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

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

(51) 2018.01 (11) 3169 (13) A
A23C 3/00

(21) AM20170137 (22) 28.11.2017
(72) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան (AM), 
Կարինե Վլադիմիրի Մայսուրյան (AM), Ռոզա 
Անուշավանի Մադոյան (AM) 
(73) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան, 0010, 
Երևան, Նալբանդյան 17, բն. 22 (AM), Կարինե 
Վլադիմիրի Մայսուրյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 11, բն. 8 (AM), Ռոզա Անուշավանի 
Մադոյան, 0033, Երևան, Վաղարշյան 20/1, բն. 
40 (AM) 
(54) Հեղուկ բակտերիալ պատրաստուկի ստաց-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է առողջապահության 
և առողջ կաթնային սննդի բնագավառին, 
մասնավորապես՝ պրոբիոտիկների և 
կաթի համակցմամբ նոր բակտերիալ  
պատրաստուկների ստացման  եղանակներին: 

Հեղուկ բակտերիալ պատրաստուկի 
ստացման եղանակ, ըստ որի կաթնաթթվային 
մանրէների Lactobacillus acidophilus 317/402 
շտամը  կուլտիվացնում են մանրէազերծված 
կաթի  միջավայրում, որին ավելացնում են 
նաև L.rhamnosus ВКПМ В-6778 և B. Bifi-
dum ВКПМ АС-1666 կաթնաթթվային 
մանրէների շտամները՝ զանգվածային 2:1:1 
հարաբերակցությամբ, իսկ կուլտիվացումը 
իրականացնում 6 ժամվա ընթացքում: 

Բարձրացվում է բակտերիալ պատրաս-
տուկի արդյունավետությունը: 

____________________

(51) 2018.01 (11) 3170 (13) A
A61K7/00

(21) AM20160093 (22) 26.09.2016
(72) Պետրոս Արամի Ղազարյան (AM), 
Արամ Պետրոսի Ղազարյան (AM), Մարիա 
Հովհաննեսի Խաչիկյան (AM), Արման Պետրոսի 
Ղազարյան (AM) 
(73) Պետրոս Արամի Ղազարյան, 0033, Երևան, 
Սունդուկյան 23, բն. 83 (AM), Արամ Պետրոսի 
Ղազարյան, 0033, Երևան, Սունդուկյան 23, 
բն. 83 (AM), Մարիա Հովհաննեսի Խաչիկյան, 

0033, Երևան, Սունդուկյան 23, բն. 83 (AM), 
Արման Պետրոսի Ղազարյան, 0033, Երևան, 
Սունդուկյան 23, բն. 83 (AM) 
(54) Հակասնկային միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ մաշկի սնկային հիվան-
դությունների բուժման միջոցին: 

Հակասնկային միջոցը ներառում է 
հեքսամեթիլենտետրամին, քացախաթթի 
13%-անոց լուծույթ, հակաօքսիդիչ՝ տոկո-
ֆերո լացետատի 30%-անոց յուղային լուծույթ 
և թորած ջուր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվածային%. 
հեքսա  մեթիլենտետրամին՝ 13.5-14.5, քացա-
խաթթվի 13%-անոց լուծույթ ՝ 75.0-78.0, 
տոկոֆերոլացետատի 30%-անոց յուղային 
լուծույթ՝ 0.8-1.2 և թորած ջուր՝ մնացածը: 

Ստեղծված է բարձր հակասնկային 
ակտիվություն ունեցող հակասնկային 
դեղամիջոց: 

____________________

(51) 2018.01 (11) 3171 (13) A
B60K17/00
F16H57/00

(21) AM20170129 (22) 30.10.2017
(72) Սիմոն Պյոտրի Պետրոսյան (AM) 
(73) Սիմոն Պյոտրի Պետրոսյան, 0055, Երևան, 
Ն.Շենգավիթ, Շ.Շահամիրյանի փող., 2-րդ 
շենք, բն. 407 (AM) 
(54) Փոխանցումների տուփ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես՝  տրանսպորտային միջոցների 
փոխանցումների տուփերին:

Փոխանցումների տուփն ունի  իրան, որի 
մեջ տեղադրված է կենտրոնական ու թագաձև 
ատամնանիվներ, և սատելիտներ ունեցող 
մոլորակային մեխանիզմ և մուտքային ու 
ելքային լիսեռներ: Փոխանցումների տուփը 
լրացուցիչ ունի հիդրոտրանսֆորմատոր, որի 
տուրբինի ելքային լիսեռը փոխգործակցում 
է կենտրոնական ատամնանիվի հետ: 
Մոլորակային մեխանիզմի սատելիտները 
հաստատուն կինեմատիկ կապի մեջ 
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են կենտրոնական ատամնանանիվին 
համառանցք տեղակայված մոլորակային 
մեխանիզմի տարիչի հետ: Տարիչի ելքային 
լիսեռին նստեցված է ատամնանիվ: Տարիչի 
ելքային լիսեռին միակցված է էլեկտրաշարժիչ: 
Փոխանցումների տուփի ելքային լիսեռին 
նստեցված է ատամնանիվ, որը փոխազդում 
է թագաձև ատամնանիվի իրանին կոշտ 
միակցված ատամնանիվի հետ:

Բարձրացվում է փոխանցման տուփի 
արդյու նա վետությունը և  հուսալիությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3172 (13) A
E02B 9/00

(21) AM20170086 (22) 09.06.2017
(72) Վոլոդյա Խաչատուրի Հարությունյան (AM), 
Հարություն Արթուրի Հարությունյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Խաչատուրի Հարությունյան, 
0027, Երևան, Իսակովի պող., 50/4, բն. 31 (AM), 
Հարություն Արթուրի Հարությունյան, 0027, 
Երևան, Իսակովի պող., 50/4, բն. 31 (AM) 
(54) Ջրառու կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոտեխնիկային, 
մասնավորապես՝ ջրառու կայանքներին: 

Ջրառու կայանքն ունի գետի մեջ 
տեղակայված՝ ջրի ընդունման տեղամաս 
ունեցող ջրանցք: Ջրի ընդունման տեղամասը 
ջրի  հոսքի ուղղությամբ աստիճանաբար 
նեղացող, վերևից բաց, ափամերձ և ջրի հոսքի 
մեջ գտնվող կողային բետոնե պատերից 
կազմված ջրի հոսքն ուղղորդող պատնեշ է: 
Կայանքը լրացուցիչ ունի միմյանց հաջորդա-
բար միակցված աղեղնաձև տեղակայված 
և միմյանց նկատմամբ մեկ ծայրամասերով 
անկյան տակ գտնվող երկու  բետոնե խողովակ, 
ջրի բացթողման հատվածամաս, և ջրի մուտքը 
դեպի խողովակներ ու ելքը խողովակներից 
կարգավորող, գետի հոսքի ուղղությամբ դեպի 

ներքև տեղակայված և լծակի տեսք ունեցող 
փական: Լծակն իրականացված է երկու 
շարժաթև ունեցող հետընթաց-առաջընթաց 
շարժում իրականացնող մեխանիզմի տեսքով: 
Յուրաքանչյուր շարժաթևի մեկ ծայրամասը 
հոդակապորեն միակցված են լծակի 
կարճ հատվածամասի միջնամասում, իսկ 
շարժաթևերի մյուս ծայրամասերը միակցված 
են երկու խողովակների պատերին, ընդ 
որում՝  շարժաթևերի մյուս ծայրամասերը՝   
մեմբրանային պոմպերի մխոցներ են:

Բարձրացվում է կայանքի արտադրողա-
կանությունը և օ.գ.գ., 2 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3173 (13) A
H02K 17/00

(21) AM20160089 (22) 19.09.2016
(72) Ժան Դավիդի Դավիդյան (AM) 
(73) Ժան Դավիդի Դավիդյան, 0002, Երևան, 
Սպենդիարյան 3, բն. 6 (AM) 
(54) Ասինքրոն Էլեկտրաշարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրա-
մեքենաշինությանը և էլեկտրատեխնիկային: 

Ասինքրոն էլեկտրաշարժիչն ունի ստատոր 
իր մագնիսալարով ու փաթույթով, և առանց 
փաթույթի զանգվածային ռոտոր: Ստատորն 
ունի երկրորդ մագնիսալար իր փաթույթով: 
Ռոտորը երկարացված է այնպես, որ երկրորդ 
մագնիսալարը ընդգրկում է ռոտորը: Երկրորդ 
մագնիսալարի փաթույթի յուրաքանչյուր ֆազը 
միացված է արտաքին դիմադրություններին, 
որոնք շունտավորված են զուգահեռ միացված 
կիսահաղորդչային բանալիներով, որոնց 
կառավարման շղթաները միացված են 
էլեկտրաշարժիչի կառավարման համակարգին: 

Մեծացվում է էլեկտրաշարժիչի հզորու-
թյունը, 4 նկ.:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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ՄԱՍ 1

10

№ 04/1   03 .04 . 20 18

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 512  (13) U
A43 B23/00

(21) AM20170116U (22) 31.08.2017
(72) Կարինե Ղարագյոզյան (AM) 
(73) Կարինե Ղարագյոզյան, 0025, Երևան, 
Այգեստան 9 փ., 69 շ., բն. 37 (AM) 
(54) Կոշիկի բաժանելի զարդարանք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մարդու 
պահանջմունքների բավարարման ոլորտին, 
մասնավորապես՝ կոշիկի ձևավորման 
դեկորատիվ տարրերին:

Օգտակար մոդելն իրենից ներկայացնում 
է կոշիկի բաժանելի զարդարանք, որը 
կազմված է դեկորատիվ տարրից և դա կոշիկին 
ամրակցելու տարրից, որն իրականացված է 
դեկորատիվ տարրի շարունակությունը կազմող 
կամ մեկ ծայրով դրան ամրացված մեկ կամ 
մի քանի ճկուն լեզվակի տեսքով։ Դեկորատիվ 

տարրի ամրացման ժամանակ լեզվակը 
կամ լեզվակները զետեղվում են կոշիկի 
ներսում այնպես, որ դա կամ դրանք լինեն 
անտեսանելի, իսկ դեկորատիվ տարրը մնա 
կոշիկից դուրս։ Ընդ որում, դեկորատիվ տարրը 
ամրակցվում է կոշիկի դիմացի, կողային կամ 
հետնակի հատվածներում: Ճկուն լեզվակների 
վրա տեղադրված են սևեռիչ տարրեր, որոնք 
իրականացված են կպչուն նյութի շերտի, 
մագնիսի կամ կեռիկի տեսքով։ Լեզվակներն 
իրականացված են գործվածքից, բնական 
կամ արհեստական կաշվից կամ սիլիկոնից։ 
Լեզվակը կարող է իրականացված լինել նուրբ 
ձգվող ժապավենից պատրաստված օղակի 
տեսքով։ 

Պաշտպանվում են ոտնաթաթի առանձին 
հատվածները կոշիկի հետ շփումից, 32 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 04/103 .04 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 21-01 (11) 444  (13) S 
(21) 20170058  (22) 29.12.2017
(72) Արա  Դանիելյան (AM) 
(73) «Էկոար-1» ՓԲԸ (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Խաղալիք (5 տարբերակ)
(55) 
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№ 04/103 .04 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 18

