների և սարքա վորումների  անվտան-
գության ստուգում. ճարտարագիտություն 
(ինժինիրինգ).  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության մեջ  և էներգետիկայում նախա-
գծերի, ծրագրերի և պլանների գործնական 
կիրառության ուսումնասիրություն և տեխնիկական 
իրագործելիության ուսումնա սիրություն. գիտական 
հետա զոտությունների, խորհրդատվության և 
տեղեկա տվական ծառայություններ շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում.  
ռադիոլոգիայի և անսանաբուժական ռադիոլոգիայի 
ոլորտում դեղագործական նյութերի, ապարատների 
և բժշկական սարքերի արդյունաբերական 
զարգացմանն ուղղված հետազոտություններ 
և ծառա յություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրություն, մասնա վորապես՝ գործ-
նական կիրառության ուսումնասիրություններ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
քիմիա կան անալիզ. շինությունների հատակագծերի 
մշակում. գծագրում. երկրաբանական հետա-
զննություններ. ճառագայթման չափում, մասնա-
վորապես՝ ճառագայթման ոլորտում ճառա գայթման 
չափումների գնահատում. ճարտարա գիտական 
դիզայն.  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության ինժինիրինգ. նյութերի և արտադրանքի 
փորձարկում, գիտության և արդյունաբերության 
ոլորտում ուսումնասիրություններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանության, մեխանիկայի, երկրաբանության, 
ֆիզիկայի, քիմիայի, էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության, փոխանցման և բաշխման 

ոլորտում. շրջական միջավայրի վրա ատոմային 
էներգիայի ազդեցության ուսումնասիրություն 
ճառագայթահարման տեսակետից (բնական 
օբյեկտներում ռադիոակտիվ նյութերի տեղա-
շարժման, կուտակման և բնույթի). խորհրդա-
տվություն  շրջակա միջավայրի պահպանության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ճարտարապետության 
և շինարա րական խորհրդատվություն. շինա-
րարական հարցերով խորհուրդներ, ներառյալ՝ 
խորհուրդներ զարգացման ծրագրերի (ժամկետա-
ցանկերի) և ուրանի հարստացման գործարան-
ների կառուցման նախագծերի վերաբերյալ.  
լաբ որատոր ուսումնա սիրություններ միջուկային 
և նաֆ թաքիմիական արտադրության բնա-
գավառում. լաբորատոր փորձարկումներ և 
ճարտարագիտական ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտություններ և նախագծման 
աշխատանքներ և խորհրդատվություն միջուկային 
ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի և 
նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, բնական 
ռեսուրսների, ներառյալ՝ ուրանի բնագավառներում.  
գիտական, տեխնիկական և ճարտարագիտական 
խորհուրդներ միջուկային տեխնիկայի, ռադիոչափիչ 
սարքա վորումն երի, միջու կային նյութերի, ռադիո-
ակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ թափոնների և 
միջուկային վառելիքի և  միջուկային սարքավորանքի 
անվտանգության մոնիտորինգի վերաբերյալ.  
ծրագրային ապահովման սպասարկում.  ռադիո-
ակտիվության չափումների գնահատում. 
համա կարգչային համակարգերի նախագծում.  
ճառա գայթման հսկողություն. շինարարության 
ոլորտում ծրագրերի և նախագծերի մշակում, 
այդ թվում, ատոմակայանների կառուցման, 
միջուկային նյութերի պահեստավորման, ուրանի 
հարստացման գործարանների համար ծրագրերի 
և նախագծերի մշակում.  ատոմակայանների 
կառուցման, շահագործման և վերակառուցման 
համար նախագծային, ճարտարագիտական 
(ինժինիրինգ),  արտադրական և տեխնոլոգիական, 
նորմատիվ, շահագործման, նորմատիվ-
մեթոդական և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակում. ջրի անալիզ. արդյունաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտություններ. տեխնիկական հետա-
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զոտություններ. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկա տվության և խորհրդա տվության տրամա-
դրում. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման տեղակայում.  խորհրդատվություն 
էներ գա խնայողության ոլորտում. տեխնիկական 
ուսումնա սիրություններ և դրա հետ կապված 
ուսումնասիրություններ և զարգացում միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում.  տեխնիկական ուսումնասիրություններ, 
այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության 
միջոցառումների զարգացում միջուկային 
օբյեկտ ների համար. արդյու նաբերական վեր-
լուծություններ և հետազոտություններ միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և  էներգետիկայի  
ոլորտում.  ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննություն միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում:

-------------
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(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներից և դրանց 

hամա հալվածքներից պատրաստված ապրանքներ, 
բացառությամբ այլ դասերում ընդրկվածների. 
մանգան. մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղաճոպաններ և մետաղալարեր միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենաշինության համար. 
փոշենման մետաղներ. նիկել. սովորական 
մետաղներ. պողպատի որակավորման համար 
նախատեսված սնամեջ խողովակների տեսքով 
մետաղալարեր. ձուլակաղապարներ. գլանիկներ 
հաֆնիումից և դրա hամա հալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիումից. գլանիկներ ցիրկոնիումից և դրա 
hամա հալվածքներից. գլանիկներ տիտանից և դրա 
hամա հալվածքներից. մետաղական հանքաքարեր, 

ներառյալ̀  ուրանի հանքաքարեր. տիտանի և 
նիոբիումի hամա հալվածքներ. ցիրկոնիումի hամա-
հալվածքներ. պողպատի hամա հալվածքներ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մետաղներ (բերիլիում,վանադիում, 
վոլֆրամ, հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, 
մոլիբդեն, նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ. 
մետաղական խողովակներ. մետաղական շար-
ժական շինություններ. մետաղյա շինանյութեր.

դաս 7. պոմպեր. արդյունաբերական սարքա-
վորումների համար փականներ. փականներ 
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գեներա-
տորներ. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. հոսանքի 
գենե   րատորներ. հիդրավլիկ վերա հսկում մեքե-
նաների, մոտորների և շարժիչների համար. պոմ-
պեր (մեքենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանք ներ 
խողովա կաշարերի համար. տուրբա ճնշակներ. 
շոգե մեքենաներ. էլեկտրաեռակցված պողպատյա 
կառուց վածքներ, մասեր և պարագաներ 7-րդ 
դասում ներառված վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրական գեներա տորներ. շարժիչ-
ներ, բացառությամբ  տրանս  պորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների. ճնշ ման 
փական ներ (մեքենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար նախա-
տեսված կափույրներ. մեքենաներ, մասնա վորապես՝ 
ատոմային տեղակայանքների ապակտիվացման 
և ապամոնտաժման համար. մետաղ կտրող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր, մասնա-
վորապես՝ միջուկային արդյունա բերության և 
մեքենաշինության համար. հորատող մեքենաներ. 
հորատող մեքենաներ մետաղներ մշակելու համար. 
մետաղամշակության արդյու նաբերության համար 
նախա  տես ված մեքե նաներ. տուրբիններ միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենա շինության համար. 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ) միջուկային 
արդյու նաբերության և էներգետիկայի ոլորտում 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի կենտրոնա-
խուսակներ, կենտրոնախուսակներ ուրանի հարս-
տաց ման համար և իզոտոպների անջատման 
համար. էլեկտրական շարժաբերներ.

դաս 9. ապարատներ ձայնի, պատկերների և այլ 
տվյալների ձայնագրման, փոխանցման, մշակման և 
վերարտադրման համար.  հաշվա  սարքեր (համա -
կարգիչներ), սարքավորանք տեղեկա տվության 
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մշակման համար և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովում միջուկային արդյունա բերության 
և  նախա գծման (ինժինիրինգի) մեջ օգտա-
գործման համար. գործարանում արտադրության 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման համար 
նախա տեսված համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում. էլեկտրա մագնիսներ. միջուկային 
էներգիայի ոլորտում արդյունաբերական հաստա-
տությունների, մասնա վորապես՝ միջուկային 
էներգիայի, միջուկային վառելիքի ցիկլի, միակցիչ-
ների և էլեկտրո նիկայի արտադրության ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամետրերի 
ստուգման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքա վորումներ և գործիքներ, ինչպիսիք են՝ 
համա կարգչային և տեսա-մոնիտորներ, կշեռքներ, 
անկյունաչափներ, լազերներ, շարժական հաշվիչ-
ներ և չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային կիսա-
հաղորդիչներ. ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված 
գործա րան  ների վնասա զերծման համար նախա -
տեսված սարքավորումների մասեր. սարքա-
վորումներ (ապարատներ) էլեկտրա  կայաններում 
նյութերի  ոչ կործանարար փորձար կումների 
համար. էլեկտրո նային չիպեր (միկրոսխեմաներ). 
էլեկտրա  մագնիսների արտա դրության համար 
նախա տեսված մագնիսական լարեր. քվանտային 
խառնուկներ, մասնավորապես  ̀բյուրեղային կիսա-
հաղորդիչ նյութեր. գիտական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, հսկման, ստուգման, տեղա-
գրման, հայտնաբերման, փորձարկման,  վերլուծման 
և տեղեկա տվական սարքեր ու գործիքներ, մասնա-
վորապես  ̀արտադրական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, միջուկային գերեզ մանոցների, 
միջուկային վառելիքի արտադրության սարքա-
վորումների, միջուկային վառելիքի վերամշակման 
սարքավորումների, միջուկային վառելիքի պահես-
տավորման սարքավորումների և միջուկային 
թափոնների պահեստավորման սարքա վորումների 
կառուցման, սպասարկման, աջակցման, շահա-
գործումից հանման  և վերանորոգման համար  
գիտական հետա զոտություններում օգտա-
գործման, արդյունա   բերական հետա   զոտություն-
ների, ուսումնա   սիրությունների և զարգացման  նոր 
արտա դրանքի և նյութերի փորձարկման նպատա-
կով.  կիսա հաղորդիչ ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հաղորդիչ սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողության 
քարտեր. կիսահաղորդիչներ. սիլիկոնային ափսե-
ներ. ձևավոր սոսնձաթղթիկներ. գերհաղորդիչ 

ժապավեններ. գեր հաղորդիչ մետաղալարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքա վորումների արտադրողականության և 
արդյունա վետության փորձարկման և չափման 
սարքա վորումներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
ատոմա կայաններում ճառագայթման դիտարկ-
ման ավտո մատացված համակարգերի սարքա-
վորումներ (գործիքներ). ատոմակայանների 
նեյտրոնային հոսքի ռեակտորի սարքավորումներ 
(գործիքներ). ատո մա կայանների  ռադիացիոն 
անվտանգությունը վերա հսկելու համար նախա-
տեսված սարքա վորումներ (սարքեր). միջուկային 
ջերմա կարգավորիչների զննման արդյունքների 
ցուցադրման և արձանագրման սարքավորումներ 
(սարքեր). ապարատներ էլեկտրադինամիկ 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. ռենտ-
գենյան ճառագայթման համար նախատեսված 
սարքեր և ապա րատներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտա գործվողների, մասնա վո-
րա պես, գծային մասնիկների ուժեղա րարներ` 
բարձր ուժգնու թյան ռենտգենյան ճառա գայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստուգման, նյութերի 
փորձարկման, արդյունաբերական օգտագործման 
և անվտանգության նպատակներով օգտա-
գործման համար. ճառագայթման վերահսկման 
սարքավորումներ և ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա տակների 
համար. էլեկտրական ֆիզիկական սարքա-
վորումներ, միջուկային արդյունաբերության և 
նախա գծման  համար. կուտակիչների բանկաներ. 
վերալիցքավորվող կուտակիչներ. գալվա նական 
կուտակիչներ. բետատրոններ. գազաանալի-
զարարներ. կարճակյաց  իզոտոպների գենե րատոր-
ներ միջուկային արդյունաբերության և էներգիայի 
սենսորներ. օդի և գազի օդափուքներ պարունակող 
ճառագայթման դետեկտորներ. բաժա նավորիչ 
սարքեր. կուտակիչների պատ յան ներ. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. էլեկտրոնային սարքավորումների 
համար նախատեսված նյութեր և ապրանքներ. 
միա բյուրեղներ. նեյտրոնային գեներա տորներ 
հիմնված լիցքավորված մասնիկների ուժեղա-
րարների վրա. հատուկ լաբորատոր սարքա-
վորումներ.  ճառագայթման ազդեցությունից 
պաշտ պանող հագուստ, կոշիկ, գլխարկներ սաղա-
վարտներ, դիմակներ. կուտակիչի թիթեղներ. 
ռադիոակտիվ նութերի հետ օգտագործման համար 
նախատեսված պաշտպանիչ հագուստի պարա-
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գաներ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտ պանվելու՝ ճառագայթումը կանխելու համար. 
նախա ուժեղա րարներ. միջուկային ճառագայթման 
չափման և գրանցման համար գործիքներ, 
ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. չափման 
գործիքներ, այդ թվում, գործիքներ էլեկտրական 
չափումների  համար. ռադարներ. ռենտգենյան  
գործիքներ, մասնավորապես  ̀գծային մասնիկների 
ուժեղարարներ  ̀ բարձր ուժգնության ռենտգենյան 
ճառա գայթման և ռենտգենյան պատկերների  
ստացման համար  ̀ նյութերի փորձարկման և 
ստուգման, արդյունաբերական օգտագործման  և 
անվտանգության նպատակներով օգտագործելու  
համար. ճառագայթաչափներ. ռադիոսարքեր. 
ռենտգենյան  սարքեր, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտա գործվողների. բյուրեղացանցային 
կուտակիչներ. կառավարման և հսկման համա-
կարգեր ատոմակայանների համար. սոնարներ. 
սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  մեխանիզմներ 
և (կամ) չափիչ սարքեր նմուշային նյութերի 
փորձարկման համար  ̀ դրանց  հատկությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով. մասնիկների ուժեղարարներ. 
արդյունա բերական գործարանների արտա-
դրական պրոցեսի հեռակառավարման տեղա-
կայանքներ. տեղակայանքներ ցրցայտման 
համար. ջերմամիջուկային սինթեզի կառա-
վարման ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ-
պանող կաթոդային սարքեր. ազդանշանային 
սարքեր [անվտանգության զանգեր]. ցիկլոտրոն-
ներ. ռենգենյան մեքենաների էկրաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնուցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական էներգիայի 
բաշխման սարքա վորումներ. կարգա վորման, 
վերահսկման, ազդանշանման և դիտարկ-
ման ապարատներ ջեռուցման, հովացման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, մասնա-
վորապես  ̀ համա կարգչային սարքա վորանք  
կառույցի ջեռուցումը, հովացումը, օդափոխությունը 
և օդի լավորակումը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. համա կարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովում ջեռուց-
ման, հովացման, օդա փոխության և սառեցման 
սարքավորման հեռակա կառա վարման համար. 
համակարգչային սարքա վորանք  և ծրագրային 
ապահովում սմարթ ցանցային հավել վածներ,  
որոնց գործառույթն է  ̀ էներգիայի հոսքի կառա-

վարում և վերահսկում, էներգիայի գողության 
հայտնաբերում և վերահսկում, էլեկտրական ցանցի 
գործողու թյունների դիտարկում ու ախտորոշում, 
էլեկտրական էներգիայի հոսակորստի կառավարում 
և վերահսկում, սխալների հայտնաբերում,  ցանցային 
ակտիվների կառավարում, էլեկտրական ցանցի 
շահագործում և պահպաում. վառելիքային տարրեր.

դաս 11. շոգեարտադրիչներ,  բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ միջուկային արդյունաբերության և 
մեքենաշինության մեջ արտադրվող հեղուկների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և զտման 
համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  օդի և գազի 
լավորակման համար. միջուկային գեներատորներ.  
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի զտման 
սարքեր նախատեսված միջուկային, էներգետիկայի 
արդյունաբերության և մեքենաշինության մեջ 
օգտագործման համար. միջուկային ռեակտորների 
ուսումնասիրություն. միջուկային ռեակտորների 
բաղադրիչ մասեր. մոդուլային միջուկային պարա-
գաներ և սարքավորանք, ներառյալ՝ վառելիք, 
շոգեգեներատորներ, ռեակտորների հենա-
մարմիններ, կափարիչներ  ռեակտորի անոթների 
համար, ռեակտորի կառավարման մեխանիզմի 
ներքին մասի շարժաբեր ձողեր. միջուկային 
ռեակտորներ. լուսադիոդ (լեդ) լուսավորման 
սարքավորումներ. սառեցման համակարգեր 
միջուկային թափոնների և օգտա գործած վառելիքի 
համար. սարքավորումներ միջուկային վառելիքի, 
միջուկային կարգավորիչների և միջուկային 
թափոն ների վերամշակման համար. կենցաղային 
կամ արդյունա բերական սարքավորումներ, այդ 
թվում, միջուկային նյութերի հեռացման համար. 
արդյունաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. արևային 
վառարան ներ. էլեկտրական լամպեր և լուսավորման 
սարքեր.

դաս 16. գրաֆիկական  տպագրություններ և 
նկարագրություններ, մասնավորապես՝  դիզայնի, 
հատակագծերի, էսքիզների, լուսանկարների, 
հրահանգների, տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցման նյութեր միջուկային ինժինիրինգի 
ոլորտում.  գրասենյակային պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կպչուն ժապավեններ մատուցող 
սարքեր, հեղուկ ճշտիչներ, մատիտներ, 
գրիչներ, ռետիններ, ծակոտիչներ, կարիչներ, 
գրասենյակային ճարմանդներ. թուղթ և 
ստվարաթուղթ. ալբոմներ  պիտակների համար. 
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ալբոմներ մետաղա դրամների համար. տոնական 
ալբոմներ. ալբոմներ լուսանկարների համար. 
հուշալբոմներ. դրոշմանիշների ալբոմներ. 
ձևաթղթեր.  գրառումների գրքույկներ.  տպագրված 
հրատարակություններ,  այն է՝ նախագծման 
վերաբերյալ ձեռնարկներ,  դիզայնի վերաբերյալ 
ձեռնարկներ, տեխնիկական ուղեցույցներ, 
ձեռնարկներ, պարբերականներ միջուկային 
էներ գետիկայի բնագավառում.  տպագրական 
դյուրակիր շարվածքներ (գրասենյակային). 
ալբոմներ.  բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյուրներ. բուկլետներ.  
տպագրական թուղթ. տեղեկագրեր. մոմած թղթեր. 
ամսագրեր (պարբերականներ). օրացույցներ. 
կատալոգային քարտեր. գրանցման քարտեր 
գրանցամատյանի համար. կատալոգներ. ծրարներ.  
պատճենահան թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրասենյակային պիտույքներ. ծանուցատետրեր.  
լուսանկարչական թուղթ. ուսումնական նյութեր, 
ուսումնական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների), տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցողական հրատարակություններ միջուկային 
արդյունաբերության և մեքենաշինության համար.  
զտաթուղթ. լուսանկարներ. տպատառեր. 
գծագրական թուղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. 
տպագրական հրատարակություններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյութեր. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.

դաս 17. խծուծման նյութեր. պլաստմասսայե 
ժապավեններ արդյունաբերության և առևտրի մեջ 
օգտագործելու համար. նյութեր հերմետիկացման 
և մեկուսացման համար. պլաստմասսայե կիսա-
ֆաբրիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ջերմությունը պահող ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. մեկուսիչ ապակի.  ճկուն 
ոչ մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական 
խողովակներ ուրանի հանքերի,  գործարանների 
և պահեստարանների, պաշարների պահման, 
իզոտոպների անջատման, մշակման, վառելիքի 
վերամշակման և օգտագործման, հանքաքարերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի, պլուտոնի և 
միջուկային թափոնների համար. ռետին, 
գուտապերչ, կաուչուկ, ասբեստ, փայլար և  այդ 
նյութերից  պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 19. Ոչ մետաղական շարժական շինու-
թյուններ անվտանգության համակարգերի համար. 

ոչ մետաղական մոդուլային և շարժական  և 
ոչ մետաղական շինությունների շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ ցեմենտային բլոկներ,  սալիկներ, 
դռներ, սյուներ, սալեր, պանելներ, խողովակներ 
ուրանի հանքերի և անջատված իզոտոպների 
պահեստարանների, մշակման, վերամշակման  
համար միջուկային նյութերի,  ուրանի, պլուտոնի 
և միջուկային թափոնների տեղափոխման համար. 
ջրի  ոչ մետաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական և 
ոչ պլաստմասսայե տարողություններ. ջրածնի 
պահման տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե). ջրի մատա կարարման 
տարողություններ (ոչ մետաղական և ոչ 
պլաստմասսայե). գազի պահման   տարողու թյուն-
ներ (ոչ մետա ղական և ոչ պլաստմասսայե). հեղուկ 
գազի պահման   տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե).

դաս 35. գովազդ և մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ ապրանք ների, ծառա յություն-
ների, լոգոների և առևտրային (կոմերցիոն) 
տեղեկատվության,  մասնա  վորա պես՝ ապրանք -
ների, ծառա յու  թյուն  ների, լոգո ների և կոմեր ցիոն 
տեղեկա տվության  խրախուսում  և առաջ խաղացում 
երրորդ անձանց համար՝ տպված, ձայնային, 
տեսային և թվային զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և առցանց լրատվության միջոցներով, 
գովազդային ծառայություններ. աջակցություն և 
խորհրդատվություն էներգետիկ ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարման համար. կորպորատիվ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝  միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում շահերի օժանդակություն. վարչական 
գործունեություն գործարարության (բիզնեսի) 
և գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
խորհրդատվության ոլորտում. վարչական գործ-
ունեու թյուն գործարարության (բիզնեսի) և 
գրա սենյակային կառավարման ոլորտում. խոր-
հուրդներ գործարարության (բիզնեսի) ոլորտում 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործ արարության 
(բիզնեսի) ոլորտում վար չական գործունեության 
աջակցություն. գործարարության (բիզնեսի) 
ոլորտում հարցումներ և հետազոտություններ. մար-
քեթինգային (շուկայավարման) ծառայություններ 
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գործարարության (բիզնեսի) բնագավառում. 
գործ արարության (բիզնեսի) ոլորտում ռազմա-
վարու թյան զարգացում. առևտրային կամ 
արդյունա բերական կառավարման աջակ-
ցություն. կորպորացիայի կառավարման աջակ-
ցություն. տնտեսական կանխատեսում և 
վեր լուծու թյուն. ներ մուծման և արտա հանման 
գործա կալու թյուններ.  մարքեթինգային (շուկայա-
վարման) խորհրդատվություն. մար քեթին-
գային (շուկայավարման) ծրագրի զար գացում.  
մարքեթինգային (շուկայավարման) ծառայու-
թյուններ, մասնա վորապես՝ երրորդ անձանց արտա-
դարանքի և ծառայությունների օժանդակություն և 
գովազդում. միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության և էլեկտրաեներգետիկայի բնագավառում 
մշակութային գործունեության գովազդի 
հովանավորում. մարքեթինգային (շուկայավարման) 
հետա զոտություններ. գործ արարության (բիզնեսի) 
կառավարման և կազմակերպման խորհրդա-
տվություն.  առևտրային և գովազդային նպատակ-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
համա կարգչային տվյալների  հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության հավաքագրում և համակարգում. 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ.  առևտրային 
տեղեկատվության գործա կալություններ. գով-
ազդային գործակալություններ. ինքնարժեքի վեր-
լուծություններ. գործարարության (բիզնեսի) աուդիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). շուկայի ուսումնասիրություն.

դաս 37. շինությունների շինարարության և 
վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվություն. 
շինարարական կառուցվածքների հերմետիկացում. 
ջրի աղտո տ վածության վերահսկման սարքա-
վորումների վերանորոգում և սպասարկում. ջրի 
մաքրող սարքա վորումների վերանորոգում և 
սպասարկում. ատոմակայանի և այլ արդյունա-
բերական և էներգետիկ օբյեկտների սարքա-

վորումների վերանորոգում, սպասարկում և 
վերակառուցում. շինությունների, կայանքների 
սպասարկման ծառա յու թյուններ և տրանս-
պորտային միջոց ների, սարքավորումների, 
ատոմա կայանների ենթա կառուց վածքների և 
էլեկտրակայանների սպասարկ ման և վերա-
նորոգման ծառա յություն ներ. պահեստարանների, 
ներառյալ՝ ռադիո ակտիվ թափոնների պահես-
տարանների շինա րարու թյուն և սպասարկում. 
ուրանի անջատ ման գործարան ների շինարա-
րություն. ատո մակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգության վերահսկման 
սարքավորումների տեղակայում և սպասարկում. 
ուրանի հանքարդյունաբերության ծառայություններ. 
հորատանցքերի հորատում. ատոմակայանների 
միջուկային պահեստարանների  մեքենաների վերա-
կանգնում և վերանորոգում, միջուկային վառելիքի 
արտադրման  վերամշակման գործարաններում 
միջուկային նյութերի համար միջուկային վառելիքի  
վերամշակման պահեստավորման սարքա-
վորումների վերականգնում և վերանորոգում, 
հանքերում, գործարաններում և պահեստավորման 
կենտրոն ներում թափոնների պահեստավորման 
սարքա  վորումն երի վերա կան գնում և վերանորոգում, 
միջու կային վառելիքի, հանքանյութերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի և պլուտոնի մշակում, 
վերամշակում և տեղավորում. շոգեգեներատորների, 
տուրբինների, տուրբոգեներատորների, էլեկտրա-
կան գեներատորների և գործարանների էլեկտրա-
կան մեքենաների վերականգնում. միջուկային 
ռեակտորների, ջրային ռեակտորների,  միջուկային 
վառելիքի, մետաղի հանքերի, ուրանի հանքերի, 
պլուտոնի (միջուկային նյութեր) արտադրության, 
մշակման և վերամշակման մեքենաների 
վերականգնում. լեռնահանքային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության վերաբերյալ, 
ուրանի հարստացման, ուրանի իզոտոպների 
անջատման սարքավորումների տեղակայման, 
վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ. 
ուրանի իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և սպասարկման 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. շինարարական 
աշխա տանքների վերահսկողություն. հակա-
կոռոզիական մշակում. ճառագայթման սարքա-
վորումների լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառա յություններ. հանքերի շահա գործում. 
ատոմակայանների վերանորոգում և սպասարկում 
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և համապատասխան տեղեկատվություն. պոմպերի 
վերանորոգում. արդյունաբերական գործարանների, 
ներառյալ՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմակայանների և ռադիոակտիվ թափոնների 
վերամշակման գործարանների շինարարություն. 
ատոմակայանների կառուցման, վերանորոգման, 
շահագործումից հանման ծառա յություններ, 
միջուկային վառելիքի արտադրության վերա-
մշակման օբյեկտների, միջուկային վառելիքի 
պահեստարանների, միջուկային նյութերի և թափո-
ների պահեստա վորման, հանքերի, գործարանների 
և պահեստային կենտրոնների, մշակման և 
միջուկային վառելիքի, հանքաքարերի, միջուկային 
նյութերի, ուրանի և պլուտոնի տեղափոխման 
ծառայություններ. միջուկային ռեակտորների, 
ջրային միջուկային ռեակտորների, միջուկային 
վառելիք արտադրող սարքերի տեղակայման,  
սպասարկման, վերանորոգման և շահագործումից 
հանման ծառայություններ. ատոմակայանների, 
միջուկային ջերմային կայանների տեղակայում 
և շահագործում. ռադիոիզոտոպային սարքերի 
տեղակայում և շահագործում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղակայում և վերանորոգում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղակայում 
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայում և վերանորոգում. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայում, շահագործում և 
սպասարկում գիտական նպատակների համար. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության և 
էներգետիկայի  մոնիտորիգի և անվտանգության 
ապահովման սարքերի տեղակայման, սպասարկ-
ման և վերանորոգման  ծառայություններ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի, միջուկային և 
էներգե տիկ արդյունա բերության և էներգետիկային 
վերաբերող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիա 
արտադրող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և ապարատների 
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառա յություններ և համա պատասխան տեղեկա-
տվության տրամադրում. ռադիոլոգիական 
սարքերի տեղա կայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայություններ. միջուկային նյութերի 
հայտնաբերման ազդանշանային սարքերի  
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայություններ.  մեքենական սարքավորումների, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, միջուկային 

պահես տարան ների, միջուկային վառելիքի 
պահեստավորման, միջուկային նյութերի և 
թափոնների, միջուկային վառելիքի վերամշակման  
համար սարքավորումների արտադրման սարքերի  
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. ուրանի հարստացման և ուրանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում.

դաս 39. ատոմակայններում, արդյունա-
բերական օբյեկտներում և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներում  ատոմային և ճառա գայթային 
վթարների վերացման փրկարարական աշխա-
տանքներ. տեղափոխման տեղեկատվություն, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքա տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք ների տեղափոխման տեղեկա-
տվություն. պահեստներում ապրանքների վերա-
բերյալ տեղեկատվության պահում, ներառյալ՝ 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, աղքա-
տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք  ների վերաբերյալ. բնական ուրանի, 
հարս տացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի դիօքսիդի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, 
միջուկային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործման իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
անջատման ցենտրիֆուգների և ուրանի 
հարստացման համար գործարանների սարքա-
վորումների, օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
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ճառագայթված միջուկային վառելիքի   հավաքվածք-
ների պահպանական մեկուսիչ փաթույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. ապրանքների 
տեղափոխում, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքա վորումների և միջուկային վառելիքի 
տեղափոխումը. պահեստների վարձույթ. ջրի 
մատակարարում.  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտա գործման իզոտոպների, 
ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների 
և ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքա վորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների պահպանական մեկուսիչ 
փաթեթավորում. ապրանքների տեղափոխում, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների տեղափոխումը. էներգիայի 
բաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայություններ. ջերմա-
մատակարարման ծառայություններ (բաշխում).  
թափոնների փոխադրում և պահում. ապրանքների 
պահում, ներառյալ՝  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործման իզոտոպ-
ների, ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրի-
ֆուգների և ուրանի հարստացման համար 
գործարան ների սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և ճառագայթված միջուկային 
վառելիքի   հավաքվածքների պահումը.

դաս 41. մշակութակրթական նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
միջուկային և էներգիայի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում.  միջուկային 

արդյունա բերության ոլորտի անձնա կազմի 
զարգացման համար ուսուցում և որակա վորման 
բարձրացման դասընթացների կազմակերպում.  
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). մասնագիտական վերապատրաստում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. միջուկային 
արդյունաբերության և էներգե տիկայի բնա-
գավառներում կրթական և ուսումնական ծառա յու-
թյուններ՝  բաժինների (սեկցիաների), սեմինարների, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
ուսումնական դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
հեռակա ուսուցման տեսքով. գրքերի և ուսումնական 
ձեռնարկների հրատարակություն. կրթական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ուսումնական 
դասընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և  աշխա տա ժողովների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներ-
գիայի արդյունաբերության և  էներգետիկայի 
բնագավառներում. կրթական ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ սեմինարների և դասընթացների 
կազմակերպում ատոմա կայանների արդյունա-
բերական շահագործման բնագավառում.  էլեկտրո-
նային գրքերի և պար բերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
շուկայի հետազոտման ուսումնական միջոց-
առումների կազմակերպում.  կրթություն և 
ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ժողովների, սեմինարների, ֆորումների, դաս-
ընթացների, կոնգրեսների, սիմպոզիումների, 
կոն ֆերանսների, տեսա կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներգիայի 
արդյունա բերության և  էներ գետիկայի բնագա-
վառներում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկական ապա-
րատների և սարքերի, ներառյալ՝ ակտինոմետրերի, 
ռադիոակտիվ աղբյուրների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգեն մեքենաների  չափաբերում. 
քիմիայի ոլորտում խորհրդատվություն և վերլ-
ուծությունների ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի ոլորտում.  միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտ-
ներում համա կարգչային ծրագրավորում. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության 
և էներգետիկայի ոլորտում հսկողություն, 
մասնավորապես՝ միջուկային նյութերի, միջուկային 
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տեղակայանքների և սարքա վորումների  անվտան-
գության ստուգում. ճարտարագիտություն 
(ինժինիրինգ).  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության մեջ  և էներգետիկայում նախա-
գծերի, ծրագրերի և պլանների գործնական 
կիրառության ուսումնասիրություն և տեխնիկական 
իրագործելիության ուսումնա սիրություն. գիտական 
հետա զոտությունների, խորհրդատվության և 
տեղեկա տվական ծառայություններ շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում.  
ռադիոլոգիայի և անսանաբուժական ռադիոլոգիայի 
ոլորտում դեղագործական նյութերի, ապարատների 
և բժշկական սարքերի արդյունաբերական 
զարգացմանն ուղղված հետազոտություններ 
և ծառա յություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրություն, մասնա վորապես՝ գործ-
նական կիրառության ուսումնասիրություններ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
քիմիա կան անալիզ. շինությունների հատակագծերի 
մշակում. գծագրում. երկրաբանական հետա-
զննություններ. ճառագայթման չափում, մասնա-
վորապես՝ ճառագայթման ոլորտում ճառա գայթման 
չափումների գնահատում. ճարտարա գիտական 
դիզայն.  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության ինժինիրինգ. նյութերի և արտադրանքի 
փորձարկում, գիտության և արդյունաբերության 
ոլորտում ուսումնասիրություններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանության, մեխանիկայի, երկրաբանության, 
ֆիզիկայի, քիմիայի, էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության, փոխանցման և բաշխման 
ոլորտում. շրջական միջավայրի վրա ատոմային 
էներգիայի ազդեցության ուսումնասիրություն 
ճառագայթահարման տեսակետից (բնական 
օբյեկտներում ռադիոակտիվ նյութերի տեղա-
շարժման, կուտակման և բնույթի). խորհրդա-
տվություն  շրջակա միջավայրի պահպանության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ճարտարապետության 
և շինարա րական խորհրդատվություն. շինա-
րարական հարցերով խորհուրդներ, ներառյալ՝ 
խորհուրդներ զարգացման ծրագրերի (ժամկետա-
ցանկերի) և ուրանի հարստացման գործարան-
ների կառուցման նախագծերի վերաբերյալ.  
լաբ որատոր ուսումնա սիրություններ միջուկային 
և նաֆ թաքիմիական արտադրության բնա-
գավառում. լաբորատոր փորձարկումներ և 
ճարտարագիտական ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտություններ և նախագծման 

աշխատանքներ և խորհրդատվություն միջուկային 
ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի և 
նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, բնական 
ռեսուրսների, ներառյալ՝ ուրանի բնագավառներում.  
գիտական, տեխնիկական և ճարտարագիտական 
խորհուրդներ միջուկային տեխնիկայի, ռադիոչափիչ 
սարքա վորումն երի, միջու կային նյութերի, ռադիո-
ակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ թափոնների և 
միջուկային վառելիքի և  միջուկային սարքավորանքի 
անվտանգության մոնիտորինգի վերաբերյալ.  
ծրագրային ապահովման սպասարկում.  ռադիո-
ակտիվության չափումների գնահատում. 
համա կարգչային համակարգերի նախագծում.  
ճառա գայթման հսկողություն. շինարարության 
ոլորտում ծրագրերի և նախագծերի մշակում, 
այդ թվում, ատոմակայանների կառուցման, 
միջուկային նյութերի պահեստավորման, ուրանի 
հարստացման գործարանների համար ծրագրերի 
և նախագծերի մշակում.  ատոմակայանների 
կառուցման, շահագործման և վերակառուցման 
համար նախագծային, ճարտարագիտական 
(ինժինիրինգ),  արտադրական և տեխնոլոգիական, 
նորմատիվ, շահագործման, նորմատիվ-
մեթոդական և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակում. ջրի անալիզ. արդյունաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտություններ. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկա տվության և խորհրդա տվության տրամա-
դրում. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման տեղակայում.  խորհրդատվություն 
էներ գա խնայողության ոլորտում. տեխնիկական 
ուսումնա սիրություններ և դրա հետ կապված 
ուսումնասիրություններ և զարգացում միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում.  տեխնիկական ուսումնասիրություններ, 
այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության 
միջոցառումների զարգացում միջուկային 
օբյեկտ ների համար. արդյու նաբերական վեր-
լուծություններ և հետազոտություններ միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և  էներգետիկայի  
ոլորտում.  ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննություն միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում:

--------------
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ԲԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներից և դրանց 

hամա հալվածքներից պատրաստված ապրանքներ, 
բացառությամբ այլ դասերում ընդրկվածների. 
մանգան. մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղաճոպաններ և մետաղալարեր միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենաշինության համար. 
փոշենման մետաղներ. նիկել. սովորական 
մետաղներ. պողպատի որակավորման համար 
նախատեսված սնամեջ խողովակների տեսքով 
մետաղալարեր. ձուլակաղապարներ. գլանիկներ 
հաֆնիումից և դրա hամա հալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիումից. գլանիկներ ցիրկոնիումից և դրա 
hամա հալվածքներից. գլանիկներ տիտանից և դրա 
hամա հալվածքներից. մետաղական հանքաքարեր, 
ներառյալ̀  ուրանի հանքաքարեր. տիտանի և 
նիոբիումի hամահալվածքներ. ցիրկոնիումի hամա-
հալվածքներ. պողպատի hամա հալվածքներ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մետաղներ (բերիլիում,վանադիում, 
վոլֆրամ, հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, 
մոլիբդեն, նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ. 
մետաղական խողովակներ. մետաղական շար-
ժական շինություններ. մետաղյա շինանյութեր.

դաս 7. պոմպեր. արդյունաբերական սարքա-
վորումների համար փականներ. փականներ 
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գեներա-
տորներ. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. հոսանքի 
գենե   րատորներ. հիդրավլիկ վերա հսկում մեքե-
նաների, մոտորների և շարժիչների համար. պոմ-
պեր (մեքենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանք ներ 
խողովա կաշարերի համար. տուրբա ճնշակներ. 
շոգե մեքենաներ. էլեկտրաեռակցված պողպատյա 

կառուց վածքներ, մասեր և պարագաներ 7-րդ 
դասում ներառված վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրական գեներա տորներ. շարժիչ-
ներ, բացառությամբ  տրանս  պորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների. ճնշ ման 
փական ներ (մեքենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար նախա-
տեսված կափույրներ. մեքենաներ, մասնա վորապես՝ 
ատոմային տեղակայանքների ապակտիվացման 
և ապամոնտաժման համար. մետաղ կտրող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր, մասնա-
վորապես՝ միջուկային արդյունա բերության և 
մեքենաշինության համար. հորատող մեքենաներ. 
հորատող մեքենաներ մետաղներ մշակելու համար. 
մետաղամշակության արդյու նաբերության համար 
նախա  տես ված մեքե նաներ. տուրբիններ միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենա շինության համար. 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ) միջուկային 
արդյու նաբերության և էներգետիկայի ոլորտում 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի կենտրոնա-
խուսակներ, կենտրոնախուսակներ ուրանի հարս-
տաց ման համար և իզոտոպների անջատման 
համար. էլեկտրական շարժաբերներ.

դաս 9. ապարատներ ձայնի, պատկերների և այլ 
տվյալների ձայնագրման, փոխանցման, մշակման և 
վերարտադրման համար.  հաշվա  սարքեր (համա -
կարգիչներ), սարքավորանք տեղեկա տվության 
մշակման համար և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովում միջուկային արդյունա բերության 
և  նախա գծման (ինժինիրինգի) մեջ օգտա-
գործման համար. գործարանում արտադրության 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման համար 
նախա տեսված համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում. էլեկտրա մագնիսներ. միջուկային 
էներգիայի ոլորտում արդյունաբերական հաստա-
տությունների, մասնա վորապես՝ միջուկային 
էներգիայի, միջուկային վառելիքի ցիկլի, միակցիչ-
ների և էլեկտրո նիկայի արտադրության ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամետրերի 
ստուգման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքա վորումներ և գործիքներ, ինչպիսիք են՝ 
համա կարգչային և տեսա-մոնիտորներ, կշեռքներ, 
անկյունաչափներ, լազերներ, շարժական հաշվիչ-
ներ և չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային կիսա-
հաղորդիչներ. ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված 
գործա րան  ների վնասա զերծման համար նախա -
տեսված սարքավորումների մասեր. սարքա-
վորումներ (ապարատներ) էլեկտրա  կայաններում 



ԳՅՈՒՏԵՐ

8181

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 17

նյութերի  ոչ կործանարար փորձար կումների 
համար. էլեկտրո նային չիպեր (միկրոսխեմաներ). 
էլեկտրա  մագնիսների արտա դրության համար 
նախա տեսված մագնիսական լարեր. քվանտային 
խառնուկներ, մասնավորապես  ̀բյուրեղային կիսա-
հաղորդիչ նյութեր. գիտական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, հսկման, ստուգման, տեղա-
գրման, հայտնաբերման, փորձարկման,  վերլուծման 
և տեղեկա տվական սարքեր ու գործիքներ, մասնա-
վորապես  ̀արտադրական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, միջուկային գերեզ մանոցների, 
միջուկային վառելիքի արտադրության սարքա-
վորումների, միջուկային վառելիքի վերամշակման 
սարքավորումների, միջուկային վառելիքի պահես-
տավորման սարքավորումների և միջուկային 
թափոնների պահեստավորման սարքա վորումների 
կառուցման, սպասարկման, աջակցման, շահա-
գործումից հանման  և վերանորոգման համար  
գիտական հետա զոտություններում օգտա-
գործման, արդյունա   բերական հետա   զոտություն-
ների, ուսումնա   սիրությունների և զարգացման  նոր 
արտա դրանքի և նյութերի փորձարկման նպատա-
կով.  կիսա հաղորդիչ ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հաղորդիչ սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողության 
քարտեր. կիսահաղորդիչներ. սիլիկոնային ափսե-
ներ. ձևավոր սոսնձաթղթիկներ. գերհաղորդիչ 
ժապավեններ. գեր հաղորդիչ մետաղալարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքա վորումների արտադրողականության և 
արդյունա վետության փորձարկման և չափման 
սարքա վորումներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
ատոմա կայաններում ճառագայթման դիտարկ-
ման ավտո մատացված համակարգերի սարքա-
վորումներ (գործիքներ). ատոմակայանների 
նեյտրոնային հոսքի ռեակտորի սարքավորումներ 
(գործիքներ). ատո մա կայանների  ռադիացիոն 
անվտանգությունը վերա հսկելու համար նախա-
տեսված սարքա վորումներ (սարքեր). միջուկային 
ջերմա կարգավորիչների զննման արդյունքների 
ցուցադրման և արձանագրման սարքավորումներ 
(սարքեր). ապարատներ էլեկտրադինամիկ 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. ռենտ-
գենյան ճառագայթման համար նախատեսված 
սարքեր և ապա րատներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտա գործվողների, մասնա վո-
րա պես, գծային մասնիկների ուժեղա րարներ` 
բարձր ուժգնու թյան ռենտգենյան ճառա գայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստուգման, նյութերի 

փորձարկման, արդյունաբերական օգտագործման 
և անվտանգության նպատակներով օգտա-
գործման համար. ճառագայթման վերահսկման 
սարքավորումներ և ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա տակների 
համար. էլեկտրական ֆիզիկական սարքա-
վորումներ, միջուկային արդյունաբերության և 
նախա գծման  համար. կուտակիչների բանկաներ. 
վերալիցքավորվող կուտակիչներ. գալվա նական 
կուտակիչներ. բետատրոններ. գազաանալի-
զարարներ. կարճակյաց  իզոտոպների գենե րատոր-
ներ միջուկային արդյունաբերության և էներգիայի 
սենսորներ. օդի և գազի օդափուքներ պարունակող 
ճառագայթման դետեկտորներ. բաժա նավորիչ 
սարքեր. կուտակիչների պատ յան ներ. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. էլեկտրոնային սարքավորումների 
համար նախատեսված նյութեր և ապրանքներ. 
միա բյուրեղներ. նեյտրոնային գեներա տորներ 
հիմնված լիցքավորված մասնիկների ուժեղա-
րարների վրա. հատուկ լաբորատոր սարքա-
վորումներ.  ճառագայթման ազդեցությունից 
պաշտ պանող հագուստ, կոշիկ, գլխարկներ սաղա-
վարտներ, դիմակներ. կուտակիչի թիթեղներ. 
ռադիոակտիվ նութերի հետ օգտագործման համար 
նախատեսված պաշտպանիչ հագուստի պարա-
գաներ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտ պանվելու՝ ճառագայթումը կանխելու համար. 
նախա ուժեղա րարներ. միջուկային ճառագայթման 
չափման և գրանցման համար գործիքներ, 
ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. չափման 
գործիքներ, այդ թվում, գործիքներ էլեկտրական 
չափումների  համար. ռադարներ. ռենտգենյան  
գործիքներ, մասնավորապես  ̀գծային մասնիկների 
ուժեղարարներ  ̀ բարձր ուժգնության ռենտգենյան 
ճառա գայթման և ռենտգենյան պատկերների  
ստացման համար  ̀ նյութերի փորձարկման և 
ստուգման, արդյունաբերական օգտագործման  և 
անվտանգության նպատակներով օգտագործելու  
համար. ճառագայթաչափներ. ռադիոսարքեր. 
ռենտգենյան  սարքեր, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտա գործվողների. բյուրեղացանցային 
կուտակիչներ. կառավարման և հսկման համա-
կարգեր ատոմակայանների համար. սոնարներ. 
սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  մեխանիզմներ 
և (կամ) չափիչ սարքեր նմուշային նյութերի 
փորձարկման համար  ̀ դրանց  հատկությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու 
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նպատակով. մասնիկների ուժեղարարներ. 
արդյունա բերական գործարանների արտա-
դրական պրոցեսի հեռակառավարման տեղա-
կայանքներ. տեղակայանքներ ցրցայտման 
համար. ջերմամիջուկային սինթեզի կառա-
վարման ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ-
պանող կաթոդային սարքեր. ազդանշանային 
սարքեր [անվտանգության զանգեր]. ցիկլոտրոն-
ներ. ռենգենյան մեքենաների էկրաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնուցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական էներգիայի 
բաշխման սարքա վորումներ. կարգա վորման, 
վերահսկման, ազդանշանման և դիտարկ-
ման ապարատներ ջեռուցման, հովացման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, մասնա-
վորապես  ̀ համա կարգչային սարքա վորանք  
կառույցի ջեռուցումը, հովացումը, օդափոխությունը 
և օդի լավորակումը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. համա կարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովում ջեռուց-
ման, հովացման, օդա փոխության և սառեցման 
սարքավորման հեռակա կառա վարման համար. 
համակարգչային սարքա վորանք  և ծրագրային 
ապահովում սմարթ ցանցային հավել վածներ,  
որոնց գործառույթն է  ̀ էներգիայի հոսքի կառա-
վարում և վերահսկում, էներգիայի գողության 
հայտնաբերում և վերահսկում, էլեկտրական ցանցի 
գործողու թյունների դիտարկում ու ախտորոշում, 
էլեկտրական էներգիայի հոսակորստի կառավարում 
և վերահսկում, սխալների հայտնաբերում,  ցանցային 
ակտիվների կառավարում, էլեկտրական ցանցի 
շահագործում և պահպաում. վառելիքային տարրեր.