(210) 20170506  (111) 27165
(220) 14.04.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 14.04.2027
(730) «Նոր կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 
5, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

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

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություն-
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կեն դանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20170587  (111) 27166
(220) 01.05.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 01.05.2027
(730) «Գագի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ն.Շենգավիթ 
փ. 3, տուն 49, AM 
(442) 16.06.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

18

ՄԱՍ 1

18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 18

(540) 

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

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ, այն է՝ ավտո-
մեքենաների յուղի փոխման ծառայություն:

____________________

(210) 20170912  (111) 27167
(220) 19.06.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 19.06.2027
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք 
և բուսական ծագման բժշկական պատրաս-
տուկներ վերին շնչուղիների հիվանդությունների, 
բորբոքված կոկորդի, հազի և մրսածության 
ախտանիշների թեթևացման և կանխարգելման 
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20170953  (111) 27168
(220) 26.06.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 26.06.2027
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

և բուսական ծագման բժշկական պատրաս-
տուկներ վերին շնչուղիների հիվանդություն-
ների, բորբոքված կոկորդի, հազի և 
մրսածության ախտանիշների թեթևացման և 
կանխարգելման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171152  (111) 27169
(220) 02.08.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 02.08.2027
(730) Ամգեն Ինք., US 
(442) 16.10.2017
(310) 87325936    (320) 06.02.2017   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
նախատեսված գլխացավերի, միգրենների, 
գլխում ցավերի և նյարդաբանական խան-
գարումների և ախտաբանական վիճակների 
կանխարգելման, զարգացման զսպման և 
բուժման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171153  (111) 27170
(220) 02.08.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 02.08.2027
(730) Ամգեն Ինք., US 
(442) 16.10.2017
(310) 87325932   (320) 06.02.2017   (330) US
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, դեղագործական պատրաստուկներ 
նախատեսված գլխացավերի, միգրենների, 
գլխում ցավերի և նյարդաբանական խան-
գարումների և ախտաբանական վիճակների 
կանխարգելման, զարգացման զսպման և 
բուժման համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171193  (111) 27171
(220) 17.08.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 17.08.2027
(730) «Սոֆթ թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 1, 
տարածք 1, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «VIRUS» բառը և «.AM» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, մուգ մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 09. համակարգչային ծրագրեր 
(գրառված). համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. էլեկտրո-
նային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի).

դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 

ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). գործա-
րար  (բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց վաճառա-
տեղերի տրամադրում գնողներին և ապրանք-
ներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
տեղեկա տվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). 

դաս 42. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
ինտեր նետային (համացանցային) անվտան-
գության հարցերով:

____________________

(210) 20171269  (111) 27172
(220) 04.09.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 04.09.2027
(730) Արամ Մարտիրոսյան, Երևան, Մխիթար 
Հերացու փ., շ. 20, բն. 47, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

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

դաս 14. վզնոցներ, ականջօղեր, կրծքա-
զարդեր (բիժուտերիա):

____________________

(210) 20171406  (111) 27173
(220) 04.10.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 04.10.2027
(730) «Զարգաքար» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, 
դպրոցի, 15, AM 
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(442) 16.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 30. թեյ, սառույցով թեյ, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ, թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ, համեմունքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171498  (111) 27174
(220) 23.10.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 23.10.2027
(730) «Մէլոն Ֆէշն Գրուպ» բաժնետիրական 
ընկերություն, RU 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. 3D ակնոցներ. ապրանքների 

էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. մագնիսական 
նույնականացման քարտեր. մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. դեկորատիվ մագնիսներ. 
ակնոցներ (օպտիկա). արևապաշտպան 
ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. ակնոցների 
ապակիներ. հակաշլացման լուսապաշտպան 
ապակիներ. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ- 
կրիչներ. պատյաններ հպաոսպնյակների 
համար. ակնոցների պատյաններ. 
պատյաններ քթակնոցների (պենսնեի) 
համար. լուսանկարչական ապարատների 
և լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. նրբաքուղեր 
բջջային հեռախոսների համար. նրբաքուղեր 
քթակնոցների (պենսնեի) համար.

դաս 14. ագատներ. ալմաստներ. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). թմբուկներ 
(ժամացույցների արտադրություն). ժամա-

ցույցների ապարանջաններ. ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
համար. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
զարթուցիչներ. դեկորատիվ գնդասեղներ. 
փողկապների գնդասեղներ. գնդասեղներ 
(թանկարժեք իրեր). ուլունքներ թանկարժեք և 
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար. 
ուլունքներ մամլած սաթից. կիսանդրիներ 
ազնիվ մետաղներից. գլանիկներ թանկարժեք 
իրերի համար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սև սաթ. նախապատրասվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). փողկապների 
սեղմիչներ. թևքաճարմանդներ. օղլակներ 
թանկարժեք իրերի համար. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. կլուազոնե 
տեխնոլոգիայով պատրաստված իրեր. 
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից. 
ոսկերչական իրեր. թանկարժեք իրեր 
փղոսկրից. թանկարժեք իրեր սաթից. 
իրիդիում. կաբոշոններ ոսկերչական իրերի 
համար. թանկարժեք քարեր. կիսաթանկարժեք 
քարեր. արծաթյա մետաղաթել. վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր), անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
ժամացույցների իրաններ. ճոճանակներ 
(ժամագործություն). մեդալներ. մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր). չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. մետաղադրամներ. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). ձիթակն (թանկարժեք 
քար). օսմիում. պալադիում. պլատին (մետաղ). 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույց-
ների զսպանակներ. ռոդիում. ռութենիում. 
շարժականգով վայրկյանաչափներ. անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. ականջօղեր. 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. արձաններ 
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ազնիվ մետաղներից. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. ձեռքի ժամացույցների 
ապակիներ. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ 
ադամանդ). ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. 
ժամացույցների սլաքներ (բացառությամբ 
ձեռքի ժամացույցների). կոշիկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից. 
գլխարկների զարդարանքներ ազնիվ 
մետաղներից. զարդարանքներ սև սաթից. 
զարդարանքներ (թանկարժեք իրեր). նվերի 
պատյաններ ժամացույցների համար. 
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). 
ժամանակաչափներ. ժամանակադիտակներ. 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ 
(ժամագործություն). ատոմային ժամացույցներ. 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցներ 
(բացառությամբ ձեռքի). ձեռքի ժամացույցներ. 
արևի ժամացույցներ. էլեկտրական 
ժամացույցներ. էտալոնային ժամացույցներ 
(ազդանշանների տվիչ գեներատոր). 
զարդատուփեր. շպինելներ (թանկարժեք 
քարեր).

դաս 18. ալպենշտոկներ. մանկական 
լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ 
կրելու համար. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. 
դրամապանակներ. կրեդիտ քարտերի 
պատյաններ (դրամապանակներ). ձիերի 
մեջքը պահպանող, թամբի տակ գցվող 
գորգեր. այցեքարտերի պատյաններ. 
սանձեր. հեծելասարքերի լրակազմեր.  
ռետինե դետալներ ասպանդակների համար. 
թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու 
համար օգտագործվողների. հովանոցներ. 
արևի հովանոցներ. կաշեգործական - 
թամբագործական իրեր. անձրևի կամ 
արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. կաշվե կամ 
կաշեստվարաթղթե տուփեր. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). մտրակներ. արհեստական 
կաշի. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաշի. կաշեստվարաթուղթ. զսպանների կաշվե 
պատյաններ. օղակներ հովանոցների համար. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. կաշվից 
կամ կաշեստվարաթղթից արկղեր. ֆիբրից 
տուփեր, արկղեր և սնդուկներ. քսակներ. 
մետաղյա օղակներից պատրաստված 
քսակներ. թամբերի ամրակապեր. ուղղանկյուն 

մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի հիմնակմախքներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ձիերի ծնկակալներ. 
դնչկալներ. ձիերի երասանակներ. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
կաշվե թելեր. կահույքի կաշվե պաստառներ. 
հագուստ կենդանիների համար. կահույքի 
կաշվե հարդարանք. վզնոցներ կենդանիների 
համար. թղթապանակներ երաժշտական 
նոտաների համար. անգազանցիկ թաղանթներ 
կենդանիների աղիքներից.  բազմաճյուղ 
մտրակներ. շնակապեր. ձիաթամբերի տակ 
դրվող փափուկ տակդիրներ. պայտեր. կաշվե 
թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. պորտպլեդներ. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ձգափոկեր (լծասարք). մորթեղեն. ռանդոսերու 
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ). 
կռնապայուսակներ. կաշեփոկիկներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. փոկեր 
լծասարքի համար. փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար 
(փոկային շինվածքներ).  կաշվե դնչափոկեր. 
ասպանդակի փոկեր. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ գավազանների 
համար. բռնակներ ճամպրուկների համար. 
թիկնապայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
ձիաթամբեր. տնտեսական մթերացանցեր. 
անձրևի կամ արևի հովանոցների 
ճաղեր. ասպանդակներ. պայուսակներ. 
պայուսակներ ալպինիստների համար. 
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար. 
դատարկ պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար. ճամփորդական 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու 
համար. ծովափի պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիստական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անվավոր 
տնտեսական պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. ճամփորդական սնդուկներ. 
կերի տոպրակներ. ձիասարքի լկամներ. 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). հովանոցների 
կոթեր. նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). երասաններ 
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(լծասարք). լծասարքեր կենդանիների համար. 
բանալիների պատյաններ. անուրներ ձիերի 
համար. ճամպրուկներ (ուղեբեռ). տափակ 
ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. թամքատակեր ձիերի 
համար. պատյաններ անձրևի հովանոցների 
համար. շևրո (փափուկ այծակաշի). մշակված 
կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. խոշոր 
եղջերավոր անասունների կաշիներ. կաշվե 
քուղեր. ձիերի աչքակալներ (լծասարք). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 25. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). ներքնազգեստ. քրտինք 
ներծծող ներքնազգեստ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). կրծկալներ. կաճյակներ 
(թաղիքե ոտնաման). հագուստի օձիքներ. 
հանովի օձիքներ. ներդիրներ շապիկների 
համար. քողեր (հագուստ). գաբարդիններ 
(հագուստ). կրկնակոշիկներ. փողկապներ. 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). զանգապաններ. 
կոշիկների ճտքեր. առանց քուղերի 
սեղմիրաններ (գրացիաներ). հագուստ ջերսիից. 
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
տրիկոտաժեղեն. կրունկներ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). գրպաններ հագուստի համար. 
կաշնեներ. հովարով գլխարկներ. հովարներ 
գլխարկների համար. զուգագուլպաներ. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). իրանակալներ 
(կանացի ներքնազգեստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). կոստյումներ. լողազգեստներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ. լողափի 
զգեստներ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). ձկնորսական 
բաճկոններ. լեգինսներ (շալվար). շքազգեստներ 
(սպասավորների). լիֆեր. սպորտային 
մայկաներ. բազկապատներ. կրծքակալներ. 
թիկնոցներ. մանտո. դիմակներ քնելու համար. 

մորթիներ (հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). ոչ էլեկտրական 
մուֆտաներ ոտքերի համար. մուֆտաներ 
(հագուստ). կոշիկների կրնկատակեր. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. մորթե թիկնոցներ. 
ականջակալներ (հագուստ). կարճագուլպաներ. 
քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. կոշիկ. 
լողափի կոշիկ. սպորտային կոշիկներ. հագուստ. 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների համար. 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. անջրանցիկ հագուստ. համազգեստ. 
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). գլխանոցով 
բաճկոն. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
դահուկորդների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). պիժամաներ. լողավարտիքներ. 
պլաստրոններ. վզպատներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. զգեստներ. գլխակապեր 
(հագուստ). կախակապեր. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կապեր երկար 
գուլպաների համար. պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). քրտնակալներ. ներ-
բաններ. տաբատակալներ. կիսակոշիկներ. 
քուղերով կիսակոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ 
(ներքնազգեստ). գոտի-քսակներ (հագուստ). 
գոտիներ (հագուստ). նորածնի օժիտ (հագուստ). 
կոշիկի սահելը խոչընդոտող հարմարանքներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. ռանտեր 
կոշիկների համար. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). շապիկներ (բլուզներ). սաբոներ 
(կոշիկ). սանդալներ. բաղնիքի սանդալներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ. սարաֆաններ. 
սարիներ. սարոնգներ. սվիտերներ, 
պուլովերներ. կոշկերեսներ. միջատակեր. 
ժամաշապիկներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). տրիկոտաժե 
հագուստ. կիսավարտիքներ. կոշիկներ. 
մարմնամարզական կոշիկներ. տնային 
կոշիկներ. թասակներ (գլխարկ). չալմաներ. 
գլխարկներ. գոգնոցներ (հագուստ). կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. խալաթներ. բաղնիքի 
խալաթներ. ցիլինդրներ. կոշկաքթեր 
(կոշիկների մասեր). գուլպաներ (երկար). 



ԳՅՈՒՏԵՐ

23

ՄԱՍ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 18

քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. շալեր. 
թղթե գդակներ (հագուստ).գդակներ. 
ջրցողի գլխարկներ. լողագլխարկներ. 
շարֆեր. սեպեր բուտսերի համար. 
բոլորագլխարկներ. մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ). փողքաժապավեններ. 
մուշտակներ. էսպադրիլներ. շրջազգեստներ. 
տակի շրջազգեստներ. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ.

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. առևտրային աուդիտ. աշխատանքի 
վարձելու գործակալությունների ծառա-
յություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հաշիվն երի ապրանքագրերի տրա-
մադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
(խորհուրդներ հաճախորդներին ապրանք-
ների վերաբերյալ). հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. 
աշխա տա կիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցե-
րով. խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. գովազդի մանրա-

կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար.  նորաձևության  ցուցադրու-
թյան կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղե-
կատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
գործարար և առևտրային հարաբերություն-
ների ոլորտներում տեղեկատվության 
տրամադրում. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատ-
րաստուկների և բժշկական նշանա կության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
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գովազդային վահանակների վարձույթ. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղան-
ների վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
ազդագրերի, պլակատների փակցնում. 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդ փոստով. հեռուստա-
գովազդ. փաստաթղթերի վերարտադրում. 
տեղեկա  տվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
վիճա կա  գրական տվյալների հավաքում և 
տրա մադրում. տվյալներ գործարարական գոր-
ծառ նությունների մասին. տեղեկա տվու թյան 
կանոնակարգում տվյալների համակարգ չային 
հիմնապաշարներում. խորհրդա տվու թյուն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ. հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս. հյուրանոցային 
գործունեության կառավարում. արտա-
հաստիքային աշխատողների գործունեության 
կառավարում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների մշակ-
ման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. մեքենագրման 
ծառայություններ. հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). վեբ-կայքերի երթևեկի 

օպտիմալացում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով». 
քարտուղարական ծառայություններ. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). սղագրական ծառայություններ. 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն). հեռախոսա-
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող բաժանորդների համար. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171522  (111) 27175
(220) 30.10.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 30.10.2027
(730) ՕԱՏ Ագուրիո Կաբուշիկի Կաիշա, գործող 
որպես ՕԱՏ Ագրիո Քո., Լթդ, JP 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. ֆունգիցիդներ. մանրէասպաններ. 

ակարիցիդներ (տիզասպաններ). միջատասպան 
միջոցներ. պեստիցիդներ. ռոդենտիցիդներ 
(միջոցներ կրծողների դեմ). պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ, բոլորը 
գյուղատնտեսության և այգեգործության մեջ 
օգտագործման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20171532  (111) 27176
(220) 02.11.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 02.11.2027
(730) Մեյզու Թեքնոլըջի Քո, ԷլԹիԴի, CH 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, հավելվածներ սմարթֆոնների 
ծրագրային ապահովման համար (ներ-
բեռնելի). համակարգիչների կից սարքեր. 
պլանշետային համակարգիչներ. սմարթ-
ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. դեմքի 
ճանաչման սարքեր. կշեռքներ. սմարթֆոններ. 
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների 
համար. ցանցային հաղորդակցության 
հարմարանք. մարմնի վրա կրվող սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար. սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների համար հարմարեցված 
պաշտպանիչ ժապավեններ. ցանցային 
երթուղիչներ (ռաութերներ). հեռուստացույց-
ներ. ականջակալներ. տեսախցիկներ. 
ավտոմեքենաների տեսագրման սարքեր. 
հեռուստացույցային կցուրդներ. վիրտուալ 
իրականության գլխադիր սաղավարտներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. լուսա-
նկարչական ապարատներ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. էլեկտրոնային 
ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ). նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ). հհդ (usb) մալուխներ. էլեկտրական 
ձայնահաններ (ադապտերներ). խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացումներ). 
էներգիայի ադապտերներ. 3d ակնոցներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները 
կանխելու համար. արտաքին մարտկոցներ 
(վերալիցքավորող մարտկոցներ). էլեկտրա-
կան մարտկոցներ. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրական կուտակիչների համար.

դաս 35. գովազդ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. տվյալ-
ների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171546  (111) 27177
(220) 08.11.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 08.11.2027
(730) «Խաչատրյան մոբիլսերվիս» ՍՊԸ, 
Երևան, Աբովյան 37, բն. 8, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «MOBILE SERVICE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. գործվածքների երանգները վերա-
կանգնող օճառներ. պատրաստուկներ մաքրելու 
կամ փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
ողորկման համար. փայլ տվող պատրաստուկ-
ներ (ողորկման համար). ողորկելու մոմեր. 
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պահպանող բաղադրություններ կաշվի համար 
(փայլեցնող). բծերը հանելու միջոցներ. քսուքներ 
ողորկման համար. մոմեր կաշվի համար. 
կրեմներ կաշվի համար. լվացող միջոցներ 
(ներառյալ ավտոմեքենաների համար), 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվող-
ների. լուծույթներ մաքրելու համար. զմռնիտի 
կտորներ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. ողորկման 
թուղթ. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար.

դաս 7. խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). տրանսպորտային միջոցները 
լվանալու կայանքներ. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. գորգամաքրման 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
վակուումային զտման կենտրոնական 
կայանքներ. շոգեզտման հարմարանքներ. 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ հար-
մարանքներ). փոշու հեռացման կայանքներ 
(զտիչ կայանքներ). բարձր ճնշման տակ զտման 
ապարատներ. փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլ-
ներ. էլեկտրական սարքեր և հարմարանքներ 
մոմով փայլեցնելու համար. ներկի 
փոշարարներ (մեքենաներ). փոշեկուլների 
պարկեր. փոշեկուլների խոզանակներ. ներծծող 
ծայրափողակներ փոշեկուլների համար. 
խողովակներ մաքրելու քերակներ.

դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական խողովակ-
ներ. խողովակներ մանածագործվածքից. 
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար. 
ռետինաքուղեր. կոպիտ պաստառից 
ճկափողեր. խողովակների ոչ մետաղական 
կցորդիչներ. ոչ մետաղական միացքներ 
ճկուն խողովակների համար. միակցիչ 
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների 
ջերմափոխանակիչների համար. օղաձև 
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված 
(վուլկանացված) թելքից. ոչ մետաղական ճկուն 
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ. 
ռետինե խողովակներ. 

դաս 21. կենդանիների ցցամազեր (խոզա-
նակներ և վրձիններ). ճկափողերի գլխադիրներ 
ոռոգման, ջրցանման համար. խոզանակ-
ներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). մեխանիկական 
խոզանակներ գորգերի համար. ծորաններ. 
խոզանակավոր իրեր. լաթեր մաքրություն 
անելու համար, ներառյալ՝ միկրոֆիբրե և 
թավշե լաթեր. ոչ էլեկտրական հարմարանքներ 
մոմով փայլեցնելու համար. կաշի ողորկման 
(փայլեցման) համար. մաքրող գործիքներ (ձեռ-
քով կառավարվող). ոչ էլեկտրական փոշեորսիչ-
ներ. լաթեր կահույքի փոշին մաքրելու համար. 
կոշտ խոզանակներ. հատակի խոզանակներ. 
բարձիկներ մաքրելու համար. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ և հարմարանքներ 
ողորկման համար. նյութեր փայլեցնելու համար, 
բացառությամբ մթերքների, թղթի և քարի. 
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ 
բժշկականի). մաքրելու համար թավշակաշի. 
փոշի մաքրելու լաթեր. ձեռնոցներ ողորկման 
համար. ավտոմեքենան լվանալու ձեռնոցներ. 
լաթեր ողորկման, փայլեցման համար.