դաս 11. շոգեարտադրիչներ,  բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ միջուկային արդյունաբերության և 
մեքենաշինության մեջ արտադրվող հեղուկների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և զտման 
համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  օդի և գազի 
լավորակման համար. միջուկային գեներատորներ.  
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի զտման 
սարքեր նախատեսված միջուկային, էներգետիկայի 
արդյունաբերության և մեքենաշինության մեջ 
օգտագործման համար. միջուկային ռեակտորների 
ուսումնասիրություն. միջուկային ռեակտորների 
բաղադրիչ մասեր. մոդուլային միջուկային պարա-

գաներ և սարքավորանք, ներառյալ՝ վառելիք, 
շոգեգեներատորներ, ռեակտորների հենա-
մարմիններ, կափարիչներ  ռեակտորի անոթների 
համար, ռեակտորի կառավարման մեխանիզմի 
ներքին մասի շարժաբեր ձողեր. միջուկային 
ռեակտորներ. լուսադիոդ (լեդ) լուսավորման 
սարքավորումներ. սառեցման համակարգեր 
միջուկային թափոնների և օգտա գործած վառելիքի 
համար. սարքավորումներ միջուկային վառելիքի, 
միջուկային կարգավորիչների և միջուկային 
թափոն ների վերամշակման համար. կենցաղային 
կամ արդյունա բերական սարքավորումներ, այդ 
թվում, միջուկային նյութերի հեռացման համար. 
արդյունաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. արևային 
վառարան ներ. էլեկտրական լամպեր և լուսավորման 
սարքեր.

դաս 16. գրաֆիկական  տպագրություններ և 
նկարագրություններ, մասնավորապես՝  դիզայնի, 
հատակագծերի, էսքիզների, լուսանկարների, 
հրահանգների, տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցման նյութեր միջուկային ինժինիրինգի 
ոլորտում.  գրասենյակային պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կպչուն ժապավեններ մատուցող 
սարքեր, հեղուկ ճշտիչներ, մատիտներ, 
գրիչներ, ռետիններ, ծակոտիչներ, կարիչներ, 
գրասենյակային ճարմանդներ. թուղթ և 
ստվարաթուղթ. ալբոմներ  պիտակների համար. 
ալբոմներ մետաղա դրամների համար. տոնական 
ալբոմներ. ալբոմներ լուսանկարների համար. 
հուշալբոմներ. դրոշմանիշների ալբոմներ. 
ձևաթղթեր.  գրառումների գրքույկներ.  տպագրված 
հրատարակություններ,  այն է՝ նախագծման 
վերաբերյալ ձեռնարկներ,  դիզայնի վերաբերյալ 
ձեռնարկներ, տեխնիկական ուղեցույցներ, 
ձեռնարկներ, պարբերականներ միջուկային 
էներ գետիկայի բնագավառում.  տպագրական 
դյուրակիր շարվածքներ (գրասենյակային). 
ալբոմներ.  բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյուրներ. բուկլետներ.  
տպագրական թուղթ. տեղեկագրեր. մոմած թղթեր. 
ամսագրեր (պարբերականներ). օրացույցներ. 
կատալոգային քարտեր. գրանցման քարտեր 
գրանցամատյանի համար. կատալոգներ. ծրարներ.  
պատճենահան թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրասենյակային պիտույքներ. ծանուցատետրեր.  
լուսանկարչական թուղթ. ուսումնական նյութեր, 
ուսումնական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
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սարքավորումների), տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցողական հրատարակություններ միջուկային 
արդյունաբերության և մեքենաշինության համար.  
զտաթուղթ. լուսանկարներ. տպատառեր. 
գծագրական թուղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. 
տպագրական հրատարակություններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյութեր. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.

դաս 17. խծուծման նյութեր. պլաստմասսայե 
ժապավեններ արդյունաբերության և առևտրի մեջ 
օգտագործելու համար. նյութեր հերմետիկացման 
և մեկուսացման համար. պլաստմասսայե կիսա-
ֆաբրիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ջերմությունը պահող ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. մեկուսիչ ապակի.  ճկուն 
ոչ մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական 
խողովակներ ուրանի հանքերի,  գործարանների 
և պահեստարանների, պաշարների պահման, 
իզոտոպների անջատման, մշակման, վառելիքի 
վերամշակման և օգտագործման, հանքաքարերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի, պլուտոնի և 
միջուկային թափոնների համար. ռետին, 
գուտապերչ, կաուչուկ, ասբեստ, փայլար և  այդ 
նյութերից  պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 19. Ոչ մետաղական շարժական շինու-
թյուններ անվտանգության համակարգերի համար. 
ոչ մետաղական մոդուլային և շարժական  և 
ոչ մետաղական շինությունների շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ ցեմենտային բլոկներ,  սալիկներ, 
դռներ, սյուներ, սալեր, պանելներ, խողովակներ 
ուրանի հանքերի և անջատված իզոտոպների 
պահեստարանների, մշակման, վերամշակման  
համար միջուկային նյութերի,  ուրանի, պլուտոնի 
և միջուկային թափոնների տեղափոխման համար. 
ջրի  ոչ մետաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական և 
ոչ պլաստմասսայե տարողություններ. ջրածնի 
պահման տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե). ջրի մատա կարարման 
տարողություններ (ոչ մետաղական և ոչ 
պլաստմասսայե). գազի պահման   տարողու թյուն-
ներ (ոչ մետա ղական և ոչ պլաստմասսայե). հեղուկ 
գազի պահման   տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե).

դաս 35. գովազդ և մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ ապրանք ների, ծառա յություն-
ների, լոգոների և առևտրային (կոմերցիոն) 
տեղեկատվության,  մասնա  վորա պես՝ ապրանք -
ների, ծառա յու  թյուն  ների, լոգո ների և կոմեր ցիոն 
տեղեկա տվության  խրախուսում  և առաջ խաղացում 
երրորդ անձանց համար՝ տպված, ձայնային, 
տեսային և թվային զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և առցանց լրատվության միջոցներով, 
գովազդային ծառայություններ. աջակցություն և 
խորհրդատվություն էներգետիկ ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարման համար. կորպորատիվ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝  միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում շահերի օժանդակություն. վարչական 
գործունեություն գործարարության (բիզնեսի) 
և գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
խորհրդատվության ոլորտում. վարչական գործ-
ունեու թյուն գործարարության (բիզնեսի) և 
գրա սենյակային կառավարման ոլորտում. խոր-
հուրդներ գործարարության (բիզնեսի) ոլորտում 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործ արարության 
(բիզնեսի) ոլորտում վար չական գործունեության 
աջակցություն. գործարարության (բիզնեսի) 
ոլորտում հարցումներ և հետազոտություններ. մար-
քեթինգային (շուկայավարման) ծառայություններ 
գործարարության (բիզնեսի) բնագավառում. 
գործ արարության (բիզնեսի) ոլորտում ռազմա-
վարու թյան զարգացում. առևտրային կամ 
արդյունա բերական կառավարման աջակ-
ցություն. կորպորացիայի կառավարման աջակ-
ցություն. տնտեսական կանխատեսում և 
վեր լուծու թյուն. ներ մուծման և արտա հանման 
գործա կալու թյուններ.  մարքեթինգային (շուկայա-
վարման) խորհրդատվություն. մար քեթին-
գային (շուկայավարման) ծրագրի զար գացում.  
մարքեթինգային (շուկայավարման) ծառայու-
թյուններ, մասնա վորապես՝ երրորդ անձանց արտա-
դարանքի և ծառայությունների օժանդակություն և 
գովազդում. միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության և էլեկտրաեներգետիկայի բնագավառում 
մշակութային գործունեության գովազդի 
հովանավորում. մարքեթինգային (շուկայավարման) 
հետա զոտություններ. գործ արարության (բիզնեսի) 
կառավարման և կազմակերպման խորհրդա-
տվություն.  առևտրային և գովազդային նպատակ-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
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համա կարգչային տվյալների  հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության հավաքագրում և համակարգում. 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ.  առևտրային 
տեղեկատվության գործա կալություններ. գով-
ազդային գործակալություններ. ինքնարժեքի վեր-
լուծություններ. գործարարության (բիզնեսի) աուդիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). շուկայի ուսումնասիրություն.

դաս 37. շինությունների շինարարության և 
վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվություն. 
շինարարական կառուցվածքների հերմետիկացում. 
ջրի աղտո տ վածության վերահսկման սարքա-
վորումների վերանորոգում և սպասարկում. ջրի 
մաքրող սարքա վորումների վերանորոգում և 
սպասարկում. ատոմակայանի և այլ արդյունա-
բերական և էներգետիկ օբյեկտների սարքա-
վորումների վերանորոգում, սպասարկում և 
վերակառուցում. շինությունների, կայանքների 
սպասարկման ծառա յու թյուններ և տրանս-
պորտային միջոց ների, սարքավորումների, 
ատոմա կայանների ենթա կառուց վածքների և 
էլեկտրակայանների սպասարկ ման և վերա-
նորոգման ծառա յություն ներ. պահեստարանների, 
ներառյալ՝ ռադիո ակտիվ թափոնների պահես-
տարանների շինա րարու թյուն և սպասարկում. 
ուրանի անջատ ման գործարան ների շինարա-
րություն. ատո մակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգության վերահսկման 
սարքավորումների տեղակայում և սպասարկում. 
ուրանի հանքարդյունաբերության ծառայություններ. 
հորատանցքերի հորատում. ատոմակայանների 
միջուկային պահեստարանների  մեքենաների վերա-
կանգնում և վերանորոգում, միջուկային վառելիքի 
արտադրման  վերամշակման գործարաններում 
միջուկային նյութերի համար միջուկային վառելիքի  
վերամշակման պահեստավորման սարքա-

վորումների վերականգնում և վերանորոգում, 
հանքերում, գործարաններում և պահեստավորման 
կենտրոն ներում թափոնների պահեստավորման 
սարքա  վորումն երի վերա կան գնում և վերանորոգում, 
միջու կային վառելիքի, հանքանյութերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի և պլուտոնի մշակում, 
վերամշակում և տեղավորում. շոգեգեներատորների, 
տուրբինների, տուրբոգեներատորների, էլեկտրա-
կան գեներատորների և գործարանների էլեկտրա-
կան մեքենաների վերականգնում. միջուկային 
ռեակտորների, ջրային ռեակտորների,  միջուկային 
վառելիքի, մետաղի հանքերի, ուրանի հանքերի, 
պլուտոնի (միջուկային նյութեր) արտադրության, 
մշակման և վերամշակման մեքենաների 
վերականգնում. լեռնահանքային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության վերաբերյալ, 
ուրանի հարստացման, ուրանի իզոտոպների 
անջատման սարքավորումների տեղակայման, 
վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ. 
ուրանի իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և սպասարկման 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. շինարարական 
աշխա տանքների վերահսկողություն. հակա-
կոռոզիական մշակում. ճառագայթման սարքա-
վորումների լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառա յություններ. հանքերի շահա գործում. 
ատոմակայանների վերանորոգում և սպասարկում 
և համապատասխան տեղեկատվություն. պոմպերի 
վերանորոգում. արդյունաբերական գործարանների, 
ներառյալ՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմակայանների և ռադիոակտիվ թափոնների 
վերամշակման գործարանների շինարարություն. 
ատոմակայանների կառուցման, վերանորոգման, 
շահագործումից հանման ծառա յություններ, 
միջուկային վառելիքի արտադրության վերա-
մշակման օբյեկտների, միջուկային վառելիքի 
պահեստարանների, միջուկային նյութերի և թափո-
ների պահեստա վորման, հանքերի, գործարանների 
և պահեստային կենտրոնների, մշակման և 
միջուկային վառելիքի, հանքաքարերի, միջուկային 
նյութերի, ուրանի և պլուտոնի տեղափոխման 
ծառայություններ. միջուկային ռեակտորների, 
ջրային միջուկային ռեակտորների, միջուկային 
վառելիք արտադրող սարքերի տեղակայման,  
սպասարկման, վերանորոգման և շահագործումից 
հանման ծառայություններ. ատոմակայանների, 
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միջուկային ջերմային կայանների տեղակայում 
և շահագործում. ռադիոիզոտոպային սարքերի 
տեղակայում և շահագործում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղակայում և վերանորոգում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղակայում 
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայում և վերանորոգում. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայում, շահագործում և 
սպասարկում գիտական նպատակների համար. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության և 
էներգետիկայի  մոնիտորիգի և անվտանգության 
ապահովման սարքերի տեղակայման, սպասարկ-
ման և վերանորոգման  ծառայություններ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի, միջուկային և 
էներգե տիկ արդյունա բերության և էներգետիկային 
վերաբերող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիա 
արտադրող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և ապարատների 
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառա յություններ և համա պատասխան տեղեկա-
տվության տրամադրում. ռադիոլոգիական 
սարքերի տեղա կայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայություններ. միջուկային նյութերի 
հայտնաբերման ազդանշանային սարքերի  
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայություններ.  մեքենական սարքավորումների, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, միջուկային 
պահես տարան ների, միջուկային վառելիքի 
պահեստավորման, միջուկային նյութերի և 
թափոնների, միջուկային վառելիքի վերամշակման  
համար սարքավորումների արտադրման սարքերի  
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. ուրանի հարստացման և ուրանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում.

դաս 39. ատոմակայններում, արդյունա-
բերական օբյեկտներում և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներում  ատոմային և ճառա գայթային 
վթարների վերացման փրկարարական աշխա-
տանքներ. տեղափոխման տեղեկատվություն, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքա տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 

բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք ների տեղափոխման տեղեկա-
տվություն. պահեստներում ապրանքների վերա-
բերյալ տեղեկատվության պահում, ներառյալ՝ 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, աղքա-
տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք  ների վերաբերյալ. բնական ուրանի, 
հարս տացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի դիօքսիդի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, 
միջուկային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործման իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
անջատման ցենտրիֆուգների և ուրանի 
հարստացման համար գործարանների սարքա-
վորումների, օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
ճառագայթված միջուկային վառելիքի   հավաքվածք-
ների պահպանական մեկուսիչ փաթույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. ապրանքների 
տեղափոխում, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքա վորումների և միջուկային վառելիքի 
տեղափոխումը. պահեստների վարձույթ. ջրի 
մատակարարում.  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտա գործման իզոտոպների, 
ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների 
և ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքա վորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների պահպանական մեկուսիչ 
փաթեթավորում. ապրանքների տեղափոխում, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
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աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների տեղափոխումը. էներգիայի 
բաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայություններ. ջերմա-
մատակարարման ծառայություններ (բաշխում).  
թափոնների փոխադրում և պահում. ապրանքների 
պահում, ներառյալ՝  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործման իզոտոպ-
ների, ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրի-
ֆուգների և ուրանի հարստացման համար 
գործարան ների սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և ճառագայթված միջուկային 
վառելիքի   հավաքվածքների պահումը.

դաս 41. մշակութակրթական նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
միջուկային և էներգիայի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում.  միջուկային 
արդյունա բերության ոլորտի անձնա կազմի 
զարգացման համար ուսուցում և որակա վորման 
բարձրացման դասընթացների կազմակերպում.  
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). մասնագիտական վերապատրաստում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. միջուկային 
արդյունաբերության և էներգե տիկայի բնա-
գավառներում կրթական և ուսումնական ծառա յու-
թյուններ՝  բաժինների (սեկցիաների), սեմինարների, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
ուսումնական դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
հեռակա ուսուցման տեսքով. գրքերի և ուսումնական 
ձեռնարկների հրատարակություն. կրթական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ուսումնական 
դասընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և  աշխա տա ժողովների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներ-
գիայի արդյունաբերության և  էներգետիկայի 

բնագավառներում. կրթական ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ սեմինարների և դասընթացների 
կազմակերպում ատոմա կայանների արդյունա-
բերական շահագործման բնագավառում.  էլեկտրո-
նային գրքերի և պար բերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
շուկայի հետազոտման ուսումնական միջոց-
առումների կազմակերպում.  կրթություն և 
ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ժողովների, սեմինարների, ֆորումների, դաս-
ընթացների, կոնգրեսների, սիմպոզիումների, 
կոն ֆերանսների, տեսա կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներգիայի 
արդյունա բերության և  էներ գետիկայի բնագա-
վառներում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկական ապա-
րատների և սարքերի, ներառյալ՝ ակտինոմետրերի, 
ռադիոակտիվ աղբյուրների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգեն մեքենաների  չափաբերում. 
քիմիայի ոլորտում խորհրդատվություն և վերլ-
ուծությունների ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի ոլորտում.  միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտ-
ներում համա կարգչային ծրագրավորում. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության 
և էներգետիկայի ոլորտում հսկողություն, 
մասնավորապես՝ միջուկային նյութերի, միջուկային 
տեղակայանքների և սարքա վորումների  անվտան-
գության ստուգում. ճարտարագիտություն 
(ինժինիրինգ).  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության մեջ  և էներգետիկայում նախա-
գծերի, ծրագրերի և պլանների գործնական 
կիրառության ուսումնասիրություն և տեխնիկական 
իրագործելիության ուսումնա սիրություն. գիտական 
հետա զոտությունների, խորհրդատվության և 
տեղեկա տվական ծառայություններ շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում.  
ռադիոլոգիայի և անսանաբուժական ռադիոլոգիայի 
ոլորտում դեղագործական նյութերի, ապարատների 
և բժշկական սարքերի արդյունաբերական 
զարգացմանն ուղղված հետազոտություններ 
և ծառա յություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրություն, մասնա վորապես՝ գործ-
նական կիրառության ուսումնասիրություններ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
քիմիա կան անալիզ. շինությունների հատակագծերի 
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մշակում. գծագրում. երկրաբանական հետա-
զննություններ. ճառագայթման չափում, մասնա-
վորապես՝ ճառագայթման ոլորտում ճառա գայթման 
չափումների գնահատում. ճարտարա գիտական 
դիզայն.  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության ինժինիրինգ. նյութերի և արտադրանքի 
փորձարկում, գիտության և արդյունաբերության 
ոլորտում ուսումնասիրություններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանության, մեխանիկայի, երկրաբանության, 
ֆիզիկայի, քիմիայի, էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության, փոխանցման և բաշխման 
ոլորտում. շրջական միջավայրի վրա ատոմային 
էներգիայի ազդեցության ուսումնասիրություն 
ճառագայթահարման տեսակետից (բնական 
օբյեկտներում ռադիոակտիվ նյութերի տեղա-
շարժման, կուտակման և բնույթի). խորհրդա-
տվություն  շրջակա միջավայրի պահպանության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ճարտարապետության 
և շինարա րական խորհրդատվություն. շինա-
րարական հարցերով խորհուրդներ, ներառյալ՝ 
խորհուրդներ զարգացման ծրագրերի (ժամկետա-
ցանկերի) և ուրանի հարստացման գործարան-
ների կառուցման նախագծերի վերաբերյալ.  
լաբ որատոր ուսումնա սիրություններ միջուկային 
և նաֆ թաքիմիական արտադրության բնա-
գավառում. լաբորատոր փորձարկումներ և 
ճարտարագիտական ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտություններ և նախագծման 
աշխատանքներ և խորհրդատվություն միջուկային 
ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի և 
նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, բնական 
ռեսուրսների, ներառյալ՝ ուրանի բնագավառներում.  
գիտական, տեխնիկական և ճարտարագիտական 
խորհուրդներ միջուկային տեխնիկայի, ռադիոչափիչ 
սարքա վորումն երի, միջու կային նյութերի, ռադիո-
ակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ թափոնների և 
միջուկային վառելիքի և  միջուկային սարքավորանքի 
անվտանգության մոնիտորինգի վերաբերյալ.  
ծրագրային ապահովման սպասարկում.  ռադիո-
ակտիվության չափումների գնահատում. 
համա կարգչային համակարգերի նախագծում.  
ճառա գայթման հսկողություն. շինարարության 
ոլորտում ծրագրերի և նախագծերի մշակում, 
այդ թվում, ատոմակայանների կառուցման, 
միջուկային նյութերի պահեստավորման, ուրանի 

հարստացման գործարանների համար ծրագրերի 
և նախագծերի մշակում.  ատոմակայանների 
կառուցման, շահագործման և վերակառուցման 
համար նախագծային, ճարտարագիտական 
(ինժինիրինգ),  արտադրական և տեխնոլոգիական, 
նորմատիվ, շահագործման, նորմատիվ-
մեթոդական և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակում. ջրի անալիզ. արդյունաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտություններ. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկա տվության և խորհրդա տվության տրամա-
դրում. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման տեղակայում.  խորհրդատվություն 
էներ գա խնայողության ոլորտում. տեխնիկական 
ուսումնա սիրություններ և դրա հետ կապված 
ուսումնասիրություններ և զարգացում միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում.  տեխնիկական ուսումնասիրություններ, 
այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության 
միջոցառումների զարգացում միջուկային 
օբյեկտ ների համար. արդյու նաբերական վեր-
լուծություններ և հետազոտություններ միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և  էներգետիկայի  
ոլորտում.  ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննություն միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում:

--------------

(210) 20161714
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(730) Ատոմնի Էներգոպռոմիշլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU 
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(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներից և դրանց 

hամա հալվածքներից պատրաստված ապրանքներ, 
բացառությամբ այլ դասերում ընդրկվածների. 
մանգան. մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղաճոպաններ և մետաղալարեր միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենաշինության համար. 
փոշենման մետաղներ. նիկել. սովորական 
մետաղներ. պողպատի որակավորման համար 
նախատեսված սնամեջ խողովակների տեսքով 
մետաղալարեր. ձուլակաղապարներ. գլանիկներ 
հաֆնիումից և դրա hամա հալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիումից. գլանիկներ ցիրկոնիումից և դրա 
hամա հալվածքներից. գլանիկներ տիտանից և դրա 
hամա հալվածքներից. մետաղական հանքաքարեր, 
ներառյալ̀  ուրանի հանքաքարեր. տիտանի և 
նիոբիումի hամահալվածքներ. ցիրկոնիումի hամա-
հալվածքներ. պողպատի hամա հալվածքներ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մետաղներ (բերիլիում,վանադիում, 
վոլֆրամ, հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, 
մոլիբդեն, նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ. 
մետաղական խողովակներ. մետաղական շար-
ժական շինություններ. մետաղյա շինանյութեր.