դաս 35. գովազդ. ապրանքների ցուցա-
դրում. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերաբերյալ). 
առևտուր. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար:

____________________

(210) 20171600  (111) 27178
(220) 20.11.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 20.11.2027
(730) «Կանոնֆարմա պրոդակշն» ՓԲԸ, RU 
(442) 01.12.2017
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղապատիճներ, դեղագործական 

պատրաստուկներ, դեղամիջոցներ, դեղա-
միջոցներ մարդու համար:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20171601  (111) 27179
(220) 20.11.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 20.11.2027
(730) «Կանոնֆարմա պրոդակշն» ՓԲԸ, RU 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. միջոցեր գլխացավի դեմ, դեղա-

պատիճներ, դեղագործական պատրաս-
տուկներ, ցավազրկողներ, դեղամիջոցներ, 
դեղամիջոցներ մարդու համար:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20171616  (111) 27180
(220) 21.11.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 21.11.2027
(730) «Սոլար էներջի սիստեմ սոլութիոնս» ՍՊԸ, 
Երևան, Չարենցի 1-ին նրբ., տուն 23/1, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) «Solar Energy System Solutions» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:

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

դաս 11. արևային ջրատաքացուցիչներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ առևտուր:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20171622  (111) 27181
(220) 23.11.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 23.11.2027
(730) Անեստասս Էլ Մուր, LB 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) «GLOBAL COUNCIL FOR BUSINESS AND 
TRADE» գրառումն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, դեղին, մուգ ոսկեգույն, 
փիրուզագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. oգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում, տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին, արտաքին գովազդ, առևտրային 
տեղեկա տվության գործակալությունների 
ծառայություններ, ինքնարժեքի վերլուծություն, 
գովազդային նյութերի տարածում, 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մակերպման և կառավարման հարցերով, 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
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կառավարման հարցերում, գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ, շուկայի ուսումնասիրություն, 
առևտրային գործունեության գնահատում, 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում, խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով, 
գովազդ, ռադիոգովազդ, ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում, հեռուստագովազդ, գովազդա-
յին գործակալությունների ծառայություն ներ, 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով, շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ, 
մասնա գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում, ցուցահանդես-
ների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով, գործնական 
տեղեկատվություն, տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով, 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, գների համեմատման ծառա-
յություններ, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար, 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով, պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես ծառայություններ, հասա-
րակական հարաբերությունների հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, հաղորդակցության 
ռազմա վարության ոլորտի գովազդի հար-
ցերով խորհրդատվություն, գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց հետ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20171704  (111) 27182
(220) 04.12.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 04.12.2027

(730) Գրիգորի Զաքարյան, Երևան, Կիևյան 24, 
բն. 20, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների և ռեստորանների 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20171828  (111) 27183
(220) 22.12.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 22.12.2027
(730) «Եվրոլուչե» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 64, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. կահույքի, լուսատեխնիկայի, 

լուսատուի, վարագույրների, պաստառների 
վաճառք:

____________________

(210) 20171856  (111) 27184
(220) 27.12.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 27.12.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելինա 
Նիկոլայան Սոսիկի, Սյունիքի մարզ, ք. 
Ագարակ, Սայաթ-Նովայի 8, բն. 9, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Bio» և «Bee» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր, այդ 
թվում նաև խմելու ջուր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի). օղի. լիկյոր. 
գինիներ. փրփրուն գինիներ։
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20171862  (111) 27185
(220) 27.12.2017 (151) 21.03.2018
   (181) 27.12.2027
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 4. քարածուխ. քարածուխ բրիկետա-
վորված. կոքս. վառելիքի բրիկետներ. փայտա-
նյութի բրիկետներ. գորշածուխ.

դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխախոտային 
մելաս. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. վառիչներ ծխողների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկիներ և լուցկու տուփեր:  
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20161038  (111) 27186
(220) 12.08.2016 (151) 30.03.2018
   (181) 12.08.2026
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 01.09.2016
(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 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20170036  (111) 27187
(220) 16.01.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 16.01.2027
(730) Ամազոն Թեքնոլըջիս, Ինք., US 
(442) 03.04.2017
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(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ ներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. ծրագրային ապահովում. 
դյուրակիր և ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր 
հաղորդման, պահպանման, կառավարման, 
գրանցման և տեքստի, պատկերների, ձայնի, 
տեսագրության և տվյալների վերլուծման 
համար, այդ թվում` համացանցով, անլար 
ցանցով և էլեկտրոնային կապի ցանցերով և 
էլեկտրոնային ու մեխանիկական մասեր և 
կցամասեր դրանց համար. պլանշետային 
համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրքեր, ձայնա- 
և տեսանվագարկիչներ, էլեկտրոնային 
անձնական օրգանայզերներ, գրպանի 
անձնական համակարգիչներ և դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի սարքեր և 
էլեկտրոնային ու մեխանիկական մասեր և 
կցամասեր դրանց համար. համակարգիչների 
կից սարքեր. մոնիտորներ, էկրաններ, լարեր, 
մալուխներ, մոդեմներ, տպիչներ, սկավա-
ռակակիրներ, ձայնահաններ, ձայնահանների 
քարտեր, մալուխների միացքներ, խրոցակի 
միացքներ, էլեկտրական սնուցման միացքներ, 
սարքային կայաններ և սարքի կառավարման 
ծրագրեր. կուտակիչների լիցքավորման 
սարքեր. կուտակիչների լիցքավորման 

դյուրակիր սարքեր. հիշողության քարտեր և 
հիշողության քարտերը կարդալու սարքեր. 
բարձրախոսներ, միկրոֆոններ և ականջա-
կալներ. պատյաններ, ծածկոցներ և 
կանգնակներ համակարգիչների համար. 
պատյաններ, ծածկոցներ և կանգնակներ 
դյուրակիր և ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի 
համար հաղորդման, պահպանման, 
կառավարման, գրանցման և տեքստի, 
պատկերների, ձայնի, տեսագրության և 
տվյալների վերլուծման համար, այդ թվում` 
համացանցով, պլանշետային համա-
կարգիչների, էլեկտրոնային գրքերի, ձայնա- և 
տեսանվագարկիչների, էլեկտրոնային անձնա-
կան օրգանայզերների, գրպանի անձնական 
համակարգիչների և դիրքորոշման համաշ-
խարհային համակարգի սարքերի և 
էլեկտրոնային ձևով հրապարակված նյութերի, 
մասնավորապես` գրքերի, ամսագրերի, 
թերթերի, տեղեկագրերի, մուլտիմեդիային 
շնորհանդեսների համար սարքեր. հեռա-
կառավարման սարքեր դյուրակիր և ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի և համակարգիչների 
համար. սնուցման ադապտերներ. USB լարեր. 
էլեկտրոնային սարքային կայաններ. լիցքա-
վորող սարքեր կուտակիչների համար. 
էլեկտրական միացքներ, լարեր, մալուխներ և 
ադապտերներ. անլար հեռակառավարման 
սարքեր դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերի և 
համակարգիչների համար. ականջակալներ և 
ականջապանակներ. տվյալների համա-
ժամանակացման ծրագրեր և ծրագրեր 
անձնական և ձեռքի համակարգիչների 
հավելվածային ծրագրային ապահովման 
սարքերի համար. համակարգչային ծրագրեր 
տեքստի, գրաֆիկայի, պատկերների և էլեկտրո-
նային հրապարակումների ստեղծման, 
ներբեռնման, փոխանցման, ստացման, 
խմբագրման, տարանջատման, կոդավորման, 
կոդազերծման, ցուցադրման, պահպանման և 
ձևավորման համար. նախապես ձայնագրված 
ներբեռնված ձայնա- և տեսալսողական 
բովանդակություն, տեղեկատվություն և 
մեկնաբանություն. ներբեռնված էլեկտրոնային 
գրքեր, ամսագրեր, պարբերականներ, 
գովազդային նյութեր, թերթեր, տեղեկագրեր և 
այլ հրապարակումներ. համակարգչով և կապի 
ցանցերի միջոցով ներբեռնված գեղար-
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վեստական գրականության, վավերագրական 
գրականության, կոմիքսների և գեղար-
վեստական ֆիլմերի բնագավառի էլեկտրոնային 
հրապարակումներ. համակարգչով և կապի 
ցանցերով տրամադրվող գեղարվեստական և 
վավերագրական պատմվածքներով ներ-
բեռնված ֆիլմեր և կինոնկարներ. ներբեռնվող 
ձևանմուշներ գրքերի, փոքր պատմվածքների, 
սցենարների, գեղարվեստական ֆիլմերի, 
կոմիքսների, ձայնա- և տեսաֆայլերի կազմման 
համար. տվյալների և տեղեկատվության 
hամակարգչային ծրագրային ապահովում 
հավաքագրման, խմբագրման, կազմա-
կերպման, փոփոխման, գրքերի մակնշման, 
փոխանցման, պահպանման և բաշխման 
համար. ներբեռնված ձայնային գրքեր և թվային 
ձայնային ֆայլեր. տեքստի, պատկերի և ձայնի 
փոխանցման և վերարտադրման ծրագրային 
ապահովում. տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարման ծրագրային ապահովում. 
նշանների ճանաչման ծրագրային ապահովում. 
ձայնի ճանաչման ծրագրային ապահովում. 
էլեկտրոնային փոստի և հաղորդագրության 
ծրագրային ապահովում. առցանց տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտքի, դիտման և որոնման 
համար համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. տեղեկագրերի էլեկտրոնային 
տախտակներ. տվյալների համաժա-
մանակացման ծրագրային ապահովում. 
հավելվածների զարգացման ծրագրային 
ապահովում. մասեր և կցամասեր վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար. ծրագրային 
ապահովում, մասնավորապես՝ ինտերակտիվ 
ծրագրերի մշակման գործիքներ և գործարկման 
միջավայրեր, որոնք օգտագործվում են 
ծրագրերի հավելվածների ստեղծման և 
մշակման համար՝ մասնավոր, գործարար, 
ժամանցային, տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների և կենտրոնական կառավարու-
թյան, միջկառավարական կազմակերպու-
թյունների, կրթության, տեղեկատվության, ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների տվյալ-
ների և ինտերնետ և այլ ցանցային 
տեխնոլոգիաներ օգտագործող համակար գերի 
մատչելիությունը ապահովելու նպատակով. 
ձայնի, պատկերի կամ տվյալների վերար-
տադրման գործիքներ և ապարատներ. 
հեռուստատեսային ապարատներ և գործիքներ. 

ինտերակտիվ էլեկտրոնային ապարատներ 
խցիկների, տեսախցիկների, հեռուստա-
ցույցների, բջջային, շարժական հեռախոսների, 
պլանշետային համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների, համակարգիչների, դիրք-
որոշման համաշխարհային համակարգի 
սարքերի, էլեկտրոնային գրքերի տեսքով. 
վերոնշյալ ցանկացած ապրանքների համար 
հեռակառավարման բլոկներ. մագնիսական 
կամ օպտիկական տեղեկակիրներ մաքրող 
ապարատներ. մաքրող ապարատներ, որոնք 
օգտագործվում են ձայնի, տեսագրություն ների 
կամ տեղեկատվության գրանցման կամ 
վերարտադրման համար օգտագործվող 
ապարատների հետ. սնուցման էլեկտրական 
բլոկներ. տրանսֆորմատորներ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. մարտկոցներ. 
մագնիսական կամ օպտիկական տեղեկա-
կիրների պահպանման պատյաններ և 
ծածկոցներ. մագնիսական կամ օպտիկական 
տեղեկակիրներ, գրանցման սկավառակներ. 
ձայնագրիչներ. տեսագրիչներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. լուսակայված ժապավեններ 
կամ դիապոզիտիվներ. նախապես գրանցված 
համակարգչային ծրագրեր. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային ապարատների, խաղային կամ 
զվարճության ապարատների հետ օգտա-
գործվող նախապես գրանցված ծրագրային 
ապահովում. մասեր և կցամասեր բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքների համար. ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, պատրաստի ծրագրեր, ծրագրային 
ապահովման գործառնական համակարգեր և 
համակարգչային ծրագրեր, բացառությամբ 
ինտերակտիվ ծրագրերի մշակման գործիքների 
և գործարկման միջավայրերի, որոնք 
օգտագործվում են ծրագրերի հավելվածների 
ստեղծման և մշակման համար՝ մասնավոր, 
գործարար, ժամանցային, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների և կենտրո-
նական կառավարության, միջկառավարական 
կազմակերպությունների, կրթության, տեղեկա-
տվության, ոչ առևտրային կազմակեր-
պությունների տվյալների և ինտերնետ և այլ 
ցանցային տեխնոլոգիաներ օգտագործող 
համակարգերի մատչելիությունը ապահովելու 
նպատակով. համակարգիչներ, համա-
կարգչային սարքավորանք, ներբեռնված 
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համակարգչային ծրագրեր, համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, միկրոհամա-
կարգիչներ. համակարգչային կից սարքեր, 
տպիչներ, տերմինալներ, մոնիտորներ, 
էկրաններ, ստեղնաշարեր. տվյալների 
պահպանման ապարատներ, մագնիսական և 
օպտիկական սկավառակներ և սկավառա-
կակրիչներ, ժապավենակրիչներ. ապարատներ, 
ծրագրային արտադրանք, ծրագրեր և 
ծրագրային ապահովում բառերի, տվյալների և 
պատկերի վերարտադրման, տեղեկություն 
հավաքելու, կառավարման, ներկայացման և 
վերահսկման, տվյալների հիմնապաշարների, 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման, 
համակարգչային նախագծման, աշխա-
տանքների կառավարման, հեռահա-
ղորդակցության, թվայնացված կապի, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, ցանցի կապի և ցանցի 
կառավարման, հաղորդագրության, մուլտի-
մեդիային միջոցների կառավարման, 
ներկայացման և վերահսկման համար. 
սնուցման մալուխներ, լիցքավորվող սարքեր. 
կուտակիչները լիցքավորող սարքեր դյուրակիր 
և ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի համար. 
ձայնագրման էլեկտրական ապարատուրա և 
էլեկտրալարեր, տպիչներ և գծային միացիչներ. 
պատյաններ, ծածկոցներ, կանգնակներ, 
իրաններ, բարձրախոսներ, պարագաներ, 
մոնիտորներ, տպիչներ, էկրաններ և 
ստեղնաշարեր դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի համար. համակարգչային դատարկ 
սկավառակներ. թվայնացված տվյալների 
դատարկ կուտակիչներ. էլեկտրոնային 
տվյալների դատարկ կուտակիչներ. դատարկ 
սմարթ քարտեր. համակարգչային մալուխներ. 
հաշվասարքեր. տեսախցիկների պատյաններ. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
համակարգիչների մկնիկներ. համակարգչային 
ցանցի երթուղարարներ և միջուկներ. 
hամակարգչային պարագաներ, մասնա-
վորապես` համակարգչային հաղորդալարեր 
արտաքին համակարգիչներում USB-լարեր 
տեղադրելու համար. USB խտարարներ. ֆլեշ 
քարտեր ընթերցող սարքեր. լուսարձակներ, 
մասնավորապես` ձայնի լուսարձակներ և ձայնի 
ուժեղարարներ. DVD սկավառակներ գրանցող 
սարքեր. DVD սկավառակակրիչներ. համա-
կարգիչների կից սարքեր անլար քարտերի 

համար. մեդիանվագարկիչներ. մեդիա-
նվագարկիչների մասեր և պարագաներ, 
մասնավորապես` պաշտպանիչ պատյաններ և 
ծածկոցներ դյուրակիր մեդիանվագարկիչների, 
լիցքավորվող սարքերի, էլեկտրական և սնման 
մալուխների համար. տեսաէլեկտրոնային 
մասեր և պարագաներ, մասնավորապես` 
էլեկտրական և սնման մալուխներ և 
լիցքավորվող սարքեր. թվային էլեկտրոնային 
մասեր և պարագաներ, մասնավորապես` 
քերծվածքից պաշտպանող, որպես իրան 
օգտագործվող մեկուսիչ պիտոյատուփեր, 
պատյաններ և պլաստմասսայե թաղանթներ՝ 
հատուկ նախատեսված համակարգիչների, 
թվային ձայնա- և մեդիանվագարկիչների, MP3 
նվագարկիչների, շարժական հեռախոսների, 
անձնական թվային հավելումների համար. 
հաղորդալարերի, ձայնահանների, կուտա-
կիչների համար լիցքավորող սարքերի, 
համակարգիչների կից սարքերի և սենսորային 
ասեղների տեսաէլեկտրոնային սարքեր, մասեր 
և պարագաներ. USB մալուխներ. տեսագրման 
մալուխներ. երկարացման մալուխներ. 
էլեկտրական և սնման մալուխներ. կերպա-
փոխիչներ. USB սարքավորանքներ. համա-
կարգչային տվյալների և հիշողության 
պահպանման սարքեր, մասնավորապես` 
դատարկ ֆլեշ սկավառակակրիչներ, USB 
սկավառակակրիչներ, USB թվային պահպան-
ման քարտեր և քարտեր ընթերցելու սարքեր. 
տպիչների մասեր և պարագաներ, 
մասնավորապես` մալուխներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. համակարգչային ծրագրեր կինո-
նկարների, հեռուստաշոուների, տեսա-
գրությունների և երաժշտության մուտքի 
համար. համակարգչով և կապի ցանցով 
տրամադրվող ներբեռնվող ձայնա-, տեսա- և 
տեսալսողական բովանդակություն գեղար-
վեստական ֆիլմերի, հեռուստաշոուների, 
տեսագրությունների և երաժշտության բնագա-
վառներում. երաժշտություն, նորություններ, 
ձայն և խոսակցություն ներբեռնող ձայնի 
թվային ֆայլեր. համակարգչային խաղերի 
ծրագրեր. համակարգչային խաղերի ծրագրային 
ապահովում. խաղերի ծրագրային ապահովում. 
ինտերակտիվ ծրագրային ապահովում. 
ինտերակտիվ խաղերի ծրագրեր. 
համակարգչային հավելվածներ շարժական 
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սարքերի, ինտերնետ բրաուզերների, 
համակարգչային կցուրդների, ընթերցող 
էլեկտրոնային սարքերի և պլանշետային 
համակարգիչների համար, մասնավորապես` 
տեսախաղերի ծրագրեր և համընդհանուր 
հետաքրքրություն հանդիսացող համա-
կարգչային հավելումների ծրագրեր առևտրի, 
ապրանքների համեմատման, զվարճության, 
նորությունների, ընթացքի կառավարման, 
անձնական կառավարման, երաժշտության և 
տեսագրությունների համար. համակարգչային 
ծրագրերի մշակման սարքեր. վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների մասեր և կցամասեր. հեռա-
խոսներ, շարժական (բջջային) հեռախոսներ, 
տեսահեռախոսներ, լուսանկարչական ապա-
րատներ. էկրաններ հեռուստաընդունիչների 
համար. հեռուստաընդունիչներ (հեռուստա-
ցույցներ) և հեռուստատեսային հաղորդիչներ. 
հեռուստաընդունիչների (հեռուստացույցների) 
հեռակառավարման ապարատուրա. էլեկ-
տրոնային նոթատետրեր. մագնիսական 
տեղեկակրիչներ. ռադիոընդունիչներ. ռադիո-
հաղորդիչներ. տեսախցիկներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և ներկառուցված համակարգչային 
ծրագրեր, մասնավորապես` գործառնական 
համակարգերի ծրագրեր, տվյալների համա-
ժամանակացման ծրագրեր հավելումների 
մշակման սարքերի բնագավառներում 
անձնական և ձեռքի համակարգիչների և 
շարժական թվային էլեկտրոնային սարքերի 
համար. հեռախոսների կառավարման ծրա-
գրեր, շարժական (բջջային) հեռախոսներ, 
սմարթֆոններ և պլանշետային համա-
կարգիչների ծրագրեր. հեռախոսով 
տեղեկատվության որոնման ծրագրեր և 
սարքավորումներ. հաղորդագրությունների 
վերահասցեավորման ծրագրեր. շարժական 
(բջջային) հեռախոսներին վերաբերող 
շարժական (բջջային) հեռախոսների, սմարթ-
ֆոնների և պլանշետային սարքերի 
համակարգչային հավելվածների ծրագրեր. 
համակարգչային հավելվածների և ներ կա-
ռուցված համակարգչային հավելվածների 
ծրագրեր շարժական (բջջային) հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետային սարքերի 
համար, մասնավորապես` ծրագրեր, որոնք թույլ 

են տալիս շարժական (բջջային) հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետային սարքերի վրա 
գտնվող լուսանկարներ և տեսախցիկից 
տեսագրություններ տարածել սոցիալական 
ցանցերում սոցիալական ցանցերի օգտա-
տերերի համար. համակարգչային ծրագրեր 
տվյալների հիմնապաշարների առցանց մուտքի, 
վերանայման և որոնման համար. համա-
կարգչային սարքավորում և համակարգչային 
ծրագրեր համակարգչայնացված համաշ-
խարհային տեղեկատվության ցանցերով 
հեռախոսակապի տրամադրման համար. 
մասեր և պարագաներ ձեռքի և շարժական 
(բջջային) էլեկտրոնային սարքերի համար. 
ծածկոցների, պատյանների, կաշվից կամ 
դրանց նմանակներից պատյանների, կտորից 
կամ մանածագործական նյութերից պատ-
յանների տեսքով մասեր և պարագաներ 
բջջային հեռախոսների, սմարթֆոնների և 
պլանշետային համակարգիչների համար, 
կուտակիչներ, վերալիցքավորվող կուտակիչներ, 
լիցքավորման սարքեր, էլեկտրական 
կուտակիչների լիցքավորման սարքեր, 
տվյալների մալուխներ, սնուցման մալուխներ, 
ականջակալներ, ստերեո ականջակալներ, 
ականջապանակներ, ստերեո բարձրախոսներ, 
ձայնային բարձրախոսներ, ձայնային բարձրա-
խոսներ տան համար, ականջակալներ անլար 
կապի ապարատների համար. անձնական 
ստերեո բարձրախոսներ. միկրոֆոններ. 
ավտոմեքենաների ձայնային ապարատուրա. 
դյուրակիր և ձեռքի թվային էլեկտրոնային 
սարքերի միացման և լիցքավորման 
ապարատներ. էլեկտրոնային տեսքով 
ընթերցվող, մեքենայական տեսքով ընթերցվող 
կամ համակարգչային ձևով ընթերցվող 
ձեռնարկներ օգտատերերի համար, որոնք 
օգտագործվում կամ վաճառվում են վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար որպես տարրեր. 
մասեր և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար. ներբեռնվող ծրագրեր 
համաշխարհային համակարգչային ցանցով 
համակարգչային հավելվածների մուտքի և 
կառավարման համար. նշանների ճանաչման 
ծրագրեր. էլեկտրոնային փոստի և հաղորդա-
գրությունների համակարգչային ծրագրեր. 
հեռուստատեսային կցուրդներ.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. գնման պատ-
վերների մշակման գործընթացների կառա-
վարում. գովազդային նյութերի նորացում. 
ինքնարժեքի վերլուծության կազմում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդ 
փոստով. աշխատանքի վարձելու գործա-
կալությունների ծառայություններ. աճուրդների 
անցկացում. աճուրդային վաճառք. օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում. օգնություն արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցե-
րում. օգնություն առևտրային ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
օգնություն ապրանքների և ծառայությունների 
գնման հարցերում երրորդ անձանց համար, 
hյուրանոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում. հաշվապահական գրքերի 
վարում. տվյալների որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
ցուցադրում. նմուշների տարածում. հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. հեռուստա-
գովազդ. առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն 
դերասանների և կատարողների համար. 
առևտրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ. հետազոտու-
թյուններ գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. լուսապատճենահանում. 
ներմուծման-արտահանման գործակալու թյուն-
ների ծառայություններ. գործառնությունների 
վերաբերյալ հարցումների ծառայություններ. 
ապրանքների և ծառայությունների մատա-
կարարման ապահովում երրորդ անձանց 
համար. գործնական տեղեկատվություն. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. 
տեղեկատվության հավաքում և կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային հիմնա-
պաշարներում. փաստաթղթերի լուսապատ-
ճենահանում. գովազդի մանրա կերտում. 
առցանց գովազդ ինտերնետով և դիրքորոշման 