դաս 7. պոմպեր. արդյունաբերական սարքա-
վորումների համար փականներ. փականներ 
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գեներա-
տորներ. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. հոսանքի 
գենե   րատորներ. հիդրավլիկ վերա հսկում մեքե-
նաների, մոտորների և շարժիչների համար. պոմ-
պեր (մեքենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանք ներ 
խողովա կաշարերի համար. տուրբա ճնշակներ. 
շոգե մեքենաներ. էլեկտրաեռակցված պողպատյա 
կառուց վածքներ, մասեր և պարագաներ 7-րդ 
դասում ներառված վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրական գեներա տորներ. շարժիչ-
ներ, բացառությամբ  տրանս  պորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների. ճնշ ման 
փական ներ (մեքենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար նախա-
տեսված կափույրներ. մեքենաներ, մասնա վորապես՝ 
ատոմային տեղակայանքների ապակտիվացման 
և ապամոնտաժման համար. մետաղ կտրող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր, մասնա-
վորապես՝ միջուկային արդյունա բերության և 

մեքենաշինության համար. հորատող մեքենաներ. 
հորատող մեքենաներ մետաղներ մշակելու համար. 
մետաղամշակության արդյու նաբերության համար 
նախա  տես ված մեքե նաներ. տուրբիններ միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենա շինության համար. 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ) միջուկային 
արդյու նաբերության և էներգետիկայի ոլորտում 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի կենտրոնա-
խուսակներ, կենտրոնախուսակներ ուրանի հարս-
տաց ման համար և իզոտոպների անջատման 
համար. էլեկտրական շարժաբերներ.

դաս 9. ապարատներ ձայնի, պատկերների և այլ 
տվյալների ձայնագրման, փոխանցման, մշակման և 
վերարտադրման համար.  հաշվա  սարքեր (համա -
կարգիչներ), սարքավորանք տեղեկա տվության 
մշակման համար և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովում միջուկային արդյունա բերության 
և  նախա գծման (ինժինիրինգի) մեջ օգտա-
գործման համար. գործարանում արտադրության 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման համար 
նախա տեսված համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում. էլեկտրա մագնիսներ. միջուկային 
էներգիայի ոլորտում արդյունաբերական հաստա-
տությունների, մասնա վորապես՝ միջուկային 
էներգիայի, միջուկային վառելիքի ցիկլի, միակցիչ-
ների և էլեկտրո նիկայի արտադրության ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամետրերի 
ստուգման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքա վորումներ և գործիքներ, ինչպիսիք են՝ 
համա կարգչային և տեսա-մոնիտորներ, կշեռքներ, 
անկյունաչափներ, լազերներ, շարժական հաշվիչ-
ներ և չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային կիսա-
հաղորդիչներ. ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված 
գործա րան  ների վնասա զերծման համար նախա -
տեսված սարքավորումների մասեր. սարքա-
վորումներ (ապարատներ) էլեկտրա  կայաններում 
նյութերի  ոչ կործանարար փորձար կումների 
համար. էլեկտրո նային չիպեր (միկրոսխեմաներ). 
էլեկտրա  մագնիսների արտա դրության համար 
նախա տեսված մագնիսական լարեր. քվանտային 
խառնուկներ, մասնավորապես  ̀բյուրեղային կիսա-
հաղորդիչ նյութեր. գիտական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, հսկման, ստուգման, տեղա-
գրման, հայտնաբերման, փորձարկման,  վերլուծման 
և տեղեկա տվական սարքեր ու գործիքներ, մասնա-
վորապես  ̀արտադրական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, միջուկային գերեզ մանոցների, 
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միջուկային վառելիքի արտադրության սարքա-
վորումների, միջուկային վառելիքի վերամշակման 
սարքավորումների, միջուկային վառելիքի պահես-
տավորման սարքավորումների և միջուկային 
թափոնների պահեստավորման սարքա վորումների 
կառուցման, սպասարկման, աջակցման, շահա-
գործումից հանման  և վերանորոգման համար  
գիտական հետա զոտություններում օգտա-
գործման, արդյունա   բերական հետա   զոտություն-
ների, ուսումնա   սիրությունների և զարգացման  նոր 
արտա դրանքի և նյութերի փորձարկման նպատա-
կով.  կիսա հաղորդիչ ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հաղորդիչ սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողության 
քարտեր. կիսահաղորդիչներ. սիլիկոնային ափսե-
ներ. ձևավոր սոսնձաթղթիկներ. գերհաղորդիչ 
ժապավեններ. գեր հաղորդիչ մետաղալարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքա վորումների արտադրողականության և 
արդյունա վետության փորձարկման և չափման 
սարքա վորումներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
ատոմա կայաններում ճառագայթման դիտարկ-
ման ավտո մատացված համակարգերի սարքա-
վորումներ (գործիքներ). ատոմակայանների 
նեյտրոնային հոսքի ռեակտորի սարքավորումներ 
(գործիքներ). ատո մա կայանների  ռադիացիոն 
անվտանգությունը վերա հսկելու համար նախա-
տեսված սարքա վորումներ (սարքեր). միջուկային 
ջերմա կարգավորիչների զննման արդյունքների 
ցուցադրման և արձանագրման սարքավորումներ 
(սարքեր). ապարատներ էլեկտրադինամիկ 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. ռենտ-
գենյան ճառագայթման համար նախատեսված 
սարքեր և ապա րատներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտա գործվողների, մասնա վո-
րա պես, գծային մասնիկների ուժեղա րարներ` 
բարձր ուժգնու թյան ռենտգենյան ճառա գայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստուգման, նյութերի 
փորձարկման, արդյունաբերական օգտագործման 
և անվտանգության նպատակներով օգտա-
գործման համար. ճառագայթման վերահսկման 
սարքավորումներ և ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա տակների 
համար. էլեկտրական ֆիզիկական սարքա-
վորումներ, միջուկային արդյունաբերության և 
նախա գծման  համար. կուտակիչների բանկաներ. 
վերալիցքավորվող կուտակիչներ. գալվա նական 
կուտակիչներ. բետատրոններ. գազաանալի-
զարարներ. կարճակյաց  իզոտոպների գենե րատոր-

ներ միջուկային արդյունաբերության և էներգիայի 
սենսորներ. օդի և գազի օդափուքներ պարունակող 
ճառագայթման դետեկտորներ. բաժա նավորիչ 
սարքեր. կուտակիչների պատ յան ներ. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. էլեկտրոնային սարքավորումների 
համար նախատեսված նյութեր և ապրանքներ. 
միա բյուրեղներ. նեյտրոնային գեներա տորներ 
հիմնված լիցքավորված մասնիկների ուժեղա-
րարների վրա. հատուկ լաբորատոր սարքա-
վորումներ.  ճառագայթման ազդեցությունից 
պաշտ պանող հագուստ, կոշիկ, գլխարկներ սաղա-
վարտներ, դիմակներ. կուտակիչի թիթեղներ. 
ռադիոակտիվ նութերի հետ օգտագործման համար 
նախատեսված պաշտպանիչ հագուստի պարա-
գաներ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտ պանվելու՝ ճառագայթումը կանխելու համար. 
նախա ուժեղա րարներ. միջուկային ճառագայթման 
չափման և գրանցման համար գործիքներ, 
ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. չափման 
գործիքներ, այդ թվում, գործիքներ էլեկտրական 
չափումների  համար. ռադարներ. ռենտգենյան  
գործիքներ, մասնավորապես  ̀գծային մասնիկների 
ուժեղարարներ  ̀ բարձր ուժգնության ռենտգենյան 
ճառա գայթման և ռենտգենյան պատկերների  
ստացման համար  ̀ նյութերի փորձարկման և 
ստուգման, արդյունաբերական օգտագործման  և 
անվտանգության նպատակներով օգտագործելու  
համար. ճառագայթաչափներ. ռադիոսարքեր. 
ռենտգենյան  սարքեր, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտա գործվողների. բյուրեղացանցային 
կուտակիչներ. կառավարման և հսկման համա-
կարգեր ատոմակայանների համար. սոնարներ. 
սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  մեխանիզմներ 
և (կամ) չափիչ սարքեր նմուշային նյութերի 
փորձարկման համար  ̀ դրանց  հատկությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով. մասնիկների ուժեղարարներ. 
արդյունա բերական գործարանների արտա-
դրական պրոցեսի հեռակառավարման տեղա-
կայանքներ. տեղակայանքներ ցրցայտման 
համար. ջերմամիջուկային սինթեզի կառա-
վարման ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ-
պանող կաթոդային սարքեր. ազդանշանային 
սարքեր [անվտանգության զանգեր]. ցիկլոտրոն-
ներ. ռենգենյան մեքենաների էկրաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնուցման 
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սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական էներգիայի 
բաշխման սարքա վորումներ. կարգա վորման, 
վերահսկման, ազդանշանման և դիտարկ-
ման ապարատներ ջեռուցման, հովացման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, մասնա-
վորապես  ̀ համա կարգչային սարքա վորանք  
կառույցի ջեռուցումը, հովացումը, օդափոխությունը 
և օդի լավորակումը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. համա կարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովում ջեռուց-
ման, հովացման, օդա փոխության և սառեցման 
սարքավորման հեռակա կառա վարման համար. 
համակարգչային սարքա վորանք  և ծրագրային 
ապահովում սմարթ ցանցային հավել վածներ,  
որոնց գործառույթն է  ̀ էներգիայի հոսքի կառա-
վարում և վերահսկում, էներգիայի գողության 
հայտնաբերում և վերահսկում, էլեկտրական ցանցի 
գործողու թյունների դիտարկում ու ախտորոշում, 
էլեկտրական էներգիայի հոսակորստի կառավարում 
և վերահսկում, սխալների հայտնաբերում,  ցանցային 
ակտիվների կառավարում, էլեկտրական ցանցի 
շահագործում և պահպաում. վառելիքային տարրեր.

դաս 11. շոգեարտադրիչներ,  բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ միջուկային արդյունաբերության և 
մեքենաշինության մեջ արտադրվող հեղուկների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և զտման 
համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  օդի և գազի 
լավորակման համար. միջուկային գեներատորներ.  
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի զտման 
սարքեր նախատեսված միջուկային, էներգետիկայի 
արդյունաբերության և մեքենաշինության մեջ 
օգտագործման համար. միջուկային ռեակտորների 
ուսումնասիրություն. միջուկային ռեակտորների 
բաղադրիչ մասեր. մոդուլային միջուկային պարա-
գաներ և սարքավորանք, ներառյալ՝ վառելիք, 
շոգեգեներատորներ, ռեակտորների հենա-
մարմիններ, կափարիչներ  ռեակտորի անոթների 
համար, ռեակտորի կառավարման մեխանիզմի 
ներքին մասի շարժաբեր ձողեր. միջուկային 
ռեակտորներ. լուսադիոդ (լեդ) լուսավորման 
սարքավորումներ. սառեցման համակարգեր 
միջուկային թափոնների և օգտա գործած վառելիքի 
համար. սարքավորումներ միջուկային վառելիքի, 
միջուկային կարգավորիչների և միջուկային 
թափոն ների վերամշակման համար. կենցաղային 

կամ արդյունա բերական սարքավորումներ, այդ 
թվում, միջուկային նյութերի հեռացման համար. 
արդյունաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. արևային 
վառարան ներ. էլեկտրական լամպեր և լուսավորման 
սարքեր.

դաս 16. գրաֆիկական  տպագրություններ և 
նկարագրություններ, մասնավորապես՝  դիզայնի, 
հատակագծերի, էսքիզների, լուսանկարների, 
հրահանգների, տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցման նյութեր միջուկային ինժինիրինգի 
ոլորտում.  գրասենյակային պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կպչուն ժապավեններ մատուցող 
սարքեր, հեղուկ ճշտիչներ, մատիտներ, 
գրիչներ, ռետիններ, ծակոտիչներ, կարիչներ, 
գրասենյակային ճարմանդներ. թուղթ և 
ստվարաթուղթ. ալբոմներ  պիտակների համար. 
ալբոմներ մետաղա դրամների համար. տոնական 
ալբոմներ. ալբոմներ լուսանկարների համար. 
հուշալբոմներ. դրոշմանիշների ալբոմներ. 
ձևաթղթեր.  գրառումների գրքույկներ.  տպագրված 
հրատարակություններ,  այն է՝ նախագծման 
վերաբերյալ ձեռնարկներ,  դիզայնի վերաբերյալ 
ձեռնարկներ, տեխնիկական ուղեցույցներ, 
ձեռնարկներ, պարբերականներ միջուկային 
էներ գետիկայի բնագավառում.  տպագրական 
դյուրակիր շարվածքներ (գրասենյակային). 
ալբոմներ.  բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյուրներ. բուկլետներ.  
տպագրական թուղթ. տեղեկագրեր. մոմած թղթեր. 
ամսագրեր (պարբերականներ). օրացույցներ. 
կատալոգային քարտեր. գրանցման քարտեր 
գրանցամատյանի համար. կատալոգներ. ծրարներ.  
պատճենահան թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրասենյակային պիտույքներ. ծանուցատետրեր.  
լուսանկարչական թուղթ. ուսումնական նյութեր, 
ուսումնական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների), տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցողական հրատարակություններ միջուկային 
արդյունաբերության և մեքենաշինության համար.  
զտաթուղթ. լուսանկարներ. տպատառեր. 
գծագրական թուղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. 
տպագրական հրատարակություններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյութեր. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.

դաս 17. խծուծման նյութեր. պլաստմասսայե 
ժապավեններ արդյունաբերության և առևտրի մեջ 
օգտագործելու համար. նյութեր հերմետիկացման 
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և մեկուսացման համար. պլաստմասսայե կիսա-
ֆաբրիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ջերմությունը պահող ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. մեկուսիչ ապակի.  ճկուն 
ոչ մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական 
խողովակներ ուրանի հանքերի,  գործարանների 
և պահեստարանների, պաշարների պահման, 
իզոտոպների անջատման, մշակման, վառելիքի 
վերամշակման և օգտագործման, հանքաքարերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի, պլուտոնի և 
միջուկային թափոնների համար. ռետին, 
գուտապերչ, կաուչուկ, ասբեստ, փայլար և  այդ 
նյութերից  պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 19. Ոչ մետաղական շարժական շինու-
թյուններ անվտանգության համակարգերի համար. 
ոչ մետաղական մոդուլային և շարժական  և 
ոչ մետաղական շինությունների շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ ցեմենտային բլոկներ,  սալիկներ, 
դռներ, սյուներ, սալեր, պանելներ, խողովակներ 
ուրանի հանքերի և անջատված իզոտոպների 
պահեստարանների, մշակման, վերամշակման  
համար միջուկային նյութերի,  ուրանի, պլուտոնի 
և միջուկային թափոնների տեղափոխման համար. 
ջրի  ոչ մետաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական և 
ոչ պլաստմասսայե տարողություններ. ջրածնի 
պահման տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե). ջրի մատա կարարման 
տարողություններ (ոչ մետաղական և ոչ 
պլաստմասսայե). գազի պահման   տարողու թյուն-
ներ (ոչ մետա ղական և ոչ պլաստմասսայե). հեղուկ 
գազի պահման   տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե).

դաս 35. գովազդ և մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ ապրանք ների, ծառա յություն-
ների, լոգոների և առևտրային (կոմերցիոն) 
տեղեկատվության,  մասնա  վորա պես՝ ապրանք -
ների, ծառա յու  թյուն  ների, լոգո ների և կոմեր ցիոն 
տեղեկա տվության  խրախուսում  և առաջ խաղացում 
երրորդ անձանց համար՝ տպված, ձայնային, 
տեսային և թվային զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և առցանց լրատվության միջոցներով, 

գովազդային ծառայություններ. աջակցություն և 
խորհրդատվություն էներգետիկ ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարման համար. կորպորատիվ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝  միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում շահերի օժանդակություն. վարչական 
գործունեություն գործարարության (բիզնեսի) 
և գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
խորհրդատվության ոլորտում. վարչական գործ-
ունեու թյուն գործարարության (բիզնեսի) և 
գրա սենյակային կառավարման ոլորտում. խոր-
հուրդներ գործարարության (բիզնեսի) ոլորտում 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործ արարության 
(բիզնեսի) ոլորտում վար չական գործունեության 
աջակցություն. գործարարության (բիզնեսի) 
ոլորտում հարցումներ և հետազոտություններ. մար-
քեթինգային (շուկայավարման) ծառայություններ 
գործարարության (բիզնեսի) բնագավառում. 
գործ արարության (բիզնեսի) ոլորտում ռազմա-
վարու թյան զարգացում. առևտրային կամ 
արդյունա բերական կառավարման աջակ-
ցություն. կորպորացիայի կառավարման աջակ-
ցություն. տնտեսական կանխատեսում և 
վեր լուծու թյուն. ներ մուծման և արտա հանման 
գործա կալու թյուններ.  մարքեթինգային (շուկայա-
վարման) խորհրդատվություն. մար քեթին-
գային (շուկայավարման) ծրագրի զար գացում.  
մարքեթինգային (շուկայավարման) ծառայու-
թյուններ, մասնա վորապես՝ երրորդ անձանց արտա-
դարանքի և ծառայությունների օժանդակություն և 
գովազդում. միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության և էլեկտրաեներգետիկայի բնագավառում 
մշակութային գործունեության գովազդի 
հովանավորում. մարքեթինգային (շուկայավարման) 
հետա զոտություններ. գործ արարության (բիզնեսի) 
կառավարման և կազմակերպման խորհրդա-
տվություն.  առևտրային և գովազդային նպատակ-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
համա կարգչային տվյալների  հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության հավաքագրում և համակարգում. 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ.  առևտրային 
տեղեկատվության գործա կալություններ. գով-
ազդային գործակալություններ. ինքնարժեքի վեր-
լուծություններ. գործարարության (բիզնեսի) աուդիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
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կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). շուկայի ուսումնասիրություն.

դաս 37. շինությունների շինարարության և 
վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվություն. 
շինարարական կառուցվածքների հերմետիկացում. 
ջրի աղտո տ վածության վերահսկման սարքա-
վորումների վերանորոգում և սպասարկում. ջրի 
մաքրող սարքա վորումների վերանորոգում և 
սպասարկում. ատոմակայանի և այլ արդյունա-
բերական և էներգետիկ օբյեկտների սարքա-
վորումների վերանորոգում, սպասարկում և 
վերակառուցում. շինությունների, կայանքների 
սպասարկման ծառա յու թյուններ և տրանս-
պորտային միջոց ների, սարքավորումների, 
ատոմա կայանների ենթա կառուց վածքների և 
էլեկտրակայանների սպասարկ ման և վերա-
նորոգման ծառա յություն ներ. պահեստարանների, 
ներառյալ՝ ռադիո ակտիվ թափոնների պահես-
տարանների շինա րարու թյուն և սպասարկում. 
ուրանի անջատ ման գործարան ների շինարա-
րություն. ատո մակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգության վերահսկման 
սարքավորումների տեղակայում և սպասարկում. 
ուրանի հանքարդյունաբերության ծառայություններ. 
հորատանցքերի հորատում. ատոմակայանների 
միջուկային պահեստարանների  մեքենաների վերա-
կանգնում և վերանորոգում, միջուկային վառելիքի 
արտադրման  վերամշակման գործարաններում 
միջուկային նյութերի համար միջուկային վառելիքի  
վերամշակման պահեստավորման սարքա-
վորումների վերականգնում և վերանորոգում, 
հանքերում, գործարաններում և պահեստավորման 
կենտրոն ներում թափոնների պահեստավորման 
սարքա  վորումն երի վերա կան գնում և վերանորոգում, 
միջու կային վառելիքի, հանքանյութերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի և պլուտոնի մշակում, 
վերամշակում և տեղավորում. շոգեգեներատորների, 
տուրբինների, տուրբոգեներատորների, էլեկտրա-
կան գեներատորների և գործարանների էլեկտրա-
կան մեքենաների վերականգնում. միջուկային 

ռեակտորների, ջրային ռեակտորների,  միջուկային 
վառելիքի, մետաղի հանքերի, ուրանի հանքերի, 
պլուտոնի (միջուկային նյութեր) արտադրության, 
մշակման և վերամշակման մեքենաների 
վերականգնում. լեռնահանքային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության վերաբերյալ, 
ուրանի հարստացման, ուրանի իզոտոպների 
անջատման սարքավորումների տեղակայման, 
վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ. 
ուրանի իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և սպասարկման 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. շինարարական 
աշխա տանքների վերահսկողություն. հակա-
կոռոզիական մշակում. ճառագայթման սարքա-
վորումների լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառա յություններ. հանքերի շահա գործում. 
ատոմակայանների վերանորոգում և սպասարկում 
և համապատասխան տեղեկատվություն. պոմպերի 
վերանորոգում. արդյունաբերական գործարանների, 
ներառյալ՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմակայանների և ռադիոակտիվ թափոնների 
վերամշակման գործարանների շինարարություն. 
ատոմակայանների կառուցման, վերանորոգման, 
շահագործումից հանման ծառա յություններ, 
միջուկային վառելիքի արտադրության վերա-
մշակման օբյեկտների, միջուկային վառելիքի 
պահեստարանների, միջուկային նյութերի և թափո-
ների պահեստա վորման, հանքերի, գործարանների 
և պահեստային կենտրոնների, մշակման և 
միջուկային վառելիքի, հանքաքարերի, միջուկային 
նյութերի, ուրանի և պլուտոնի տեղափոխման 
ծառայություններ. միջուկային ռեակտորների, 
ջրային միջուկային ռեակտորների, միջուկային 
վառելիք արտադրող սարքերի տեղակայման,  
սպասարկման, վերանորոգման և շահագործումից 
հանման ծառայություններ. ատոմակայանների, 
միջուկային ջերմային կայանների տեղակայում 
և շահագործում. ռադիոիզոտոպային սարքերի 
տեղակայում և շահագործում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղակայում և վերանորոգում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղակայում 
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայում և վերանորոգում. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայում, շահագործում և 
սպասարկում գիտական նպատակների համար. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության և 
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էներգետիկայի  մոնիտորիգի և անվտանգության 
ապահովման սարքերի տեղակայման, սպասարկ-
ման և վերանորոգման  ծառայություններ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի, միջուկային և 
էներգե տիկ արդյունա բերության և էներգետիկային 
վերաբերող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիա 
արտադրող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և ապարատների 
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառա յություններ և համա պատասխան տեղեկա-
տվության տրամադրում. ռադիոլոգիական 
սարքերի տեղա կայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայություններ. միջուկային նյութերի 
հայտնաբերման ազդանշանային սարքերի  
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայություններ.  մեքենական սարքավորումների, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, միջուկային 
պահես տարան ների, միջուկային վառելիքի 
պահեստավորման, միջուկային նյութերի և 
թափոնների, միջուկային վառելիքի վերամշակման  
համար սարքավորումների արտադրման սարքերի  
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. ուրանի հարստացման և ուրանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում.

դաս 39. ատոմակայններում, արդյունա-
բերական օբյեկտներում և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներում  ատոմային և ճառա գայթային 
վթարների վերացման փրկարարական աշխա-
տանքներ. տեղափոխման տեղեկատվություն, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքա տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք ների տեղափոխման տեղեկա-
տվություն. պահեստներում ապրանքների վերա-
բերյալ տեղեկատվության պահում, ներառյալ՝ 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, աղքա-

տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք  ների վերաբերյալ. բնական ուրանի, 
հարս տացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի դիօքսիդի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, 
միջուկային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործման իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
անջատման ցենտրիֆուգների և ուրանի 
հարստացման համար գործարանների սարքա-
վորումների, օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
ճառագայթված միջուկային վառելիքի   հավաքվածք-
ների պահպանական մեկուսիչ փաթույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. ապրանքների 
տեղափոխում, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքա վորումների և միջուկային վառելիքի 
տեղափոխումը. պահեստների վարձույթ. ջրի 
մատակարարում.  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտա գործման իզոտոպների, 
ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների 
և ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքա վորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների պահպանական մեկուսիչ 
փաթեթավորում. ապրանքների տեղափոխում, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների տեղափոխումը. էներգիայի 
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բաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայություններ. ջերմա-
մատակարարման ծառայություններ (բաշխում).  
թափոնների փոխադրում և պահում. ապրանքների 
պահում, ներառյալ՝  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործման իզոտոպ-
ների, ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրի-
ֆուգների և ուրանի հարստացման համար 
գործարան ների սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և ճառագայթված միջուկային 
վառելիքի   հավաքվածքների պահումը.

դաս 41. մշակութակրթական նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
միջուկային և էներգիայի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում.  միջուկային 
արդյունա բերության ոլորտի անձնա կազմի 
զարգացման համար ուսուցում և որակա վորման 
բարձրացման դասընթացների կազմակերպում.  
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). մասնագիտական վերապատրաստում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. միջուկային 
արդյունաբերության և էներգե տիկայի բնա-
գավառներում կրթական և ուսումնական ծառա յու-
թյուններ՝  բաժինների (սեկցիաների), սեմինարների, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
ուսումնական դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
հեռակա ուսուցման տեսքով. գրքերի և ուսումնական 
ձեռնարկների հրատարակություն. կրթական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ուսումնական 
դասընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և  աշխա տա ժողովների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներ-
գիայի արդյունաբերության և  էներգետիկայի 
բնագավառներում. կրթական ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ սեմինարների և դասընթացների 
կազմակերպում ատոմա կայանների արդյունա-
բերական շահագործման բնագավառում.  էլեկտրո-
նային գրքերի և պար բերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
շուկայի հետազոտման ուսումնական միջոց-
առումների կազմակերպում.  կրթություն և 
ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 

ժողովների, սեմինարների, ֆորումների, դաս-
ընթացների, կոնգրեսների, սիմպոզիումների, 
կոն ֆերանսների, տեսա կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներգիայի 
արդյունա բերության և  էներ գետիկայի բնագա-
վառներում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկական ապա-
րատների և սարքերի, ներառյալ՝ ակտինոմետրերի, 
ռադիոակտիվ աղբյուրների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգեն մեքենաների  չափաբերում. 
քիմիայի ոլորտում խորհրդատվություն և վերլ-
ուծությունների ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի ոլորտում.  միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտ-
ներում համա կարգչային ծրագրավորում. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության 
և էներգետիկայի ոլորտում հսկողություն, 
մասնավորապես՝ միջուկային նյութերի, միջուկային 
տեղակայանքների և սարքա վորումների  անվտան-
գության ստուգում. ճարտարագիտություն 
(ինժինիրինգ).  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության մեջ  և էներգետիկայում նախա-
գծերի, ծրագրերի և պլանների գործնական 
կիրառության ուսումնասիրություն և տեխնիկական 
իրագործելիության ուսումնա սիրություն. գիտական 
հետա զոտությունների, խորհրդատվության և 
տեղեկա տվական ծառայություններ շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում.  
ռադիոլոգիայի և անսանաբուժական ռադիոլոգիայի 
ոլորտում դեղագործական նյութերի, ապարատների 
և բժշկական սարքերի արդյունաբերական 
զարգացմանն ուղղված հետազոտություններ 
և ծառա յություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրություն, մասնա վորապես՝ գործ-
նական կիրառության ուսումնասիրություններ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
քիմիա կան անալիզ. շինությունների հատակագծերի 
մշակում. գծագրում. երկրաբանական հետա-
զննություններ. ճառագայթման չափում, մասնա-
վորապես՝ ճառագայթման ոլորտում ճառա գայթման 
չափումների գնահատում. ճարտարա գիտական 
դիզայն.  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության ինժինիրինգ. նյութերի և արտադրանքի 
փորձարկում, գիտության և արդյունաբերության 
ոլորտում ուսումնասիրություններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանության, մեխանիկայի, երկրաբանության, 
ֆիզիկայի, քիմիայի, էլեկտրական էներգիայի 
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արտադրության, փոխանցման և բաշխման 
ոլորտում. շրջական միջավայրի վրա ատոմային 
էներգիայի ազդեցության ուսումնասիրություն 
ճառագայթահարման տեսակետից (բնական 
օբյեկտներում ռադիոակտիվ նյութերի տեղա-
շարժման, կուտակման և բնույթի). խորհրդա-
տվություն  շրջակա միջավայրի պահպանության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ճարտարապետության 
և շինարա րական խորհրդատվություն. շինա-
րարական հարցերով խորհուրդներ, ներառյալ՝ 
խորհուրդներ զարգացման ծրագրերի (ժամկետա-
ցանկերի) և ուրանի հարստացման գործարան-
ների կառուցման նախագծերի վերաբերյալ.  
լաբ որատոր ուսումնա սիրություններ միջուկային 
և նաֆ թաքիմիական արտադրության բնա-
գավառում. լաբորատոր փորձարկումներ և 
ճարտարագիտական ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտություններ և նախագծման 
աշխատանքներ և խորհրդատվություն միջուկային 
ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի և 
նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, բնական 
ռեսուրսների, ներառյալ՝ ուրանի բնագավառներում.  
գիտական, տեխնիկական և ճարտարագիտական 
խորհուրդներ միջուկային տեխնիկայի, ռադիոչափիչ 
սարքա վորումն երի, միջու կային նյութերի, ռադիո-
ակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ թափոնների և 
միջուկային վառելիքի և  միջուկային սարքավորանքի 
անվտանգության մոնիտորինգի վերաբերյալ.  
ծրագրային ապահովման սպասարկում.  ռադիո-
ակտիվության չափումների գնահատում. 
համա կարգչային համակարգերի նախագծում.  
ճառա գայթման հսկողություն. շինարարության 
ոլորտում ծրագրերի և նախագծերի մշակում, 
այդ թվում, ատոմակայանների կառուցման, 
միջուկային նյութերի պահեստավորման, ուրանի 
հարստացման գործարանների համար ծրագրերի 
և նախագծերի մշակում.  ատոմակայանների 
կառուցման, շահագործման և վերակառուցման 
համար նախագծային, ճարտարագիտական 
(ինժինիրինգ),  արտադրական և տեխնոլոգիական, 
նորմատիվ, շահագործման, նորմատիվ-
մեթոդական և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակում. ջրի անալիզ. արդյունաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 

մշակում երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտություններ. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկա տվության և խորհրդա տվության տրամա-
դրում. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման տեղակայում.  խորհրդատվություն 
էներ գա խնայողության ոլորտում. տեխնիկական 
ուսումնա սիրություններ և դրա հետ կապված 
ուսումնասիրություններ և զարգացում միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում.  տեխնիկական ուսումնասիրություններ, 
այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության 
միջոցառումների զարգացում միջուկային 
օբյեկտ ների համար. արդյու նաբերական վեր-
լուծություններ և հետազոտություններ միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և  էներգետիկայի  
ոլորտում.  ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննություն միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում:

--------------

(210) 20161715
(220) 30.12.2016
(730) Ատոմնի Էներգոպռոմիշլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներից և դրանց 

hամա հալվածքներից պատրաստված ապրանքներ, 
բացառությամբ այլ դասերում ընդրկվածների. 
մանգան. մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղաճոպաններ և մետաղալարեր միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենաշինության համար. 
փոշենման մետաղներ. նիկել. սովորական 
մետաղներ. պողպատի որակավորման համար 
նախատեսված սնամեջ խողովակների տեսքով 
մետաղալարեր. ձուլակաղապարներ. գլանիկներ 
հաֆնիումից և դրա hամա հալվածքներից. գլանիկներ 
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նիոբիումից. գլանիկներ ցիրկոնիումից և դրա 
hամա հալվածքներից. գլանիկներ տիտանից և դրա 
hամա հալվածքներից. մետաղական հանքաքարեր, 
ներառյալ̀  ուրանի հանքաքարեր. տիտանի և 
նիոբիումի hամահալվածքներ. ցիրկոնիումի hամա-
հալվածքներ. պողպատի hամա հալվածքներ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մետաղներ (բերիլիում,վանադիում, 
վոլֆրամ, հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, 
մոլիբդեն, նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ. 
մետաղական խողովակներ. մետաղական շար-
ժական շինություններ. մետաղյա շինանյութեր.

դաս 7. պոմպեր. արդյունաբերական սարքա-
վորումների համար փականներ. փականներ 
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գեներա-
տորներ. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. հոսանքի 
գենե   րատորներ. հիդրավլիկ վերա հսկում մեքե-
նաների, մոտորների և շարժիչների համար. պոմ-
պեր (մեքենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանք ներ 
խողովա կաշարերի համար. տուրբա ճնշակներ. 
շոգե մեքենաներ. էլեկտրաեռակցված պողպատյա 
կառուց վածքներ, մասեր և պարագաներ 7-րդ 
դասում ներառված վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրական գեներա տորներ. շարժիչ-
ներ, բացառությամբ  տրանս  պորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների. ճնշ ման 
փական ներ (մեքենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար նախա-
տեսված կափույրներ. մեքենաներ, մասնա վորապես՝ 
ատոմային տեղակայանքների ապակտիվացման 
և ապամոնտաժման համար. մետաղ կտրող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր, մասնա-
վորապես՝ միջուկային արդյունա բերության և 
մեքենաշինության համար. հորատող մեքենաներ. 
հորատող մեքենաներ մետաղներ մշակելու համար. 
մետաղամշակության արդյու նաբերության համար 
նախա  տես ված մեքե նաներ. տուրբիններ միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենա շինության համար. 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ) միջուկային 
արդյու նաբերության և էներգետիկայի ոլորտում 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի կենտրոնա-
խուսակներ, կենտրոնախուսակներ ուրանի հարս-
տաց ման համար և իզոտոպների անջատման 
համար. էլեկտրական շարժաբերներ.

դաս 9. ապարատներ ձայնի, պատկերների և այլ 
տվյալների ձայնագրման, փոխանցման, մշակման և 
վերարտադրման համար.  հաշվա  սարքեր (համա -
կարգիչներ), սարքավորանք տեղեկա տվության 
մշակման համար և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովում միջուկային արդյունա բերության 
և  նախա գծման (ինժինիրինգի) մեջ օգտա-
գործման համար. գործարանում արտադրության 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման համար 
նախա տեսված համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում. էլեկտրա մագնիսներ. միջուկային 
էներգիայի ոլորտում արդյունաբերական հաստա-
տությունների, մասնա վորապես՝ միջուկային 
էներգիայի, միջուկային վառելիքի ցիկլի, միակցիչ-
ների և էլեկտրո նիկայի արտադրության ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամետրերի 
ստուգման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքա վորումներ և գործիքներ, ինչպիսիք են՝ 
համա կարգչային և տեսա-մոնիտորներ, կշեռքներ, 
անկյունաչափներ, լազերներ, շարժական հաշվիչ-
ներ և չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային կիսա-
հաղորդիչներ. ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված 
գործա րան  ների վնասա զերծման համար նախա -
տեսված սարքավորումների մասեր. սարքա-
վորումներ (ապարատներ) էլեկտրա  կայաններում 
նյութերի  ոչ կործանարար փորձար կումների 
համար. էլեկտրո նային չիպեր (միկրոսխեմաներ). 
էլեկտրա  մագնիսների արտա դրության համար 
նախա տեսված մագնիսական լարեր. քվանտային 
խառնուկներ, մասնավորապես  ̀բյուրեղային կիսա-
հաղորդիչ նյութեր. գիտական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, հսկման, ստուգման, տեղա-
գրման, հայտնաբերման, փորձարկման,  վերլուծման 
և տեղեկա տվական սարքեր ու գործիքներ, մասնա-
վորապես  ̀արտադրական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, միջուկային գերեզ մանոցների, 
միջուկային վառելիքի արտադրության սարքա-
վորումների, միջուկային վառելիքի վերամշակման 
սարքավորումների, միջուկային վառելիքի պահես-
տավորման սարքավորումների և միջուկային 
թափոնների պահեստավորման սարքա վորումների 
կառուցման, սպասարկման, աջակցման, շահա-
գործումից հանման  և վերանորոգման համար  
գիտական հետա զոտություններում օգտա-
գործման, արդյունա   բերական հետա   զոտություն-
ների, ուսումնա   սիրությունների և զարգացման  նոր 
արտա դրանքի և նյութերի փորձարկման նպատա-
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կով.  կիսա հաղորդիչ ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հաղորդիչ սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողության 
քարտեր. կիսահաղորդիչներ. սիլիկոնային ափսե-
ներ. ձևավոր սոսնձաթղթիկներ. գերհաղորդիչ 
ժապավեններ. գեր հաղորդիչ մետաղալարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքա վորումների արտադրողականության և 
արդյունա վետության փորձարկման և չափման 
սարքա վորումներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
ատոմա կայաններում ճառագայթման դիտարկ-
ման ավտո մատացված համակարգերի սարքա-
վորումներ (գործիքներ). ատոմակայանների 
նեյտրոնային հոսքի ռեակտորի սարքավորումներ 
(գործիքներ). ատո մա կայանների  ռադիացիոն 
անվտանգությունը վերա հսկելու համար նախա-
տեսված սարքա վորումներ (սարքեր). միջուկային 
ջերմա կարգավորիչների զննման արդյունքների 
ցուցադրման և արձանագրման սարքավորումներ 
(սարքեր). ապարատներ էլեկտրադինամիկ 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. ռենտ-
գենյան ճառագայթման համար նախատեսված 
սարքեր և ապա րատներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտա գործվողների, մասնա վո-
րա պես, գծային մասնիկների ուժեղա րարներ` 
բարձր ուժգնու թյան ռենտգենյան ճառա գայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստուգման, նյութերի 
փորձարկման, արդյունաբերական օգտագործման 
և անվտանգության նպատակներով օգտա-
գործման համար. ճառագայթման վերահսկման 
սարքավորումներ և ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա տակների 
համար. էլեկտրական ֆիզիկական սարքա-
վորումներ, միջուկային արդյունաբերության և 
նախա գծման  համար. կուտակիչների բանկաներ. 
վերալիցքավորվող կուտակիչներ. գալվա նական 
կուտակիչներ. բետատրոններ. գազաանալի-
զարարներ. կարճակյաց  իզոտոպների գենե րատոր-
ներ միջուկային արդյունաբերության և էներգիայի 
սենսորներ. օդի և գազի օդափուքներ պարունակող 
ճառագայթման դետեկտորներ. բաժա նավորիչ 
սարքեր. կուտակիչների պատ յան ներ. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. էլեկտրոնային սարքավորումների 
համար նախատեսված նյութեր և ապրանքներ. 
միա բյուրեղներ. նեյտրոնային գեներա տորներ 
հիմնված լիցքավորված մասնիկների ուժեղա-
րարների վրա. հատուկ լաբորատոր սարքա-
վորումներ.  ճառագայթման ազդեցությունից 

պաշտ պանող հագուստ, կոշիկ, գլխարկներ սաղա-
վարտներ, դիմակներ. կուտակիչի թիթեղներ. 
ռադիոակտիվ նութերի հետ օգտագործման համար 
նախատեսված պաշտպանիչ հագուստի պարա-
գաներ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտ պանվելու՝ ճառագայթումը կանխելու համար. 
նախա ուժեղա րարներ. միջուկային ճառագայթման 
չափման և գրանցման համար գործիքներ, 
ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. չափման 
գործիքներ, այդ թվում, գործիքներ էլեկտրական 
չափումների  համար. ռադարներ. ռենտգենյան  
գործիքներ, մասնավորապես  ̀գծային մասնիկների 
ուժեղարարներ  ̀ բարձր ուժգնության ռենտգենյան 
ճառա գայթման և ռենտգենյան պատկերների  
ստացման համար  ̀ նյութերի փորձարկման և 
ստուգման, արդյունաբերական օգտագործման  և 
անվտանգության նպատակներով օգտագործելու  
համար. ճառագայթաչափներ. ռադիոսարքեր. 
ռենտգենյան  սարքեր, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտա գործվողների. բյուրեղացանցային 
կուտակիչներ. կառավարման և հսկման համա-
կարգեր ատոմակայանների համար. սոնարներ. 
սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  մեխանիզմներ 
և (կամ) չափիչ սարքեր նմուշային նյութերի 
փորձարկման համար  ̀ դրանց  հատկությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով. մասնիկների ուժեղարարներ. 
արդյունա բերական գործարանների արտա-
դրական պրոցեսի հեռակառավարման տեղա-
կայանքներ. տեղակայանքներ ցրցայտման 
համար. ջերմամիջուկային սինթեզի կառա-
վարման ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ-
պանող կաթոդային սարքեր. ազդանշանային 
սարքեր [անվտանգության զանգեր]. ցիկլոտրոն-
ներ. ռենգենյան մեքենաների էկրաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնուցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական էներգիայի 
բաշխման սարքա վորումներ. կարգա վորման, 
վերահսկման, ազդանշանման և դիտարկ-
ման ապարատներ ջեռուցման, հովացման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, մասնա-
վորապես  ̀ համա կարգչային սարքա վորանք  
կառույցի ջեռուցումը, հովացումը, օդափոխությունը 
և օդի լավորակումը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. համա կարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովում ջեռուց-
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ման, հովացման, օդա փոխության և սառեցման 
սարքավորման հեռակա կառա վարման համար. 
համակարգչային սարքա վորանք  և ծրագրային 
ապահովում սմարթ ցանցային հավել վածներ,  
որոնց գործառույթն է  ̀ էներգիայի հոսքի կառա-
վարում և վերահսկում, էներգիայի գողության 
հայտնաբերում և վերահսկում, էլեկտրական ցանցի 
գործողու թյունների դիտարկում ու ախտորոշում, 
էլեկտրական էներգիայի հոսակորստի կառավարում 
և վերահսկում, սխալների հայտնաբերում,  ցանցային 
ակտիվների կառավարում, էլեկտրական ցանցի 
շահագործում և պահպաում. վառելիքային տարրեր.

դաս 11. շոգեարտադրիչներ,  բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ միջուկային արդյունաբերության և 
մեքենաշինության մեջ արտադրվող հեղուկների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և զտման 
համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  օդի և գազի 
լավորակման համար. միջուկային գեներատորներ.  
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի զտման 
սարքեր նախատեսված միջուկային, էներգետիկայի 
արդյունաբերության և մեքենաշինության մեջ 
օգտագործման համար. միջուկային ռեակտորների 
ուսումնասիրություն. միջուկային ռեակտորների 
բաղադրիչ մասեր. մոդուլային միջուկային պարա-
գաներ և սարքավորանք, ներառյալ՝ վառելիք, 
շոգեգեներատորներ, ռեակտորների հենա-
մարմիններ, կափարիչներ  ռեակտորի անոթների 
համար, ռեակտորի կառավարման մեխանիզմի 
ներքին մասի շարժաբեր ձողեր. միջուկային 
ռեակտորներ. լուսադիոդ (լեդ) լուսավորման 
սարքավորումներ. սառեցման համակարգեր 
միջուկային թափոնների և օգտա գործած վառելիքի 
համար. սարքավորումներ միջուկային վառելիքի, 
միջուկային կարգավորիչների և միջուկային 
թափոն ների վերամշակման համար. կենցաղային 
կամ արդյունա բերական սարքավորումներ, այդ 
թվում, միջուկային նյութերի հեռացման համար. 
արդյունաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. արևային 
վառարան ներ. էլեկտրական լամպեր և լուսավորման 
սարքեր.