համաշխարհային այլ համա կարգերի միջոցով. 
շուկայի վերլուծություն. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
մեքենա գրման ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
առցանց գովազդ համակարգչային ցանցում. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա-
յին կամ գովազդային նպատակներով. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
գների համեմատման ծառայություններ. մասնա-
գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
հասա րա կական հարաբերություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
հոգեբանական տեստավորում աշխատողներ 
ընտրելիս. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառներում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. գործարարության (բիզնեսի) 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յու թյուններ. հաշվապահություն. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդի 
կառավարում. խորհրդատվություն աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրման 
վերաբերյալ. պատճենահանում. փաստա-
թղթերի բազմացում (վերարտադրում). աուդիտ 
(առևտրային գործունեության). խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հարցերով. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. վաճառքի առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար). գների համեմատում. 
քարտուղարական ծառայություն. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. տեղեկատվության 
տեսակավորում և մոնտաժում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. սղա-
գրական ծառայություններ. հովանավորների 
որոնում. տվյալների որոնում համակարգչային 
հիմնապաշարներում երրորդ անձանց համար. 
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լրագրերի բաժանորդագրության կազմա-
կերպում երրորդ անձանց համար. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
տեքստի մշակում. հեռախոսազանգերին 
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող 
բաժանորդների համար. հաշվետվությունների 
կազմում հաշիվների վերաբերյալ. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. գովազ-
դային նյութերի մշակում. նմուշների տարածում. 
արտաքին գովազդ. հարկային հայտա-
րարագրերի կազմում. պատճենահանման 
սարքերի վարձույթ. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
գործունեության գնահատում. տնտեսական 
կանխատեսում. երաժշտական իրերի, 
մասնավորապես` երաժշտական գրառումների, 
երաժշտական ժապավենների, երաժշտական 
ձայներիզների, երաժշտական ստեղծա-
գործական ծրագրերի, լազերային 
սկավառակների, երաժշտական ավտոմատների 
(վճարովի) (ջուք-բոքսերի),  երաժշտական 
CD-ների, երաժշտական DVD-ների, 
օպտիկական հիշողությամբ երաժշտական 
թվային սկավառակների, երաժշտական 3D 
սկավառակների, երաժշտական ձայնա-
գրառումների, երաժշտական տեսալսողական 
գրառումների, երաժշտական տեսա-
գրությունների, երաժշտական երկկողմանի 
սկավառակների,  երաժշտական փոքր սկա-
վառակների, երաժշտական SACD-ների, 
վինիլային գրանցումների, MP3 ներբեռնումների, 
թվային երաժշտական գրանցումների, թվային 
տեսալսողական գրանցումների առցանց 
մանրարածախ վաճառք. մանրածախ վաճառքի 
գովազդի ծառայություններ, մասնավորապես` 
գովազդային նյութերի տարածում երրորդ 
անձանց համար առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցի միջոցով. սցենարների, երաժշտության, 
ֆիլմերի, հեռուստաշուոների, մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, համակարգչային ծրա-
գրերի, աուդիոֆայլերի, կոմիքսների և 
հրապարակումների որոնողական առցանց 
առևտրային տվյալների հիմնապաշարների 

տրամադրում. շուկայի որոնում և տեղեկա-
տվության ծառայություններ. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ և 
գործարարության (բիզնեսի) շուկայագիտական 
տեղեկատվական ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ բաժանորդ-բաժանորդ, բաժանորդ-
առևտուր, առևտուր-բաժանորդ, 
առևտուր-առևտուր զվարճությունների և 
զվարճու թյունների համապատասխան տեղեկա-
տվության տարածում. համակարգչով առցանց 
մանրածախ վաճառք, ավտոմատացված և 
համակարգչայնացված առևտուր, համաշ-
խարհային տեղեկատվական կապի ցանցով 
տրամադրվող երրորդ անձանց ապրանքների 
ավտոմատացված և համակարգչայնացված 
առևտուր, առցանց առևտուր, առցանց 
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառա-
յություններ, մանրածախ խանութների վաճառքի 
ծառայություններ, վաճառք փոստով, 
համաշխարային համակարգչային ցանցով 
տրամադրվող մանրածախ վաճառք, առցանց 
մանրածախ վաճառք, մանրածախ վաճառքի 
հարմարավետ խանութներ, առցանց 
մանրածախ վաճառքի հարմարավետ 
խանութներ, մանրածախ վաճառքի 
հանրախանութներ, ներկերի, արծնուկների, 
լաքերի, սպիտակեցնող պատրաստուկների և 
լվացքի համար այլ նյութերի, մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), հղկամշակման 
պատրաստուկների, դեղագործական և հիգիե-
նիկ պատրաստուկների, ախտահանիչ 
միջոցների, ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
ձեռքի գործիքների և գործիքների, դանակավոր 
իրերի, ածելիների, համակարգիչների, DVD-
ների  և այլ դատարկ թվային գրառման 
մեդիաների, նախապես գրառված DVD-ների և 
այլ թվային նախապես գրառված մեդիաների, 
համակարգչային ծրագրերի, հրավառելիքի, 
թանկարժեք իրերի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, գրքերի, տպագրված նյութերի, 
գրասենյակային իրերի, լուսանկարների, 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար սոսնձող նյութերի, ներկելու 
վրձինների,  փաթեթավորման նյութերի, 
կաշվից և կաշվի նմանակումների և վերոնշյալ 
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նյութերից պատրաստված  ապրանքների, 
մասնավորապես` կենդանիների կաշիների, 
մորթիների, ճամպրուկների, ուղեպայու-
սակների, անձրևի կամ արևի հովանոցների, 
ձեռնափայտերի (գավազաններ), կահույքի, 
հայելիների, նկարների համար շրջանակների, 
կենցաղային և խոհանոցի սպասքի և 
տարաների, սանրերի և սպունգների, 
վրձինների, մաքրման պարագաների, 
ապակիների, ճենապակիների և հախճ-
ապակիների, խոհանոցում օգտագործելու 
անոթների և թավաների, մանածագործական 
թելերի և թելերի, մանածագործվածքի և 
մանածագործական ապրանքների, անկողնու 
ծածկոցների, սեղանի ծածկոցների, հագուստի, 
կոշկեղենի, գլխարկների, քուղերի և 
ասեղնագործած իրերի, ժապավենների 
(շքերիզային իրեր) և հյուսված ժապա-
վենաթելերի, կոճակների, կեռիկների և 
օղակների, գնդասեղների  և շյուղերի, 
կարպետների, գորգերի, խսիրների և 
ուղեգորգերի, լինօլեումի, պաստառապատման 
նյութերի, խաղերի և խաղալիքների, 
տոնածառերի զարդարանքների, մոմերի, 
լույսերի, լամպերի, լուցկու առցանց մանրածախ 
վաճառքի հանրախանութներ. ընդհանուր 
ապրանքները և ընդհանուր սպառողական 
ապրանքները համակարգչով առցանց 
պատվիրելու ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար. էլեկտրոնային խաղերի, համա-
կարգչային խաղերի, տեսախաղերի, 
էլեկտրոնային խաղային ծրագրերի, 
համակարգչային խաղային ծրագրերի և 
տեսախաղային ծրագրերի մանրածախ 
խա նութ ներ. հոսքային և նախապես ներբեռնվող 
էլեկտրոնային խաղերի մանրածախ խանութ-
ների առցանց ծառայություններ. առցանց 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
համակարգչայնացում. համաշխարհային 
համա կարգչային ցանցով գործարարության 
տեղեկատվության հավաքագրման վերաբերյալ 
տվյալների որոնում. առցանց գովազդվող 
ուղեցույցով այլ վաճառողների ապրանքներին և 
ծառայություններին վերաբերող գովազդային 
տեղեկատվության հավաքում. առցանց 
առևտրային տեղեկատվությամբ ուղեցույցների 
տրամադրում. տվյալների հիմնապաշարնե րում 
համակարգչայնացված կառավարման ծառա-

յություններ. առցանց պատվիրելու 
ծառայություններ. հիմնական գնորդների 
համար զեղչային ծրագրեր զեղչով 
փոխադրումների ծառայությունների փոխ-
հատուցման տեսքով. մանրածախ վաճառք, 
մասնավորապես` զեղչային ծրագրերի կառա-
վարում, որը թույլ է տալիս մասնակիցներին 
զեղչային քարտերի և փոխադրումերի 
փոփոխական փոխարժեքի ծրագրերի միջոցով 
ստանալ փոխադրումների ծառայությունների 
զեղչեր. ապրանքների և ծառայությունների 
վաճառքի և գնման գործարարության 
միջնորդական ծառայություններ. աճուրդային 
ծառայություններ. համակարգված գովազդային 
ծառայություններ. ընդհանուր ապրանքները և 
ընդհանուր սպառողական ապրանքները 
համակարգչով առցանց պատվիրելու 
ծառայություններ. առևտրային տեղեկա-
տվության ուղեցույցների առցանց տրամադրում. 
տվյալների հիմնապաշարների ծառայու-
թյուններ, որոնք թույլ են տալիս երրորդ անձանց 
հարմարավետ ուսումնասիրելու և ընտրելու 
ծառայություններ վեբ-կայքից. գործարքների 
փոխանցման, ցուցադրման և պահպանման, 
նույնականացման և ֆինանսական տեղեկա-
տվության համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարների հավաքում. տեղեկա-
տվական ծառայություններ, մասնավորապես` 
հատուկ պահանջվող ապրանքների 
հասանելիությունը որոշող մանրածախ 
վաճառքի ապրանքների վերաբերյալ 
գնորդներին տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական տեղեկատվության առցանց 
տրամադրում, մասնավորապես` անհատների 
նախասիրությունների վերլուծություն և 
ապրանքների զննում և խորհրդատվություն. 
առցանց գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների համակարգչայնացում. 
առցանց առևտրային տեղեկատվության 
ուղեցույցների տրամադրում. գովազդ, 
մասնավորապես` առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցի միջոցով երրորդ անձանց համար 
գովազդի տարածում և էլեկտրոնային խաղի 
սիրահարների համար առցանց առևտրային 
տեղեկատվական ուղեցույցի տրամադրում. 
գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
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նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության և 
ուսուցման սարքերի ու գործիքների, 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքերի և գործիքների, 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքերի, մագնիսական 
տեղեկակիրների, ձայնագրման սկավա-
ռակների, խտասկավառակների,  DVD-
սկավառակների, բարձր խտությամբ 
օպտիկական սկավառակների և այլ թվային 
գրառման մեդիաների, կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմների, 
դրամարկղային ապարատների, հաշվիչ 
մեքենաների, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումների, համակարգիչների, համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման, 
ծրագրերի, փոխանցման, պահպանման, 
մշակման, գրառման և տեքստի վերանայման 
շարժական և ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի, 
պատկերների, ձայնագրությունների, տեսա-
գրությունների և տեղեկատվության, ներառյալ՝ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի, 
անլար ցանցերի և էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի, պլանշետային համակարգիչների, 
էլեկտրոնային գրքերի, լսա- և տեսա-
նվագարկիչների, էլեկտրոնային անձնական 
օրգանայզերների, անձնական թվային 
համակարգիչների և դիրքորոշման համաշ-
խարհային համակարգի սարքերի, 
համակարգչային կից սարքավորումների, 
մոնիտորների, էկրանների, լարերի,  
մալուխների,  մոդեմների, տպիչների, սկավա-
ռակակրիչների, ձայնահանների, ձայնա-
հանների քարտերի, մալուխային միակցիչների, 
խցակի միացումների, էլեկտրոնային 
միակցիչների, ներբեռնման կայանների և 
սարքերի կառավարման  ծրագրերի, 
կուտակիչների համար լիցքավորող սարքերի, 
կուտակիչների, հիշողության քարտերի և 
հիշողության քարտեր կարդացող սարքերի, 
բարձրախոսների, միկրոֆոնների, և ականջա-
կալների, պատյանների, ծածկոցների, և 
համակարգիչների դրոցների, պատյանների, 
ծածկոցների, և շարժական և ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի դրոցների փոխանցման, 
պահպանման, մշակման, գրառման և տեքստի, 
պատկերների, ձայնագրությունների, տեսա-