դաս 16. գրաֆիկական  տպագրություններ և 
նկարագրություններ, մասնավորապես՝  դիզայնի, 
հատակագծերի, էսքիզների, լուսանկարների, 
հրահանգների, տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցման նյութեր միջուկային ինժինիրինգի 

ոլորտում.  գրասենյակային պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կպչուն ժապավեններ մատուցող 
սարքեր, հեղուկ ճշտիչներ, մատիտներ, 
գրիչներ, ռետիններ, ծակոտիչներ, կարիչներ, 
գրասենյակային ճարմանդներ. թուղթ և 
ստվարաթուղթ. ալբոմներ  պիտակների համար. 
ալբոմներ մետաղա դրամների համար. տոնական 
ալբոմներ. ալբոմներ լուսանկարների համար. 
հուշալբոմներ. դրոշմանիշների ալբոմներ. 
ձևաթղթեր.  գրառումների գրքույկներ.  տպագրված 
հրատարակություններ,  այն է՝ նախագծման 
վերաբերյալ ձեռնարկներ,  դիզայնի վերաբերյալ 
ձեռնարկներ, տեխնիկական ուղեցույցներ, 
ձեռնարկներ, պարբերականներ միջուկային 
էներ գետիկայի բնագավառում.  տպագրական 
դյուրակիր շարվածքներ (գրասենյակային). 
ալբոմներ.  բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյուրներ. բուկլետներ.  
տպագրական թուղթ. տեղեկագրեր. մոմած թղթեր. 
ամսագրեր (պարբերականներ). օրացույցներ. 
կատալոգային քարտեր. գրանցման քարտեր 
գրանցամատյանի համար. կատալոգներ. ծրարներ.  
պատճենահան թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրասենյակային պիտույքներ. ծանուցատետրեր.  
լուսանկարչական թուղթ. ուսումնական նյութեր, 
ուսումնական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների), տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցողական հրատարակություններ միջուկային 
արդյունաբերության և մեքենաշինության համար.  
զտաթուղթ. լուսանկարներ. տպատառեր. 
գծագրական թուղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. 
տպագրական հրատարակություններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյութեր. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.

դաս 17. խծուծման նյութեր. պլաստմասսայե 
ժապավեններ արդյունաբերության և առևտրի մեջ 
օգտագործելու համար. նյութեր հերմետիկացման 
և մեկուսացման համար. պլաստմասսայե կիսա-
ֆաբրիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ջերմությունը պահող ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. մեկուսիչ ապակի.  ճկուն 
ոչ մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական 
խողովակներ ուրանի հանքերի,  գործարանների 
և պահեստարանների, պաշարների պահման, 
իզոտոպների անջատման, մշակման, վառելիքի 
վերամշակման և օգտագործման, հանքաքարերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի, պլուտոնի և 
միջուկային թափոնների համար. ռետին, 
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գուտապերչ, կաուչուկ, ասբեստ, փայլար և  այդ 
նյութերից  պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 19. Ոչ մետաղական շարժական շինու-
թյուններ անվտանգության համակարգերի համար. 
ոչ մետաղական մոդուլային և շարժական  և 
ոչ մետաղական շինությունների շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ ցեմենտային բլոկներ,  սալիկներ, 
դռներ, սյուներ, սալեր, պանելներ, խողովակներ 
ուրանի հանքերի և անջատված իզոտոպների 
պահեստարանների, մշակման, վերամշակման  
համար միջուկային նյութերի,  ուրանի, պլուտոնի 
և միջուկային թափոնների տեղափոխման համար. 
ջրի  ոչ մետաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական և 
ոչ պլաստմասսայե տարողություններ. ջրածնի 
պահման տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե). ջրի մատա կարարման 
տարողություններ (ոչ մետաղական և ոչ 
պլաստմասսայե). գազի պահման   տարողու թյուն-
ներ (ոչ մետա ղական և ոչ պլաստմասսայե). հեղուկ 
գազի պահման   տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե).

դաս 35. գովազդ և մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ ապրանք ների, ծառա յություն-
ների, լոգոների և առևտրային (կոմերցիոն) 
տեղեկատվության,  մասնա  վորա պես՝ ապրանք -
ների, ծառա յու  թյուն  ների, լոգո ների և կոմեր ցիոն 
տեղեկա տվության  խրախուսում  և առաջ խաղացում 
երրորդ անձանց համար՝ տպված, ձայնային, 
տեսային և թվային զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և առցանց լրատվության միջոցներով, 
գովազդային ծառայություններ. աջակցություն և 
խորհրդատվություն էներգետիկ ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարման համար. կորպորատիվ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝  միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում շահերի օժանդակություն. վարչական 
գործունեություն գործարարության (բիզնեսի) 
և գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
խորհրդատվության ոլորտում. վարչական գործ-
ունեու թյուն գործարարության (բիզնեսի) և 
գրա սենյակային կառավարման ոլորտում. խոր-

հուրդներ գործարարության (բիզնեսի) ոլորտում 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործ արարության 
(բիզնեսի) ոլորտում վար չական գործունեության 
աջակցություն. գործարարության (բիզնեսի) 
ոլորտում հարցումներ և հետազոտություններ. մար-
քեթինգային (շուկայավարման) ծառայություններ 
գործարարության (բիզնեսի) բնագավառում. 
գործ արարության (բիզնեսի) ոլորտում ռազմա-
վարու թյան զարգացում. առևտրային կամ 
արդյունա բերական կառավարման աջակ-
ցություն. կորպորացիայի կառավարման աջակ-
ցություն. տնտեսական կանխատեսում և 
վեր լուծու թյուն. ներ մուծման և արտա հանման 
գործա կալու թյուններ.  մարքեթինգային (շուկայա-
վարման) խորհրդատվություն. մար քեթին-
գային (շուկայավարման) ծրագրի զար գացում.  
մարքեթինգային (շուկայավարման) ծառայու-
թյուններ, մասնա վորապես՝ երրորդ անձանց արտա-
դարանքի և ծառայությունների օժանդակություն և 
գովազդում. միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության և էլեկտրաեներգետիկայի բնագավառում 
մշակութային գործունեության գովազդի 
հովանավորում. մարքեթինգային (շուկայավարման) 
հետա զոտություններ. գործ արարության (բիզնեսի) 
կառավարման և կազմակերպման խորհրդա-
տվություն.  առևտրային և գովազդային նպատակ-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
համա կարգչային տվյալների  հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության հավաքագրում և համակարգում. 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ.  առևտրային 
տեղեկատվության գործա կալություններ. գով-
ազդային գործակալություններ. ինքնարժեքի վեր-
լուծություններ. գործարարության (բիզնեսի) աուդիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). շուկայի ուսումնասիրություն.
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դաս 37. շինությունների շինարարության և 
վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվություն. 
շինարարական կառուցվածքների հերմետիկացում. 
ջրի աղտո տ վածության վերահսկման սարքա-
վորումների վերանորոգում և սպասարկում. ջրի 
մաքրող սարքա վորումների վերանորոգում և 
սպասարկում. ատոմակայանի և այլ արդյունա-
բերական և էներգետիկ օբյեկտների սարքա-
վորումների վերանորոգում, սպասարկում և 
վերակառուցում. շինությունների, կայանքների 
սպասարկման ծառա յու թյուններ և տրանս-
պորտային միջոց ների, սարքավորումների, 
ատոմա կայանների ենթա կառուց վածքների և 
էլեկտրակայանների սպասարկ ման և վերա-
նորոգման ծառա յություն ներ. պահեստարանների, 
ներառյալ՝ ռադիո ակտիվ թափոնների պահես-
տարանների շինա րարու թյուն և սպասարկում. 
ուրանի անջատ ման գործարան ների շինարա-
րություն. ատո մակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգության վերահսկման 
սարքավորումների տեղակայում և սպասարկում. 
ուրանի հանքարդյունաբերության ծառայություններ. 
հորատանցքերի հորատում. ատոմակայանների 
միջուկային պահեստարանների  մեքենաների վերա-
կանգնում և վերանորոգում, միջուկային վառելիքի 
արտադրման  վերամշակման գործարաններում 
միջուկային նյութերի համար միջուկային վառելիքի  
վերամշակման պահեստավորման սարքա-
վորումների վերականգնում և վերանորոգում, 
հանքերում, գործարաններում և պահեստավորման 
կենտրոն ներում թափոնների պահեստավորման 
սարքա  վորումն երի վերա կան գնում և վերանորոգում, 
միջու կային վառելիքի, հանքանյութերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի և պլուտոնի մշակում, 
վերամշակում և տեղավորում. շոգեգեներատորների, 
տուրբինների, տուրբոգեներատորների, էլեկտրա-
կան գեներատորների և գործարանների էլեկտրա-
կան մեքենաների վերականգնում. միջուկային 
ռեակտորների, ջրային ռեակտորների,  միջուկային 
վառելիքի, մետաղի հանքերի, ուրանի հանքերի, 
պլուտոնի (միջուկային նյութեր) արտադրության, 
մշակման և վերամշակման մեքենաների 
վերականգնում. լեռնահանքային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության վերաբերյալ, 
ուրանի հարստացման, ուրանի իզոտոպների 
անջատման սարքավորումների տեղակայման, 

վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ. 
ուրանի իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և սպասարկման 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. շինարարական 
աշխա տանքների վերահսկողություն. հակա-
կոռոզիական մշակում. ճառագայթման սարքա-
վորումների լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառա յություններ. հանքերի շահա գործում. 
ատոմակայանների վերանորոգում և սպասարկում 
և համապատասխան տեղեկատվություն. պոմպերի 
վերանորոգում. արդյունաբերական գործարանների, 
ներառյալ՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմակայանների և ռադիոակտիվ թափոնների 
վերամշակման գործարանների շինարարություն. 
ատոմակայանների կառուցման, վերանորոգման, 
շահագործումից հանման ծառա յություններ, 
միջուկային վառելիքի արտադրության վերա-
մշակման օբյեկտների, միջուկային վառելիքի 
պահեստարանների, միջուկային նյութերի և թափո-
ների պահեստա վորման, հանքերի, գործարանների 
և պահեստային կենտրոնների, մշակման և 
միջուկային վառելիքի, հանքաքարերի, միջուկային 
նյութերի, ուրանի և պլուտոնի տեղափոխման 
ծառայություններ. միջուկային ռեակտորների, 
ջրային միջուկային ռեակտորների, միջուկային 
վառելիք արտադրող սարքերի տեղակայման,  
սպասարկման, վերանորոգման և շահագործումից 
հանման ծառայություններ. ատոմակայանների, 
միջուկային ջերմային կայանների տեղակայում 
և շահագործում. ռադիոիզոտոպային սարքերի 
տեղակայում և շահագործում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղակայում և վերանորոգում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղակայում 
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայում և վերանորոգում. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայում, շահագործում և 
սպասարկում գիտական նպատակների համար. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության և 
էներգետիկայի  մոնիտորիգի և անվտանգության 
ապահովման սարքերի տեղակայման, սպասարկ-
ման և վերանորոգման  ծառայություններ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի, միջուկային և 
էներգե տիկ արդյունա բերության և էներգետիկային 
վերաբերող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիա 
արտադրող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և ապարատների 
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տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառա յություններ և համա պատասխան տեղեկա-
տվության տրամադրում. ռադիոլոգիական 
սարքերի տեղա կայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայություններ. միջուկային նյութերի 
հայտնաբերման ազդանշանային սարքերի  
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայություններ.  մեքենական սարքավորումների, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, միջուկային 
պահես տարան ների, միջուկային վառելիքի 
պահեստավորման, միջուկային նյութերի և 
թափոնների, միջուկային վառելիքի վերամշակման  
համար սարքավորումների արտադրման սարքերի  
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. ուրանի հարստացման և ուրանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում.

դաս 39. ատոմակայններում, արդյունա-
բերական օբյեկտներում և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներում  ատոմային և ճառա գայթային 
վթարների վերացման փրկարարական աշխա-
տանքներ. տեղափոխման տեղեկատվություն, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքա տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք ների տեղափոխման տեղեկա-
տվություն. պահեստներում ապրանքների վերա-
բերյալ տեղեկատվության պահում, ներառյալ՝ 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, աղքա-
տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք  ների վերաբերյալ. բնական ուրանի, 

հարս տացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի դիօքսիդի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, 
միջուկային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործման իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
անջատման ցենտրիֆուգների և ուրանի 
հարստացման համար գործարանների սարքա-
վորումների, օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
ճառագայթված միջուկային վառելիքի   հավաքվածք-
ների պահպանական մեկուսիչ փաթույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. ապրանքների 
տեղափոխում, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքա վորումների և միջուկային վառելիքի 
տեղափոխումը. պահեստների վարձույթ. ջրի 
մատակարարում.  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտա գործման իզոտոպների, 
ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների 
և ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքա վորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների պահպանական մեկուսիչ 
փաթեթավորում. ապրանքների տեղափոխում, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների տեղափոխումը. էներգիայի 
բաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայություններ. ջերմա-
մատակարարման ծառայություններ (բաշխում).  
թափոնների փոխադրում և պահում. ապրանքների 
պահում, ներառյալ՝  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործման իզոտոպ-
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ների, ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրի-
ֆուգների և ուրանի հարստացման համար 
գործարան ների սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և ճառագայթված միջուկային 
վառելիքի   հավաքվածքների պահումը.

դաս 41. մշակութակրթական նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
միջուկային և էներգիայի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում.  միջուկային 
արդյունա բերության ոլորտի անձնա կազմի 
զարգացման համար ուսուցում և որակա վորման 
բարձրացման դասընթացների կազմակերպում.  
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). մասնագիտական վերապատրաստում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. միջուկային 
արդյունաբերության և էներգե տիկայի բնա-
գավառներում կրթական և ուսումնական ծառա յու-
թյուններ՝  բաժինների (սեկցիաների), սեմինարների, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
ուսումնական դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
հեռակա ուսուցման տեսքով. գրքերի և ուսումնական 
ձեռնարկների հրատարակություն. կրթական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ուսումնական 
դասընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և  աշխա տա ժողովների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներ-
գիայի արդյունաբերության և  էներգետիկայի 
բնագավառներում. կրթական ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ սեմինարների և դասընթացների 
կազմակերպում ատոմա կայանների արդյունա-
բերական շահագործման բնագավառում.  էլեկտրո-
նային գրքերի և պար բերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
շուկայի հետազոտման ուսումնական միջոց-
առումների կազմակերպում.  կրթություն և 
ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ժողովների, սեմինարների, ֆորումների, դաս-
ընթացների, կոնգրեսների, սիմպոզիումների, 
կոն ֆերանսների, տեսա կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներգիայի 
արդյունա բերության և  էներ գետիկայի բնագա-
վառներում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկական ապա-
րատների և սարքերի, ներառյալ՝ ակտինոմետրերի, 
ռադիոակտիվ աղբյուրների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգեն մեքենաների  չափաբերում. 

քիմիայի ոլորտում խորհրդատվություն և վերլ-
ուծությունների ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի ոլորտում.  միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտ-
ներում համա կարգչային ծրագրավորում. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության 
և էներգետիկայի ոլորտում հսկողություն, 
մասնավորապես՝ միջուկային նյութերի, միջուկային 
տեղակայանքների և սարքա վորումների  անվտան-
գության ստուգում. ճարտարագիտություն 
(ինժինիրինգ).  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության մեջ  և էներգետիկայում նախա-
գծերի, ծրագրերի և պլանների գործնական 
կիրառության ուսումնասիրություն և տեխնիկական 
իրագործելիության ուսումնա սիրություն. գիտական 
հետա զոտությունների, խորհրդատվության և 
տեղեկա տվական ծառայություններ շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում.  
ռադիոլոգիայի և անսանաբուժական ռադիոլոգիայի 
ոլորտում դեղագործական նյութերի, ապարատների 
և բժշկական սարքերի արդյունաբերական 
զարգացմանն ուղղված հետազոտություններ 
և ծառա յություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրություն, մասնա վորապես՝ գործ-
նական կիրառության ուսումնասիրություններ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
քիմիա կան անալիզ. շինությունների հատակագծերի 
մշակում. գծագրում. երկրաբանական հետա-
զննություններ. ճառագայթման չափում, մասնա-
վորապես՝ ճառագայթման ոլորտում ճառա գայթման 
չափումների գնահատում. ճարտարա գիտական 
դիզայն.  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության ինժինիրինգ. նյութերի և արտադրանքի 
փորձարկում, գիտության և արդյունաբերության 
ոլորտում ուսումնասիրություններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանության, մեխանիկայի, երկրաբանության, 
ֆիզիկայի, քիմիայի, էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության, փոխանցման և բաշխման 
ոլորտում. շրջական միջավայրի վրա ատոմային 
էներգիայի ազդեցության ուսումնասիրություն 
ճառագայթահարման տեսակետից (բնական 
օբյեկտներում ռադիոակտիվ նյութերի տեղա-
շարժման, կուտակման և բնույթի). խորհրդա-
տվություն  շրջակա միջավայրի պահպանության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ճարտարապետության 
և շինարա րական խորհրդատվություն. շինա-
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րարական հարցերով խորհուրդներ, ներառյալ՝ 
խորհուրդներ զարգացման ծրագրերի (ժամկետա-
ցանկերի) և ուրանի հարստացման գործարան-
ների կառուցման նախագծերի վերաբերյալ.  
լաբ որատոր ուսումնա սիրություններ միջուկային 
և նաֆ թաքիմիական արտադրության բնա-
գավառում. լաբորատոր փորձարկումներ և 
ճարտարագիտական ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտություններ և նախագծման 
աշխատանքներ և խորհրդատվություն միջուկային 
ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի և 
նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, բնական 
ռեսուրսների, ներառյալ՝ ուրանի բնագավառներում.  
գիտական, տեխնիկական և ճարտարագիտական 
խորհուրդներ միջուկային տեխնիկայի, ռադիոչափիչ 
սարքա վորումն երի, միջու կային նյութերի, ռադիո-
ակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ թափոնների և 
միջուկային վառելիքի և  միջուկային սարքավորանքի 
անվտանգության մոնիտորինգի վերաբերյալ.  
ծրագրային ապահովման սպասարկում.  ռադիո-
ակտիվության չափումների գնահատում. 
համա կարգչային համակարգերի նախագծում.  
ճառա գայթման հսկողություն. շինարարության 
ոլորտում ծրագրերի և նախագծերի մշակում, 
այդ թվում, ատոմակայանների կառուցման, 
միջուկային նյութերի պահեստավորման, ուրանի 
հարստացման գործարանների համար ծրագրերի 
և նախագծերի մշակում.  ատոմակայանների 
կառուցման, շահագործման և վերակառուցման 
համար նախագծային, ճարտարագիտական 
(ինժինիրինգ),  արտադրական և տեխնոլոգիական, 
նորմատիվ, շահագործման, նորմատիվ-
մեթոդական և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակում. ջրի անալիզ. արդյունաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտություններ. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկա տվության և խորհրդա տվության տրամա-
դրում. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման տեղակայում.  խորհրդատվություն 
էներ գա խնայողության ոլորտում. տեխնիկական 
ուսումնա սիրություններ և դրա հետ կապված 
ուսումնասիրություններ և զարգացում միջուկային 

և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում.  տեխնիկական ուսումնասիրություններ, 
այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության 
միջոցառումների զարգացում միջուկային 
օբյեկտ ների համար. արդյու նաբերական վեր-
լուծություններ և հետազոտություններ միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և  էներգետիկայի  
ոլորտում.  ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննություն միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում:

--------------

(210) 20161712
(220) 30.12.2016
(730) Ատոմնի Էներգոպռոմիշլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներից և դրանց 

hամա հալվածքներից պատրաստված ապրանքներ, 
բացառությամբ այլ դասերում ընդրկվածների. 
մանգան. մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղաճոպաններ և մետաղալարեր միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենաշինության համար. 
փոշենման մետաղներ. նիկել. սովորական 
մետաղներ. պողպատի որակավորման համար 
նախատեսված սնամեջ խողովակների տեսքով 
մետաղալարեր. ձուլակաղապարներ. գլանիկներ 
հաֆնիումից և դրա hամա հալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիումից. գլանիկներ ցիրկոնիումից և դրա 
hամա հալվածքներից. գլանիկներ տիտանից և դրա 
hամա հալվածքներից. մետաղական հանքաքարեր, 
ներառյալ̀  ուրանի հանքաքարեր. տիտանի և 
նիոբիումի hամահալվածքներ. ցիրկոնիումի hամա-
հալվածքներ. պողպատի hամա հալվածքներ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մետաղներ (բերիլիում,վանադիում, 
վոլֆրամ, հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, 
մոլիբդեն, նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ. 
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մետաղական խողովակներ. մետաղական շար-
ժական շինություններ. մետաղյա շինանյութեր.

դաս 7. պոմպեր. արդյունաբերական սարքա-
վորումների համար փականներ. փականներ 
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գեներա-
տորներ. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. հոսանքի 
գենե   րատորներ. հիդրավլիկ վերա հսկում մեքե-
նաների, մոտորների և շարժիչների համար. պոմ-
պեր (մեքենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանք ներ 
խողովա կաշարերի համար. տուրբա ճնշակներ. 
շոգե մեքենաներ. էլեկտրաեռակցված պողպատյա 
կառուց վածքներ, մասեր և պարագաներ 7-րդ 
դասում ներառված վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրական գեներա տորներ. շարժիչ-
ներ, բացառությամբ  տրանս  պորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների. ճնշ ման 
փական ներ (մեքենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար նախա-
տեսված կափույրներ. մեքենաներ, մասնա վորապես՝ 
ատոմային տեղակայանքների ապակտիվացման 
և ապամոնտաժման համար. մետաղ կտրող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր, մասնա-
վորապես՝ միջուկային արդյունա բերության և 
մեքենաշինության համար. հորատող մեքենաներ. 
հորատող մեքենաներ մետաղներ մշակելու համար. 
մետաղամշակության արդյու նաբերության համար 
նախա  տես ված մեքե նաներ. տուրբիններ միջուկային 
արդյունա բերության և մեքենա շինության համար. 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ) միջուկային 
արդյու նաբերության և էներգետիկայի ոլորտում 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի կենտրոնա-
խուսակներ, կենտրոնախուսակներ ուրանի հարս-
տաց ման համար և իզոտոպների անջատման 
համար. էլեկտրական շարժաբերներ.

դաս 9. ապարատներ ձայնի, պատկերների և այլ 
տվյալների ձայնագրման, փոխանցման, մշակման և 
վերարտադրման համար.  հաշվա  սարքեր (համա -
կարգիչներ), սարքավորանք տեղեկա տվության 
մշակման համար և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովում միջուկային արդյունա բերության 
և  նախա գծման (ինժինիրինգի) մեջ օգտա-
գործման համար. գործարանում արտադրության 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման համար 
նախա տեսված համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում. էլեկտրա մագնիսներ. միջուկային 

էներգիայի ոլորտում արդյունաբերական հաստա-
տությունների, մասնա վորապես՝ միջուկային 
էներգիայի, միջուկային վառելիքի ցիկլի, միակցիչ-
ների և էլեկտրո նիկայի արտադրության ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամետրերի 
ստուգման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքա վորումներ և գործիքներ, ինչպիսիք են՝ 
համա կարգչային և տեսա-մոնիտորներ, կշեռքներ, 
անկյունաչափներ, լազերներ, շարժական հաշվիչ-
ներ և չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային կիսա-
հաղորդիչներ. ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված 
գործա րան  ների վնասա զերծման համար նախա -
տեսված սարքավորումների մասեր. սարքա-
վորումներ (ապարատներ) էլեկտրա  կայաններում 
նյութերի  ոչ կործանարար փորձար կումների 
համար. էլեկտրո նային չիպեր (միկրոսխեմաներ). 
էլեկտրա  մագնիսների արտա դրության համար 
նախա տեսված մագնիսական լարեր. քվանտային 
խառնուկներ, մասնավորապես  ̀բյուրեղային կիսա-
հաղորդիչ նյութեր. գիտական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, հսկման, ստուգման, տեղա-
գրման, հայտնաբերման, փորձարկման,  վերլուծման 
և տեղեկա տվական սարքեր ու գործիքներ, մասնա-
վորապես  ̀արտադրական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, միջուկային գերեզ մանոցների, 
միջուկային վառելիքի արտադրության սարքա-
վորումների, միջուկային վառելիքի վերամշակման 
սարքավորումների, միջուկային վառելիքի պահես-
տավորման սարքավորումների և միջուկային 
թափոնների պահեստավորման սարքա վորումների 
կառուցման, սպասարկման, աջակցման, շահա-
գործումից հանման  և վերանորոգման համար  
գիտական հետա զոտություններում օգտա-
գործման, արդյունա   բերական հետա   զոտություն-
ների, ուսումնա   սիրությունների և զարգացման  նոր 
արտա դրանքի և նյութերի փորձարկման նպատա-
կով.  կիսա հաղորդիչ ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հաղորդիչ սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողության 
քարտեր. կիսահաղորդիչներ. սիլիկոնային ափսե-
ներ. ձևավոր սոսնձաթղթիկներ. գերհաղորդիչ 
ժապավեններ. գեր հաղորդիչ մետաղալարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքա վորումների արտադրողականության և 
արդյունա վետության փորձարկման և չափման 
սարքա վորումներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
ատոմա կայաններում ճառագայթման դիտարկ-
ման ավտո մատացված համակարգերի սարքա-
վորումներ (գործիքներ). ատոմակայանների 
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նեյտրոնային հոսքի ռեակտորի սարքավորումներ 
(գործիքներ). ատո մա կայանների  ռադիացիոն 
անվտանգությունը վերա հսկելու համար նախա-
տեսված սարքա վորումներ (սարքեր). միջուկային 
ջերմա կարգավորիչների զննման արդյունքների 
ցուցադրման և արձանագրման սարքավորումներ 
(սարքեր). ապարատներ էլեկտրադինամիկ 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. ռենտ-
գենյան ճառագայթման համար նախատեսված 
սարքեր և ապա րատներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտա գործվողների, մասնա վո-
րա պես, գծային մասնիկների ուժեղա րարներ` 
բարձր ուժգնու թյան ռենտգենյան ճառա գայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստուգման, նյութերի 
փորձարկման, արդյունաբերական օգտագործման 
և անվտանգության նպատակներով օգտա-
գործման համար. ճառագայթման վերահսկման 
սարքավորումներ և ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա տակների 
համար. էլեկտրական ֆիզիկական սարքա-
վորումներ, միջուկային արդյունաբերության և 
նախա գծման  համար. կուտակիչների բանկաներ. 
վերալիցքավորվող կուտակիչներ. գալվա նական 
կուտակիչներ. բետատրոններ. գազաանալի-
զարարներ. կարճակյաց  իզոտոպների գենե րատոր-
ներ միջուկային արդյունաբերության և էներգիայի 
սենսորներ. օդի և գազի օդափուքներ պարունակող 
ճառագայթման դետեկտորներ. բաժա նավորիչ 
սարքեր. կուտակիչների պատ յան ներ. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. էլեկտրոնային սարքավորումների 
համար նախատեսված նյութեր և ապրանքներ. 
միա բյուրեղներ. նեյտրոնային գեներա տորներ 
հիմնված լիցքավորված մասնիկների ուժեղա-
րարների վրա. հատուկ լաբորատոր սարքա-
վորումներ.  ճառագայթման ազդեցությունից 
պաշտ պանող հագուստ, կոշիկ, գլխարկներ սաղա-
վարտներ, դիմակներ. կուտակիչի թիթեղներ. 
ռադիոակտիվ նութերի հետ օգտագործման համար 
նախատեսված պաշտպանիչ հագուստի պարա-
գաներ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտ պանվելու՝ ճառագայթումը կանխելու համար. 
նախա ուժեղա րարներ. միջուկային ճառագայթման 
չափման և գրանցման համար գործիքներ, 
ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. չափման 
գործիքներ, այդ թվում, գործիքներ էլեկտրական 
չափումների  համար. ռադարներ. ռենտգենյան  
գործիքներ, մասնավորապես  ̀գծային մասնիկների 

ուժեղարարներ  ̀ բարձր ուժգնության ռենտգենյան 
ճառա գայթման և ռենտգենյան պատկերների  
ստացման համար  ̀ նյութերի փորձարկման և 
ստուգման, արդյունաբերական օգտագործման  և 
անվտանգության նպատակներով օգտագործելու  
համար. ճառագայթաչափներ. ռադիոսարքեր. 
ռենտգենյան  սարքեր, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտա գործվողների. բյուրեղացանցային 
կուտակիչներ. կառավարման և հսկման համա-
կարգեր ատոմակայանների համար. սոնարներ. 
սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  մեխանիզմներ 
և (կամ) չափիչ սարքեր նմուշային նյութերի 
փորձարկման համար  ̀ դրանց  հատկությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով. մասնիկների ուժեղարարներ. 
արդյունա բերական գործարանների արտա-
դրական պրոցեսի հեռակառավարման տեղա-
կայանքներ. տեղակայանքներ ցրցայտման 
համար. ջերմամիջուկային սինթեզի կառա-
վարման ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ-
պանող կաթոդային սարքեր. ազդանշանային 
սարքեր [անվտանգության զանգեր]. ցիկլոտրոն-
ներ. ռենգենյան մեքենաների էկրաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնուցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական էներգիայի 
բաշխման սարքա վորումներ. կարգա վորման, 
վերահսկման, ազդանշանման և դիտարկ-
ման ապարատներ ջեռուցման, հովացման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, մասնա-
վորապես  ̀ համա կարգչային սարքա վորանք  
կառույցի ջեռուցումը, հովացումը, օդափոխությունը 
և օդի լավորակումը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. համա կարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովում ջեռուց-
ման, հովացման, օդա փոխության և սառեցման 
սարքավորման հեռակա կառա վարման համար. 
համակարգչային սարքա վորանք  և ծրագրային 
ապահովում սմարթ ցանցային հավել վածներ,  
որոնց գործառույթն է  ̀ էներգիայի հոսքի կառա-
վարում և վերահսկում, էներգիայի գողության 
հայտնաբերում և վերահսկում, էլեկտրական ցանցի 
գործողու թյունների դիտարկում ու ախտորոշում, 
էլեկտրական էներգիայի հոսակորստի կառավարում 
և վերահսկում, սխալների հայտնաբերում,  ցանցային 
ակտիվների կառավարում, էլեկտրական ցանցի 
շահագործում և պահպաում. վառելիքային տարրեր.
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դաս 11. շոգեարտադրիչներ,  բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ միջուկային արդյունաբերության և 
մեքենաշինության մեջ արտադրվող հեղուկների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և զտման 
համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  օդի և գազի 
լավորակման համար. միջուկային գեներատորներ.  
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի զտման 
սարքեր նախատեսված միջուկային, էներգետիկայի 
արդյունաբերության և մեքենաշինության մեջ 
օգտագործման համար. միջուկային ռեակտորների 
ուսումնասիրություն. միջուկային ռեակտորների 
բաղադրիչ մասեր. մոդուլային միջուկային պարա-
գաներ և սարքավորանք, ներառյալ՝ վառելիք, 
շոգեգեներատորներ, ռեակտորների հենա-
մարմիններ, կափարիչներ  ռեակտորի անոթների 
համար, ռեակտորի կառավարման մեխանիզմի 
ներքին մասի շարժաբեր ձողեր. միջուկային 
ռեակտորներ. լուսադիոդ (լեդ) լուսավորման 
սարքավորումներ. սառեցման համակարգեր 
միջուկային թափոնների և օգտա գործած վառելիքի 
համար. սարքավորումներ միջուկային վառելիքի, 
միջուկային կարգավորիչների և միջուկային 
թափոն ների վերամշակման համար. կենցաղային 
կամ արդյունա բերական սարքավորումներ, այդ 
թվում, միջուկային նյութերի հեռացման համար. 
արդյունաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. արևային 
վառարան ներ. էլեկտրական լամպեր և լուսավորման 
սարքեր.

դաս 16. գրաֆիկական  տպագրություններ և 
նկարագրություններ, մասնավորապես՝  դիզայնի, 
հատակագծերի, էսքիզների, լուսանկարների, 
հրահանգների, տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցման նյութեր միջուկային ինժինիրինգի 
ոլորտում.  գրասենյակային պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կպչուն ժապավեններ մատուցող 
սարքեր, հեղուկ ճշտիչներ, մատիտներ, 
գրիչներ, ռետիններ, ծակոտիչներ, կարիչներ, 
գրասենյակային ճարմանդներ. թուղթ և 
ստվարաթուղթ. ալբոմներ  պիտակների համար. 
ալբոմներ մետաղա դրամների համար. տոնական 
ալբոմներ. ալբոմներ լուսանկարների համար. 
հուշալբոմներ. դրոշմանիշների ալբոմներ. 
ձևաթղթեր.  գրառումների գրքույկներ.  տպագրված 
հրատարակություններ,  այն է՝ նախագծման 
վերաբերյալ ձեռնարկներ,  դիզայնի վերաբերյալ 

ձեռնարկներ, տեխնիկական ուղեցույցներ, 
ձեռնարկներ, պարբերականներ միջուկային 
էներ գետիկայի բնագավառում.  տպագրական 
դյուրակիր շարվածքներ (գրասենյակային). 
ալբոմներ.  բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյուրներ. բուկլետներ.  
տպագրական թուղթ. տեղեկագրեր. մոմած թղթեր. 
ամսագրեր (պարբերականներ). օրացույցներ. 
կատալոգային քարտեր. գրանցման քարտեր 
գրանցամատյանի համար. կատալոգներ. ծրարներ.  
պատճենահան թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրասենյակային պիտույքներ. ծանուցատետրեր.  
լուսանկարչական թուղթ. ուսումնական նյութեր, 
ուսումնական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների), տպագրված կամ էլեկտրոնային 
ուսուցողական հրատարակություններ միջուկային 
արդյունաբերության և մեքենաշինության համար.  
զտաթուղթ. լուսանկարներ. տպատառեր. 
գծագրական թուղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. 
տպագրական հրատարակություններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյութեր. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.

դաս 17. խծուծման նյութեր. պլաստմասսայե 
ժապավեններ արդյունաբերության և առևտրի մեջ 
օգտագործելու համար. նյութեր հերմետիկացման 
և մեկուսացման համար. պլաստմասսայե կիսա-
ֆաբրիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ջերմությունը պահող ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. մեկուսիչ ապակի.  ճկուն 
ոչ մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական 
խողովակներ ուրանի հանքերի,  գործարանների 
և պահեստարանների, պաշարների պահման, 
իզոտոպների անջատման, մշակման, վառելիքի 
վերամշակման և օգտագործման, հանքաքարերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի, պլուտոնի և 
միջուկային թափոնների համար. ռետին, 
գուտապերչ, կաուչուկ, ասբեստ, փայլար և  այդ 
նյութերից  պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 19. Ոչ մետաղական շարժական շինու-
թյուններ անվտանգության համակարգերի համար. 
ոչ մետաղական մոդուլային և շարժական  և 
ոչ մետաղական շինությունների շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ ցեմենտային բլոկներ,  սալիկներ, 
դռներ, սյուներ, սալեր, պանելներ, խողովակներ 
ուրանի հանքերի և անջատված իզոտոպների 
պահեստարանների, մշակման, վերամշակման  
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համար միջուկային նյութերի,  ուրանի, պլուտոնի 
և միջուկային թափոնների տեղափոխման համար. 
ջրի  ոչ մետաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մետաղական խողովակներ.  ոչ մետաղական և 
ոչ պլաստմասսայե տարողություններ. ջրածնի 
պահման տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե). ջրի մատա կարարման 
տարողություններ (ոչ մետաղական և ոչ 
պլաստմասսայե). գազի պահման   տարողու թյուն-
ներ (ոչ մետա ղական և ոչ պլաստմասսայե). հեղուկ 
գազի պահման   տարողություններ (ոչ մետաղական 
և ոչ պլաստ մասսայե).

դաս 35. գովազդ և մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ ապրանք ների, ծառա յություն-
ների, լոգոների և առևտրային (կոմերցիոն) 
տեղեկատվության,  մասնա  վորա պես՝ ապրանք -
ների, ծառա յու  թյուն  ների, լոգո ների և կոմեր ցիոն 
տեղեկա տվության  խրախուսում  և առաջ խաղացում 
երրորդ անձանց համար՝ տպված, ձայնային, 
տեսային և թվային զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և առցանց լրատվության միջոցներով, 
գովազդային ծառայություններ. աջակցություն և 
խորհրդատվություն էներգետիկ ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարման համար. կորպորատիվ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝  միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում շահերի օժանդակություն. վարչական 
գործունեություն գործարարության (բիզնեսի) 
և գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
խորհրդատվության ոլորտում. վարչական գործ-
ունեու թյուն գործարարության (բիզնեսի) և 
գրա սենյակային կառավարման ոլորտում. խոր-
հուրդներ գործարարության (բիզնեսի) ոլորտում 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործ արարության 
(բիզնեսի) ոլորտում վար չական գործունեության 
աջակցություն. գործարարության (բիզնեսի) 
ոլորտում հարցումներ և հետազոտություններ. մար-
քեթինգային (շուկայավարման) ծառայություններ 
գործարարության (բիզնեսի) բնագավառում. 
գործ արարության (բիզնեսի) ոլորտում ռազմա-
վարու թյան զարգացում. առևտրային կամ 
արդյունա բերական կառավարման աջակ-
ցություն. կորպորացիայի կառավարման աջակ-
ցություն. տնտեսական կանխատեսում և 

վեր լուծու թյուն. ներ մուծման և արտա հանման 
գործա կալու թյուններ.  մարքեթինգային (շուկայա-
վարման) խորհրդատվություն. մար քեթին-
գային (շուկայավարման) ծրագրի զար գացում.  
մարքեթինգային (շուկայավարման) ծառայու-
թյուններ, մասնա վորապես՝ երրորդ անձանց արտա-
դարանքի և ծառայությունների օժանդակություն և 
գովազդում. միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության և էլեկտրաեներգետիկայի բնագավառում 
մշակութային գործունեության գովազդի 
հովանավորում. մարքեթինգային (շուկայավարման) 
հետա զոտություններ. գործ արարության (բիզնեսի) 
կառավարման և կազմակերպման խորհրդա-
տվություն.  առևտրային և գովազդային նպատակ-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
համա կարգչային տվյալների  հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության հավաքագրում և համակարգում. 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ.  առևտրային 
տեղեկատվության գործա կալություններ. գով-
ազդային գործակալություններ. ինքնարժեքի վեր-
լուծություններ. գործարարության (բիզնեսի) աուդիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). շուկայի ուսումնասիրություն.

դաս 37. շինությունների շինարարության և 
վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվություն. 
շինարարական կառուցվածքների հերմետիկացում. 
ջրի աղտո տ վածության վերահսկման սարքա-
վորումների վերանորոգում և սպասարկում. ջրի 
մաքրող սարքա վորումների վերանորոգում և 
սպասարկում. ատոմակայանի և այլ արդյունա-
բերական և էներգետիկ օբյեկտների սարքա-
վորումների վերանորոգում, սպասարկում և 
վերակառուցում. շինությունների, կայանքների 
սպասարկման ծառա յու թյուններ և տրանս-
պորտային միջոց ների, սարքավորումների, 
ատոմա կայանների ենթա կառուց վածքների և 
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էլեկտրակայանների սպասարկ ման և վերա-
նորոգման ծառա յություն ներ. պահեստարանների, 
ներառյալ՝ ռադիո ակտիվ թափոնների պահես-
տարանների շինա րարու թյուն և սպասարկում. 
ուրանի անջատ ման գործարան ների շինարա-
րություն. ատո մակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգության վերահսկման 
սարքավորումների տեղակայում և սպասարկում. 
ուրանի հանքարդյունաբերության ծառայություններ. 
հորատանցքերի հորատում. ատոմակայանների 
միջուկային պահեստարանների  մեքենաների վերա-
կանգնում և վերանորոգում, միջուկային վառելիքի 
արտադրման  վերամշակման գործարաններում 
միջուկային նյութերի համար միջուկային վառելիքի  
վերամշակման պահեստավորման սարքա-
վորումների վերականգնում և վերանորոգում, 
հանքերում, գործարաններում և պահեստավորման 
կենտրոն ներում թափոնների պահեստավորման 
սարքա  վորումն երի վերա կան գնում և վերանորոգում, 
միջու կային վառելիքի, հանքանյութերի, 
միջուկային նյութերի, ուրանի և պլուտոնի մշակում, 
վերամշակում և տեղավորում. շոգեգեներատորների, 
տուրբինների, տուրբոգեներատորների, էլեկտրա-
կան գեներատորների և գործարանների էլեկտրա-
կան մեքենաների վերականգնում. միջուկային 
ռեակտորների, ջրային ռեակտորների,  միջուկային 
վառելիքի, մետաղի հանքերի, ուրանի հանքերի, 
պլուտոնի (միջուկային նյութեր) արտադրության, 
մշակման և վերամշակման մեքենաների 
վերականգնում. լեռնահանքային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության վերաբերյալ, 
ուրանի հարստացման, ուրանի իզոտոպների 
անջատման սարքավորումների տեղակայման, 
վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ. 
ուրանի իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և սպասարկման 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. շինարարական 
աշխա տանքների վերահսկողություն. հակա-
կոռոզիական մշակում. ճառագայթման սարքա-
վորումների լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառա յություններ. հանքերի շահա գործում. 
ատոմակայանների վերանորոգում և սպասարկում 
և համապատասխան տեղեկատվություն. պոմպերի 
վերանորոգում. արդյունաբերական գործարանների, 
ներառյալ՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմակայանների և ռադիոակտիվ թափոնների 

վերամշակման գործարանների շինարարություն. 
ատոմակայանների կառուցման, վերանորոգման, 
շահագործումից հանման ծառա յություններ, 
միջուկային վառելիքի արտադրության վերա-
մշակման օբյեկտների, միջուկային վառելիքի 
պահեստարանների, միջուկային նյութերի և թափո-
ների պահեստա վորման, հանքերի, գործարանների 
և պահեստային կենտրոնների, մշակման և 
միջուկային վառելիքի, հանքաքարերի, միջուկային 
նյութերի, ուրանի և պլուտոնի տեղափոխման 
ծառայություններ. միջուկային ռեակտորների, 
ջրային միջուկային ռեակտորների, միջուկային 
վառելիք արտադրող սարքերի տեղակայման,  
սպասարկման, վերանորոգման և շահագործումից 
հանման ծառայություններ. ատոմակայանների, 
միջուկային ջերմային կայանների տեղակայում 
և շահագործում. ռադիոիզոտոպային սարքերի 
տեղակայում և շահագործում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղակայում և վերանորոգում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղակայում 
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայում և վերանորոգում. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայում, շահագործում և 
սպասարկում գիտական նպատակների համար. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության և 
էներգետիկայի  մոնիտորիգի և անվտանգության 
ապահովման սարքերի տեղակայման, սպասարկ-
ման և վերանորոգման  ծառայություններ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի, միջուկային և 
էներգե տիկ արդյունա բերության և էներգետիկային 
վերաբերող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիա 
արտադրող սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերա նորոգման  ծառայություններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և ապարատների 
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառա յություններ և համա պատասխան տեղեկա-
տվության տրամադրում. ռադիոլոգիական 
սարքերի տեղա կայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայություններ. միջուկային նյութերի 
հայտնաբերման ազդանշանային սարքերի  
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայություններ.  մեքենական սարքավորումների, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, միջուկային 
պահես տարան ների, միջուկային վառելիքի 
պահեստավորման, միջուկային նյութերի և 
թափոնների, միջուկային վառելիքի վերամշակման  
համար սարքավորումների արտադրման սարքերի  
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տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. ուրանի հարստացման և ուրանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորումների 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպասարկման 
ծառայություններ. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում.

դաս 39. ատոմակայններում, արդյունա-
բերական օբյեկտներում և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներում  ատոմային և ճառա գայթային 
վթարների վերացման փրկարարական աշխա-
տանքներ. տեղափոխման տեղեկատվություն, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքա տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք ների տեղափոխման տեղեկա-
տվություն. պահեստներում ապրանքների վերա-
բերյալ տեղեկատվության պահում, ներառյալ՝ 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, աղքա-
տացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածք  ների վերաբերյալ. բնական ուրանի, 
հարս տացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի դիօքսիդի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, 
միջուկային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործման իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
անջատման ցենտրիֆուգների և ուրանի 
հարստացման համար գործարանների սարքա-
վորումների, օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
ճառագայթված միջուկային վառելիքի   հավաքվածք-
ների պահպանական մեկուսիչ փաթույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. ապրանքների 
տեղափոխում, ներառյալ՝ ատոմակայանների 

սարքա վորումների և միջուկային վառելիքի 
տեղափոխումը. պահեստների վարձույթ. ջրի 
մատակարարում.  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտա գործման իզոտոպների, 
ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների 
և ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքա վորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների պահպանական մեկուսիչ 
փաթեթավորում. ապրանքների տեղափոխում, 
ներառյալ՝ բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործման իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆուգների և 
ուրանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորումների, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի և ճառագայթված միջուկային վառելիքի   
հավաքվածքների տեղափոխումը. էներգիայի 
բաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայություններ. ջերմա-
մատակարարման ծառայություններ (բաշխում).  
թափոնների փոխադրում և պահում. ապրանքների 
պահում, ներառյալ՝  բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի դիօքսիդի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնի, միջուկային ռեակտորի 
վառելիքի, բժշկական և արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործման իզոտոպ-
ների, ուրանի իզոտոպների անջատման ցենտրի-
ֆուգների և ուրանի հարստացման համար 
գործարան ների սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և ճառագայթված միջուկային 
վառելիքի   հավաքվածքների պահումը.