գրությունների և տեղեկատվության զննման, 
ներառյալ՝ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերով, պլանշետային համակարգիչների, 
էլեկտրոնային գրքերի, լսա- և տեսա-
նվագարկիչների, էլեկտրոնային անձնական 
օրգանայզերների, անձնական թվային 
համակարգիչների և դիրքորոշման համաշ-
խարհային համակարգի սարքերի և 
էլեկտրոնային միջոցով հրապարակվող 
նյութերի ցուցադրման սարքերի, 
մասնավորապես` գրքերի, ամսագրերի, 
թերթերի, տեղեկագրերի, մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, շարժական և ձեռքի 
էլեկտրոնային հեռակառավարման սարքերի և 
համակարգիչների, էլեկտրական ձայնա-
հանների, USB մալուխների, էլեկտրոնային 
ներբեռնման կայանների, կուտակիչների 
համար լիցքավորող սարքերի, էլեկտրոնային 
միակցիչների, լարերի, մալուխների և 
ադապտերների, շարժական էլեկտրոնային 
սարքերի անլար հեռակառավարման սարքերի, 
ականջակալների և ականջապանակների, 
տվյալների համաժամանակացման ծրագրերի, 
անձնական և ձեռքի համակարգիչների 
հավելվածների մշակման համար սարքերի 
ծրագրերի, համակարգչով և կապի ցանցերով 
գեղարվեստական գրականության, վավերա-
գրական գրականության, կատակեր-
գությունների և գեղարվեստական ֆիլմերի  
բնագավառում տեքստերի, գծապատկերների, 
պատկերների և էլեկտրոնային հրապա-
րակումների, ներբեռնվող նախապես գրանցված 
ձայնա- և տեսալսողական բովանդակության, 
տեղեկատվության և մեկնաբանությունների, 
ներբեռնվող էլեկտրոնային գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, տեղեկա-
գրերի, թերթերի, ամսաթերթերի և այլ 
հրապարակումների, ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրապարակումների համակարգչային ծրա-
գրերի, համակարգչով և կապի ցանցերով 
տրամադրվող գեղարվեստական և վավերա-
գրական, ներբեռնվող գրքերի նմուշների, կարճ 
պատմվածքների, սցենարների, գեղար-
վեստական ֆիլմերի, կատակերգությունների, 
ձայնա- և տեսաֆայլերի, ներբեռնվող ֆիլմերի և 
կինոֆիլմերի տեքստերի, տվյալների և 
տեղեկատվության հավաքագրման, խմբա-
գրման, կազմակերպման, մոնտաժման, գրքերի 
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հրատարակման, փոխանցման, պահպանման 
և բաշխման համար համակարգչային 
ծրագրերի, ներբեռնվող ձայնային գրքերի և 
թվային ձայնային ֆայլերի, տեքստի, պատկերի 
և ձայնի փոխանցման և վերարտադրման 
բնագավառում համակարգչային ծրագրերի, 
տվյալների հիմնապաշարների կառավար ման 
ծրագրերի, նշանների ճանաչման համա-
կարգչային ծրագրերի, ձայնի ճանաչման 
համակարգչային ծրագրերի, էլեկտրոնային 
փոստի և հաղորդագրությունների ծրագրերի, 
համակարգչային ծրագրերի, առցանց տվյալ-
ների հիմնապաշարների և էլեկտրոնային 
ցուցատախտակների մուտքի, ցուցադրման և 
որոնման համար համակարգչային ծրագրերի, 
տվյալների համաժամանակացման ծրագրերի, 
հավելվածների մշակման ծրագրերի, լվացքի 
համար սպիտակեցնող պատրաստուկների և 
այլ նյութերի, մաքրող, ողորկող (փայլեցնող), 
ճարպազերծող և հղկամշակող պատրաս-
տուկների, օճառների, օծանելիքի, եթերային 
յուղերի, կոսմետիկական միջոցների, մազերի 
լոսյոնների, ատամի փոշիների, դեղագործական 
և անասնաբուժական պատրաստուկների, 
բժշկական նպատակներով հիգիենիկ 
պատրաստուկների, բժշկական օգտագործման 
դիետիկ նյութերի, երեխաների համար սննդի, 
սպեղանալաթերի, վիրակապման նյութերի, 
ատամնալցման համար նյութերի, ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութերի, 
ախտահանիչ միջոցների, վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկների, 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, սովորական 
մետաղների և դրանց համահալվածքների, 
սովորական մետաղներից ապրանքների, 
մասնավորապես` մետաղյա շինանյութերի, 
շարժական մետաղյա կառուցվածքների և 
շինությունների, ռելսուղիների համար մետաղյա 
նյութերի, ոչ էլեկտրական սովորական 
մետաղյա ճոպանների և լարերի,  մետաղական 
իրերի, մետաղյա փոքր դետալների, մետաղյա 
խողովակների, անկիզելի պահարանների, 
հանքանյութերի, ձեռքի գործիքների (ձեռքով 
կառավարվող), դանակավոր իրերի, 
պատառաքաղների և գդալների, ածելիների, 
վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա-բուժա-
կան և անասնաբուժական ապարատների և 
գործիքների, վերջավորությունների, աչքի, 

ատամի պրոթեզների, ոսկրաբուժական իրերի, 
կարեր դնելու նյութերի, լուսավորման, 
ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի 
ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, 
օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտարա-
տեխնիկական սարքերի, տրանսպորտային 
միջոցների, ցամաքով, օդով կամ ջրով 
տեղաշարժվող ապարատների, ազնիվ 
մետաղների և դրանց համահալվածքների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ սարքերի, 
երաժշտական գործիքների, տարբեր 
թեմաներով գեղարվեստական և վավերա-
գրական գրքերի, գեղարվեստական և 
վավերագրական գրքերի, կատակերգական 
գրքերի, կինովեպերի, նկարազարդ ձևով 
պատմվածքների և կատակերգական 
պատմվածքների շարքերի, սցենարների և 
արվեստի գործերի, կատակերգական գրքերի, 
սցենարների և արվեստի գործերի մասին 
պարբերականների, թղթի, ստվարաթղթի, 
տպագրական արտադրանքի, կազմարարական 
աշխատանքների համար նյութերի, 
լուսանկարների, թղթագրենական պիտույք-
ների, գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար կպչուն նյութերի, 
նկարիչների համար պիտույքների, վրձինների,  
գրամեքենաների և գրասենյակային պիտույք-
ների, ուսուցողական նյութերի և դիտողական 
ձեռնարկների, փաթեթավորման համար 
պլաստմասսայե նյութերի,  տառաշարերի, 
տպագրական կլիշեների, համակարգչով 
հրատարակումների, պլանշետային համակար-
գիչներով հրատարակումների, մուլտիմեդիային 
միջոցներով հրատարակումների, ինտերակտիվ 
արտադրանքի և առցանց ծառայությունների, 
տպագրական հրապարակումների, գրքերի, 
ամսագրերի, տեղեկագրերի, պարբերա-
կանների, բրոշյուրների, բուկլետների, 
պարսավագրերի, ուղեցույցների, ամսա-
թերթերի, թռուցիկների, բացիկների, 
գովազդային և առաջխաղացման նյութերի, 
կատալոգների, համակարգչային ծրագրերին 
վերաբերող կատալոգների, համակարգչային 
բրոշյուրների, համակարգչային ձեռքի գրքերի, 
համակարգչային սարքերի մասին հրապա-
րակումների, համակարգչային սարքերին 
վերաբերող ուղեցույցների, համակարգչային 
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սարքերին վերաբերող ուղեցույց գրքերի, 
համակարգչային հրահանգներով ուղե-
ցույցների, համակարգչի կառավարման, 
տեխնոլոգիային, թվային տեխնոլոգիային և 
տեխնիկական նորություններին վերաբերող 
հրապարակումների, երաժշտական ապա-
րատներին և գործիքներին վերաբերող 
կատալոգների, հեռակապի ապարատներին 
վերաբերող կատալոգների, շարժական 
(բջջային) հեռախոսների, հեռախոսային 
զանգերի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի, 
տեսագրությունների, հրատապ հաղորդա-
գրությունների, երաժշտության, տեսալսողական 
և այլ մուլտիմեդիային գործերի կամ այլ թվային 
տվյալների ուղարկման և ստացման համար 
ձեռքի և շարժական թվային էլեկտրոնային 
սարքերի, երաժշտական գրքերի, երաժշտական 
հրահանգներով ուղեցույցների, երաժշտական 
ամսագրերի, գրենական պարագաների, 
հեռախոսագրքերի և հասցեագրքերի, գործառ-
նությունների նախագծերի, օրագրերի, 
գովազդային պաստառների, մոնտաժված և 
չմոնտաժված լուսանկարների, կարճաթև 
մայկաների և վերնաշապիկների տպագրական 
պատկերների, գովազդային նյութերի, 
պիտակների և ավտոմեքենաների թափար-
գելների վրայի պիտակների, ձայներիզներով 
վաճառքի բուկլետների, վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների մասերի և կցամասերի, կաշվից և 
կաշվի նմանակումներից և այդ նյութերից 
ապրանքների, մասնավորապես` կենդանիների 
կաշվից, մորթիներից, սնդուկների և 
ճամփորդական ճամպրուկների, անձրևի կամ 
արևի հովանոցների, ձեռնափայտերի, 
մտրակների, լծասարքերի և թամբագործական 
իրերի, կահույքի, հայելիների, նկարների 
շրջանակների, փայտից, կեղևից, եղեգից, 
գործվածքից, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, 
սաթից, խեցուց, ծովի փրփուրից և բոլոր այդ 
նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-
մասսայից պատրաստված ապրանքների, 
մասնավորապես` կահույքի, հայելիների, 
նկարների շրջանակների, զամբյուղների, 
գրքերի տակդիրների, շշերի համար 
տակդիրների, կոճղերի, կեռիկների, 
տարաների, շշերի խցանների, կողովների, 
երեխաների համար բարձր աթոռների, 
դեկորատիվ հեռախոսների, գովազդային 