դաս 41. մշակութակրթական նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
միջուկային և էներգիայի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում.  միջուկային 
արդյունա բերության ոլորտի անձնա կազմի 
զարգացման համար ուսուցում և որակա վորման 
բարձրացման դասընթացների կազմակերպում.  
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
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դրություն). մասնագիտական վերապատրաստում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. միջուկային 
արդյունաբերության և էներգե տիկայի բնա-
գավառներում կրթական և ուսումնական ծառա յու-
թյուններ՝  բաժինների (սեկցիաների), սեմինարների, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
ուսումնական դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով 
հեռակա ուսուցման տեսքով. գրքերի և ուսումնական 
ձեռնարկների հրատարակություն. կրթական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ուսումնական 
դասընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և  աշխա տա ժողովների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներ-
գիայի արդյունաբերության և  էներգետիկայի 
բնագավառներում. կրթական ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ սեմինարների և դասընթացների 
կազմակերպում ատոմա կայանների արդյունա-
բերական շահագործման բնագավառում.  էլեկտրո-
նային գրքերի և պար բերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
շուկայի հետազոտման ուսումնական միջոց-
առումների կազմակերպում.  կրթություն և 
ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ժողովների, սեմինարների, ֆորումների, դաս-
ընթացների, կոնգրեսների, սիմպոզիումների, 
կոն ֆերանսների, տեսա կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում միջուկային և էներգիայի 
արդյունա բերության և  էներ գետիկայի բնագա-
վառներում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկական ապա-
րատների և սարքերի, ներառյալ՝ ակտինոմետրերի, 
ռադիոակտիվ աղբյուրների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգեն մեքենաների  չափաբերում. 
քիմիայի ոլորտում խորհրդատվություն և վերլ-
ուծությունների ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի ոլորտում.  միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտ-
ներում համա կարգչային ծրագրավորում. 
միջուկային և էներգետիկ արդյունաբերության 
և էներգետիկայի ոլորտում հսկողություն, 
մասնավորապես՝ միջուկային նյութերի, միջուկային 
տեղակայանքների և սարքա վորումների  անվտան-
գության ստուգում. ճարտարագիտություն 
(ինժինիրինգ).  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության մեջ  և էներգետիկայում նախա-

գծերի, ծրագրերի և պլանների գործնական 
կիրառության ուսումնասիրություն և տեխնիկական 
իրագործելիության ուսումնա սիրություն. գիտական 
հետա զոտությունների, խորհրդատվության և 
տեղեկա տվական ծառայություններ շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում.  
ռադիոլոգիայի և անսանաբուժական ռադիոլոգիայի 
ոլորտում դեղագործական նյութերի, ապարատների 
և բժշկական սարքերի արդյունաբերական 
զարգացմանն ուղղված հետազոտություններ 
և ծառա յություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրություն, մասնա վորապես՝ գործ-
նական կիրառության ուսումնասիրություններ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
քիմիա կան անալիզ. շինությունների հատակագծերի 
մշակում. գծագրում. երկրաբանական հետա-
զննություններ. ճառագայթման չափում, մասնա-
վորապես՝ ճառագայթման ոլորտում ճառա գայթման 
չափումների գնահատում. ճարտարա գիտական 
դիզայն.  միջուկային և էներգետիկ արդյունա-
բերության ինժինիրինգ. նյութերի և արտադրանքի 
փորձարկում, գիտության և արդյունաբերության 
ոլորտում ուսումնասիրություններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանության, մեխանիկայի, երկրաբանության, 
ֆիզիկայի, քիմիայի, էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության, փոխանցման և բաշխման 
ոլորտում. շրջական միջավայրի վրա ատոմային 
էներգիայի ազդեցության ուսումնասիրություն 
ճառագայթահարման տեսակետից (բնական 
օբյեկտներում ռադիոակտիվ նյութերի տեղա-
շարժման, կուտակման և բնույթի). խորհրդա-
տվություն  շրջակա միջավայրի պահպանության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ճարտարապետության 
և շինարա րական խորհրդատվություն. շինա-
րարական հարցերով խորհուրդներ, ներառյալ՝ 
խորհուրդներ զարգացման ծրագրերի (ժամկետա-
ցանկերի) և ուրանի հարստացման գործարան-
ների կառուցման նախագծերի վերաբերյալ.  
լաբ որատոր ուսումնա սիրություններ միջուկային 
և նաֆ թաքիմիական արտադրության բնա-
գավառում. լաբորատոր փորձարկումներ և 
ճարտարագիտական ծառայություններ միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտություններ և նախագծման 
աշխատանքներ և խորհրդատվություն միջուկային 
ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի և 
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նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, բնական 
ռեսուրսների, ներառյալ՝ ուրանի բնագավառներում.  
գիտական, տեխնիկական և ճարտարագիտական 
խորհուրդներ միջուկային տեխնիկայի, ռադիոչափիչ 
սարքա վորումն երի, միջու կային նյութերի, ռադիո-
ակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ թափոնների և 
միջուկային վառելիքի և  միջուկային սարքավորանքի 
անվտանգության մոնիտորինգի վերաբերյալ.  
ծրագրային ապահովման սպասարկում.  ռադիո-
ակտիվության չափումների գնահատում. 
համա կարգչային համակարգերի նախագծում.  
ճառա գայթման հսկողություն. շինարարության 
ոլորտում ծրագրերի և նախագծերի մշակում, 
այդ թվում, ատոմակայանների կառուցման, 
միջուկային նյութերի պահեստավորման, ուրանի 
հարստացման գործարանների համար ծրագրերի 
և նախագծերի մշակում.  ատոմակայանների 
կառուցման, շահագործման և վերակառուցման 
համար նախագծային, ճարտարագիտական 
(ինժինիրինգ),  արտադրական և տեխնոլոգիական, 
նորմատիվ, շահագործման, նորմատիվ-
մեթոդական և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակում. ջրի անալիզ. արդյունաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտություններ. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկա տվության և խորհրդա տվության տրամա-
դրում. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման տեղակայում.  խորհրդատվություն 
էներ գա խնայողության ոլորտում. տեխնիկական 
ուսումնա սիրություններ և դրա հետ կապված 
ուսումնասիրություններ և զարգացում միջուկային 
և էներգետիկ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
ոլորտում.  տեխնիկական ուսումնասիրություններ, 
այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության 
միջոցառումների զարգացում միջուկային 
օբյեկտ ների համար. արդյու նաբերական վեր-
լուծություններ և հետազոտություններ միջուկային և 
էներգետիկ արդյունաբերության և  էներգետիկայի  
ոլորտում.  ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննություն միջուկային և էներգետիկ 
արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում:

--------------

(210) 20170001
(220) 09.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Թերեզլյան 
Գրիգորի, Երևան, Հ. Քոչար 41/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություն:
--------------

(210) 20170013
(220) 10.01.2017
(730) Ջոինթ Բելառուսիան-Ջերման Վենչր 
«Սանտա Բրեմոր» Լիմիթիդ Լայըբիլիթի 
Քամփնի, BY 
(540) 

(511) 
դաս 29. ձուկ (անկենդան). ձկան սուկի. 

ձկան պահածոներ. ձկնամթերք (սննդային). 
պահածոյացված ձուկ. աղը դրած ձուկ. ծովատառեխ 
(անկենդան). աղը դրած ծովատառեխ. սաղմոն 
(անկենդան). թյուննոս (անկենդան). սարդինա 
(անկենդան). ծովամթռքներ. խեցգետնամաններ 
(անկենդան). խեցգետնամաններից պատրասված 
մթերքներ. ծովախեցգետնի միս. խեցգետիններ 
(անկենդան). ծովախեցգետնի ձողիկներ. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). անձրուկներ (անչոուս) 
(անկենդան). օմարներ (անկենդան). ոստրեներ 
անկենդան. ձկան սննդային սոսինձ. լանգուստներ 
(անկենդան). միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. անկենդան հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ)/անկենդան տրեպանգներ 
(ծովային վարունգ). տապակած ջրիմուռներ. ձկան 
մուսեր. ձկան խավիար (մշակված). ջրիմուռների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
սննդային ճարպեր և յուղեր. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար:

--------------
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(210) 20170014
(220) 11.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

--------------

(210) 20170015
(220) 11.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

--------------

(210) 20170016
(220) 11.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

--------------

(210) 20170017
(220) 11.01.2017
(730) «Աննա ֆարմ» ՍՊԸ, Գյումրի, Մ. 
Խորենացի 6, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------

(210) 20170018
(220) 11.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

--------------

(210) 20170021
(220) 12.01.2017
(730) «Արմեն-Սարգիս» ՍՊԸ, ք.Մասիս, Նոր 
Թաղամաս 27/36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. խմորեղեն, քաղցրավենիք:

--------------
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(210) 20170024
(220) 12.01.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

--------------

(210) 20170026
(220) 12.01.2017
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք սենյակներում և փակ 

տարածքներում որոշակի մթնոլորտի ստեղծման 
համար. եթերային յուղեր սենյակներում և փակ 
տարածք ներում որոշակի մթնոլորտի ստեղծման 
համար. օդի բուրավետացման պատ րաստուկներ. 
օդի օծանելիքային բուրավետացման պատ-
րաստուկներ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից 
և խոտերից. խունկ.

դաս 4. մոմեր լուսա վորման համար. անուշահոտ 
մոմեր:

--------------

(210) 20170028
(220) 12.01.2017
(730) Դուբայ Էվիեյշն Քորփորեյշն (առևտրայինը՝ 
Ֆլայդուբայ), AE 
(540) 

(511) 
դաս 35. մասնակիցներին զեղչային անդամա-

կցության քարտերի օգտագործման միջոցով 
ապրանքների ու ծառայությունների նկատ մամբ 
զեղչերի տրամադրման ծրագրերի կառա վարում. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կառավարում. հաճախորդների հավատարմության 
և խրա խուսական ծրագրերի կառավարում. վարչ-

արարական գործունեություն հաճախորդների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարման 
ոլորտում. հաճախ ճանա պար  հորդողների ծրա -
գրերի կառավարում. խրա խուսական հատուց-
ման ծրագրերի կառավարում երրորդ անձանց 
ապրանքների ու ծառայությունների վաճառքի 
խթանման համար. հավատարմության և 
խրախուսական ծրագրերի կազմակերպում և 
կառավարում. հավատարմության ծրագրերի 
կազմակերպում և կառավարում զեղչերի կամ 
խրա խուսական հատուցումների տրամադրմամբ. 
հավատարմության համար պարգևատրման 
ծրագրերի կառավարում. վաճառքի և խթանիչ 
խրախուսական ծրագրերի կառավարում. վարչ-
արարական գործունեություն վաճառքի խթանման 
համար խրախուսական ծրագրերի ոլորտում. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կազմակերպում և վարչական կառավարում. 
սպառողների հավատար մության ծրա գրերի 
կազմակերպում առևտրային, խթանման կամ 
գովազդային նպատակներով.երրորդ անձանց 
ապրանք ների և ծառայությունների խթանում 
սպառողների հավատարմության համար 
մրցանակային քարտային համակարգի միջոցով. 
երրորդ անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում արտոնյալ հաճախորդների համար 
ծրագրերի միջոցով. երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների խթանում զեղչային քարտային 
ծրագրերի միջոցով. երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների խթանում գնումներից 
միավորներ կուտակելու միջոցով կրեդիտ քարտեր 
օգտա  գործելիս. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար արտոնյալ սպառողների 
քարտերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
միջոցով. տեղեկատվական և խորհրդա տվական 
ծառայություններ բոլոր վերոհիշյալ ծառայ ություն-
ների վերաբերյալ՝ ընդգրկված դաս 35-ում.  

դաս 39. օդային փոխադրամիջոցների 
ծառա  յու թյուն   ներ, ավիա  փոխադրումն երի 
ծառա    յու թյուն ներ, թռչող սարքերի վարձույթ. 
ճանա  պար հորդությունների ծառա յություններ. 
սուրհան  դակների ծառայություններ. բեռնման-
բեռնաթափման ծառայություններ. բեռների 
պահման ծառայություններ. բեռնափոխադրման  
ծառայություններ. ապրանքների օդային առաքում. 
ճանա պարհորդների ուղեկցում. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում և բեռների առաքում. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

114114

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/1

01 .02 . 20 17

օդանա վակայանների վերգետնյա սպասարկման 
ծառայություններ. ապրանքների փաթեթավորում 
և պահում. ճանապարհորդությունների համար 
ամրագրմամբ զբաղվող գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. տուրիստական գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. չվերթների ամրագրում. 
չվերթ ների կազմակերպում. հանգստի կազմա-
կերպում. տուրիստական ուղեգրերի փաթեթ ների 
տրամադրում. տուրիս տական տեղեկատվության 
տրամադրում. աջակցություն չվերթ  ների գրանց-
ման և ճանա պարհորդությունների կազմ ա-
կերպման հարցերում. ավիա փոխադրումների 
ծառայություններ հաճախակի թռչող ուղևորների 
համար բոնուսային ծրագրերի կիրառմամբ. 
հաճախակի թռչող ուղևորների առաջ նակարգ 
նստեցում, գրանցում, տեղավորում և ամրագրում. 
տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ բոլոր վերոհիշյալ ծառա յություն ների 
վերաբերյալ՝ ընդգրկված դաս 39-ում:

--------------

(210) 20170030
(220) 13.01.2017
(730) «Իռեն-Մես» ՍՊԸ, Երևան, Հ/Ա արդյունա-
բերական հանգույց  (գ. Հաղթանակ), AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------

(210) 20170032
(220) 13.01.2017
(730) «Էվոլուշն» ՍՊԸ, Երևան, Կույբիշևի 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 

մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
--------------

(210) 20170035
(220) 16.01.2017
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170046
(220) 18.01.2017
(730) Ալբերտ Հովակիմյան, Երևան, Զավարյան 
փ., տուն 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաների մասեր:

--------------

(210) 20170038
(220) 16.01.2017
(730) Արմեն Աշոտի Գևորգյան, ք. Վանաձոր, 
Գրիգոր Լուսավորիչի 56, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 

օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ, 
մասնավորապես՝ բարձր անցունակությամբ 
մեքենաներ:

--------------

(210) 20170039
(220) 17.01.2017
(730) Անդրեյ Վանյան, Երևան, Մարգարյան 
2-րդ նրբ., շ. 12ա, բն. 17, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, համակարգչային ցանցերի 

կողմից տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում, խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի 
համար.

դաս 41. զվարճություններ, ժամանցի ծառա-
յություն  ներ, մոլեխաղերի ոլորտում ծառա յություն-
ներ, ակումբների ծառայություններ (զվարճանքի), 
մրցույթ ների կազմակերպում (զվարճալի), մրցում-
ների (մրցաշարերի) կազմակերպում, խաղա-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում:

--------------

(210) 20170040
(220) 17.01.2017
(730) «Ամեսկո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

--------------

(210) 20170042
(220) 17.01.2017
(730) Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 

վարձույթ:
--------------

(210) 20170043
(220) 17.01.2017
(730) Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 

վարձույթ:
--------------

(210) 20170047
(220) 18.01.2017
(730) «Բլոկչեյն Ար Ընդ Դի Հաբ» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսահակյան 28, 2-րդ հարկ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

--------------

(210) 20170048
(220) 18.01.2017
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20170051
(220) 18.01.2017
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ 1, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ, բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ, շաքար, մեղր, մաթ, 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, 
սառույց։

--------------

(210) 20170052
(220) 18.01.2017
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ 1, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ, բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ, շաքար, մեղր, մաթ, 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, 
սառույց։ 

--------------

(210) 20170053
(220) 18.01.2017
(730) Մարիետա Սարգսյան, Երևան, Սարյան 
14, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

ռեստորանների ծառայություններ:
--------------

(210) 20170054
(220) 18.01.2017
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

--------------

(210) 20170055
(220) 18.01.2017
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

--------------

(210) 20170056
(220) 19.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Աստվա ծա-
տրյան Ռուդիկի, Երևան, Նորքի 1-ին զանգվ., Գայի 
պող., շ. 2, բն. 73, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ձեռքի ժամացույցի կաշվե գոտիներ. 
դաս 18. կաշվից և կաշվի նմանակներից 

պատրաստված իրեր.
դաս 25. կոշկեղեն և հագուստ:

--------------

(210) 20170058
(220) 19.01.2017
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

--------------

(210) 20170059
(220) 19.01.2017
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170061
(220) 19.01.2017
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն:

--------------

(210) 20170062
(220) 19.01.2017
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն:

--------------

(210) 20170063
(220) 19.01.2017
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն: 

--------------
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(210) 20170069
(220) 20.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Պողոսյան, 
Երևան, Շենգավիթ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------

(210) 20170071
(220) 20.01.2017
(730) «Ինտեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցի 
3-րդ փակուղի, շ. 2, բն. 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ րաստման այլ բաղադրանյութեր:

--------------

(210) 20170072
(220) 20.01.2017
(730) «Ինտեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցի 
3-րդ փակուղի, շ. 2, բն. 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20170073
(220) 20.01.2017
(730) «Ինտեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցի 
3-րդ փակուղի, շ. 2, բն. 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20170074
(220) 23.01.2017
(730) Հասմիկ Հակոբյան, ք. Արարատ, 
Ղուկասյան 2/2, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20170075
(220) 23.01.2017
(730) «Թիվ 1» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/4, թիվ 
4 տարածք, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործունեություն:

--------------

(210) 20170078
(220) 23.01.2017
(730) «Ալկո իմպորտ էքսպորտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նորագյուղ 172, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170083
(220) 23.01.2017
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 
նահանգ, US 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

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

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

--------------

(210) 20170084
(220) 24.01.2017
(730) «Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, 
գ. Շամբ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

--------------

(210) 20170060
(220) 19.01.2017
(730) «Վարկս էյ էմ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, 
Երևան, Սարյան 1, AM
(540) 

(511) 
դաս 36.  ֆինանսական գործունեություն:

--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L27/00          3079  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B25 B5/00           479  U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

        09-05                  403 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1834
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11924, 12268
73 (1) Լիցենզատու  Ինթեր-Քոնթինենթալ 
Հոթելզ Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, Three Ravinia Drive, Atlanta, Geor-
gia 30346-2149, USA, US
73 (2) Լիցենզառու  ԱյԷյչՋի Հոթելզ Լիմիթիդ, 
Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 
5HR, United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                            Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1835
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11397
73 (1) Իրավատեր  «Բյուրակն» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, ք. Բյուրեղավան, Կոտայքի փող. 1ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Էյ Ջի Պրինտ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Թումանյան փող. թիվ 11, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1836
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23101
73 (1) Իրավատեր  «Ռոսսինի» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
«Միլ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Վ. 
Արտաշատ, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                        Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1837
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11676, 11677, 15313, 15314, 
15315
73 (1) Իրավատեր  Հոթիքս Մենիջմնթ Լթդ, 
Geneva Place, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սիմվալին 
Հոլդինգզ Լիմիթիդ, 32 Kritis, Papachristoforou 
Building, 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1838
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 12345, 13966
73 (1) Իրավատեր  Դավիթ Զուև, Հակոբ 
Թումանյան, ՌԴ, ք. Նոյաբրսկ, Նագոռնի պ., 
տուն 9, RU, Երևան, Սուվորովի փող. 10, AM
73 (1) Ենթալիցենզատու  Օցուկա 
Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ., Shinagawa Grand 
Central Tower, 2-16-4 Kanan, Minato-Ku, Tokyo 
108-8242, Japan, JP
73 (2) Ենթալիցենզառու  Սիլագ ԳմբՀ 
Ինթըրնեշնլ, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzer-
land, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վադիմ 
Չեկին Օլեգի, ՌԴ, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, 
Շլիսելբուրգսկիյ պր-տ, 34/4, 152, RU
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        23.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1839
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12008, 12009, 12010, 
12012, 12013, 12053, 12054, 23351, 23352, 
1078046

73 (1) Լիցենզատու  Սիքս Քոնթինենթս 
Հոութելս, Ինք. Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 
30346, USA, US
73 (2) Լիցենզառու  ԱյԷյջՋի Հոթելս Լիմիթիդ, 
Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire 
UB9 5HR, United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.01.2017

_____________________
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

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

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին որոշում.

(210) Հայտի №  20160465
(220) Հայտի ներկ. թվ 18.04.2016
(730) Հայտատու՝  Մհեր Բեջանյան, AM 
         Երևան, Պարույր Սևակի 21/1 
(540) Ապրանքային նշան՝  

_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2017.01 (11) 3079 (13) A
A23L27/00

(21) AM20160098 (22) 25.10.2016
(72) Рудольф Меликян (AM), Камо Аракелян (AM) 
(73) Рудольф Меликян (AM), Камо Аракелян (AM) 
(54) Биологически активное вещество
(57) Изобретение относится к пищевым, 
фармацевтическим или косметическим 
биологически активным веществам и может 
быть использовано в медицине, пищевой 
промышленности и косметике.

Биологически активное вещество содержит 
янтарную кислоту, пальмитиновую кислоту, 
стеариновую кислоту, олеиновую кислоту, 
линолевую кислоту, витамин А, витамин Е, 
витамин D3, витамин B1, витамин B2, витамин 
B3, витамин B6, витамин B9, витамин B12, 
миристиновую кислоту, босвеллиевую кислоту и 
фосфолипиды.

Расширяются функциональные воз-
можности биологически активного вещества.
(74) А. Петросян

_____________________

Сведения о выданных патентах



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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Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 479  (13) U
B25 B5/00

(21) AM20150088U (22) 09.07.2015
(72) Армен Варданян (AM) 
(73) Армен Варданян, 0012, Ереван, Сундукян 
23, кв. 52 (AM), Владимир Арутюнян, 0012, 
Ереван, Сундукян 23, кв. 52 (AM) 
(54) Фиксирующее монтажное устройство
(57) Полезная модель относится к устройствам, 
используемым в монтаже светопрозрачных 
конструкций. 

Фиксирующее монтажное устройство 
состоит из корпуса, фиксируемого к боковому 
участку профиля коробки светопрозрачной 
конструкции и зажимного винта, находящегося 
в винтовом зацеплении с ним, при этом к 

одному концу зажимного винта присоединен 
зажим. Корпус  выполнен в виде опорной 
пластины с гайкой. Зажим - имеющая в центре 
цилиндрический выступ кругообразная пластина. 
На одном конце зажимного винта жестко 
прикреплена гайка и выполнена шестигранная 
выемка соответствующая цилиндрическому 
выступу кругообразной пластины, при этом 
глубина выемки равна длине цилиндрического 
выступа. На другом конце зажимного винта 
выполнена другая шестигранная выемка. 

Упрощается фиксация устройства на 
коробке профиля светопрозрачной конструкции 
и процесс установки коробки светопрозрачной 
конструкции в полости стенки с использованием 
данного устройства, 5 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-05 (11) 403  (13) S 
(21) 20160020  (22) 13.10.2016
(72) Рузанна Малхасян (AM) 
(73) Рузанна Оганесовна Малхасян, Ереван, ул. 
Бабаджаняна 163, кв. 23 (AM) 
(54) Бумажные пакеты для подарков (5 
вариантов)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№02/1

01 .02 . 20 17

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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