ցուցատախտակների, սկուտեղների, վահան-
ների, լոգարանի վարագույրների կախիչների, 
տնային կամ խոհանոցային սպասքի և 
տարաների, սանրերի և սպունգների, 
խոզանակների, խոզանակ պատրաստելու 
նյութերի, մաքրող պարագաների, մետաղական 
սպունգների, չմշակված կամ կիսով չափ 
մշակված ապակու, ապակու, ճենապակու և 
կերամիկայի, գործվածքի և մանածագործա կան 
ապրանքների, անկողնու և սեղանի 
ծածկոցների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, խաղերի և խաղալիքների, 
մարմնամարզական և սպորտային իրերի,  
տոնածառի զարդերի, մսի, ձկան, թռչնամսի և 
որսամսի, մսի էքստրակտների, պահա-
ծոյացված, սառեցված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգերի և 
բանջարեղենի, դոնդողի, մուրաբայի, կոմպոտի, 
ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, սննդային յուղերի 
և ճարպերի, սուրճի, թեյի, կակաոյի, շաքարի, 
բրնձի, տապիոկայի և սագոյի, սուրճի 
փոխարինիչների,  ալյուրի և հացահատիկային 
մթերքների, հացի, հրուշակեղենի և 
քաղցրավենիքի, պաղպաղակի, մեղրի, մաթի, 
խմորիչների, հացաթխման փոշիների, աղի,  
մանանեխի, քացախի, սոուսների (համեմունք), 
համեմունքի, սառույցի, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական և անտառային մթերքների, 
չմշակված կամ մշակված hացահատիկի և 
սերմերի, կենդանիների, թարմ մրգերի և 
բանջարեղենի, սերմերի, բնական բույսերի և 
ծաղիկների, կենդանիների համար կերի, 
ածիկի, գարեջրի, հանքային և գազավորված 
ջրերի և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, 
մրգային ըմպելիքների և մրգահյութերի, 
օշարակների և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութերի, հեռախոսների, 
շարժական (բջջային) հեռախոսների, լուսա-
նկարչական ապարատների, տեսախցիկների, 
հեռուստաընդունիչների համար էկրանների, 
հեռուստաընդունիչների (հեռուստացույցների) 
և հեռուստատեսային հաղորդիչների, 
հեռուստա ընդունիչների (հեռուստացույցների) 
հեռա  կառավարման ապարատուրայի, էլեկտրո-
նային նոթատետրերի, մագնիսական 
տեղեկակրիչների, ռադիոընդունիչների,  
ռադիո հաղորդիչների, տեսախցիկների, համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման և 
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համակարգչային սարքավորումների, համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման և 
ներկառուցված համակարգչային ծրագրերի, 
մասնավորապես` գործառնական համա-
կարգերի ծրագրերի, տվյալների համաժամա-
նակացման ծրագրերի հավելումների մշակման 
սարքերի բնագավառում անձնական և ձեռքի 
համակարգիչների և շարժական թվային 
էլեկտրո նային սարքերի համար, հեռախոսների 
կառավարման ծրագրերի, բջջային (շարժական) 
հեռախոսների, սմարթֆոնների և պլանշետա-
յին համակարգիչների ծրագրերի, հեռախոսով 
տեղեկատվության որոնման ծրագրերի և 
սարքավորումների, հախորդագրությունների 
վերահասցեավորման ծրագրերի, շարժա կան 
(բջջային) հեռախոսներին վերաբերող 
շարժական (բջջային) հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետային սարքերի 
համակարգչային հավելվածների ծրագրերի, 
համակարգչային հավելվածների և ներ-
կառուցված համակարգչային հավելվածների 
ծրագրերի շարժական (բջջային) հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետային սարքերի 
համար, մասնավորապես` ծրագրերի, որոնք 
թույլ են տալիս շարժական (բջջային) 
հեռախոսների, սմարթֆոնների և պլանշետային 
սարքերի վրա գտնվող լուսանկարներ և 
տեսախցիկից տեսագրություններ տարածել 
սոցիալական ցանցերում սոցիալական ցան-
ցերի օգտատերերի համար, տվյալների 
հիմնապաշարների առցանց մուտքի, 
վերանայման և որոնման համակարգչային 
ծրագրերի, համաշխարհային համա-
կարգչայնացված տեղեկատվության ցանցերով 
հեռախոսակապի տրամադրման համար 
համակարգչային սարքավորման և 
համակարգչային ծրագրերի, ձեռքի և 
շարժական (բջջային) թվային էլեկտրոնային 
սարքերի համար մասերի և պարագաների, 
ծածկոցների, պատյանների, կաշվից կամ 
դրանց նմանակներից պատյանների, կտորից 
կամ մանածագործական նյութերից 
պատյանների, կուտակիչների, վերա-
լիցքավորվող կուտակիչների, լիցքավորման 
սարքերի, էլեկտրական կուտակիչների 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների 
մալուխների, սնուցման մալուխների, 
ականջակալների, ստերեո ականջակալների, 

ականջապանակների, ստերեո բարձրա-
խոսների, ձայնային բարձրախոսների, տան 
համար ձայնային բարձրախոսների, անլար 
կապի ապարատների համար ականջակալ-
ների, անձնական ստերեո բարձրախոսների, 
միկրոֆոնների, ավտոմեքենաների ձայնային 
ապարատուրայի, դյուրակիր և ձեռքի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի միացման և 
լիցքավորման ապարատների, էլեկտրոնային 
տեսքով ընթերցվող, մեքենայական տեսքով 
ընթերցվող կամ համակարգչային ձևով 
ընթերցվող օգտատերերի համար ձեռնարկների, 
որոնք օգտագործվում կամ վաճառվում են 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար որպես 
տարրեր, վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար 
մասերի և կցամասերի, համաշխարհային 
համակարգչային ցանցով համակարգչային 
հավելվածների մուտքի և կառավարման համար 
ներբեռնվող ծրագրերի, նշանների ճանաչման 
ծրագրերի, էլեկտրոնային փոստի և հաղորդա-
գրությունների համակարգչային ծրագրերի, 
մալուխային հեռուստաընդունիչների տեսքով 
շարժական (բջջային) հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետների մասերի և 
կցամասերի խանութներ, առցանց մանրածախ 
խանութներ և առցանց պատվերների 
համակարգչայնացված ծառայություններ. 
համացանցով կամ այլ կապի ցանցերով 
օգտատերերի ապրանքի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. լվացքի 
համար սպիտակեցնող պատրաստուկների և 
այլ նյութերի, մաքրող, ողորկող (փայլեցնող), 
ճարպազերծող և հղկամշակող պատրաս-
տուկների, օճառների, օծանելիքի, եթերային 
յուղերի, կոսմետիկական միջոցների, մազերի 
լոսյոնների, ատամի փոշիների, դեղագործական 
և անասնաբուժական պատրաստուկների, 
բժշկական նպատակներով հիգիենիկ 
պատրաստուկների, բժշկական օգտագործման 
դիետիկ նյութերի, երեխաների համար սննդի, 
սպեղանալաթերի, վիրակապման նյութերի, 
ատամնալցման համար նյութերի, ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութերի, 
ախտահանիչ միջոցների, վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկների, 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, սովորական 
մետաղների և դրանց համահալվածքների, 
սովորական մետաղներից ապրանքների, 
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մասնավորապես` մետաղյա շինանյութերի, 
շարժական մետաղյա կառուցվածքների և 
շինությունների, ռելսուղիների համար մետաղյա 
նյութերի, ոչ էլեկտրական սովորական 
մետաղյա ճոպանների և լարերի, մետաղական 
իրերի, մետաղյա փոքր դետալների, մետաղյա 
խողովակների, անկիզելի պահարանների, 
հանքանյութերի, ձեռքի գործիքների (ձեռքով 
կառավարվող), դանակավոր իրերի, 
պատառաքաղների և գդալների, ածելիների, 
գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության և 
ուսուցման սարքերի ու գործիքների, 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքերի և գործիքների, 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքերի, մագնիսական 
տեղեկակիրների, ձայնագրման սկավա-
ռակների, վաճառքի ապարատների և 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմների, դրամարկղային ապա-
րատների, հաշվիչ մեքենաների, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումների և 
համակարգիչների, կրակմարիչների, CD, DVD 
և բարձր խտության օպտիկական սկավա-
ռակների, պլանշետային համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների, ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի, գրպանի համա-
կարգիչների, թվային նվագարկիչների, 
շարժական (բջջային) հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, թվային լուսանկարչական 
ապարատների և թվային տեսախցիկների, 
էլեկտրոնային գրքերի ընթերցման սարքերի, 
անլար կապի սարքերի,  վիրաբուժական, 
բժշկական, ատամնաբուժական և անասնա-
բուժական ապարատների և գործիքների, 
վերջավորությունների, աչքի, ատամի 
պրոթեզների, ոսկրաբուժական իրերի, կարեր 
դնելու նյութերի, լուսավորման, ջեռուցման, 
շոգու արտադրման, սննդամթերքի 
ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, 
օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտարա-
տեխնիկական սարքերի, տրանսպորտային 
միջոցների, ցամաքով, օդով կամ ջրով 
տեղաշարժվող ապարատների, ազնիվ 

մետաղների և դրանց համահալվածքների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ սար-
քերի, երաժշտական գործիքների, տարբեր 
թեմաներով գեղարվեստական և վավերա-
գրական գրքերի, գեղարվեստական և 
վավերագրական գրքերի, կատակերգական 
գրքերի, կինովեպերի, նկարազարդ ձևով 
պատմվածքների և կատակերգական 
պատմվածք ների շարքերի, սցենարների և 
արվեստի գործերի, կատակերգական գրքերի, 
սցենարների և արվեստի գործերի մասին 
պարբերականների, թղթի, ստվարաթղթի, 
տպագրական արտադրանքի, կազմարարա-
կան աշխատանքների համար նյութերի, 
լուսանկարների, թղթագրենական պիտույք-
ների, գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար կպչուն նյութերի, 
նկարիչների համար պիտույքների, վրձին ների,  
գրամեքենաների և գրասենյակային պիտույք-
ների, ուսուցողական նյութերի և դիտողական 
ձեռնարկների, փաթեթավորման համար 
պլաստմասսայե նյութերի,  տառաշարերի, 
տպագրական կլիշեների, համակարգչով 
հրատարակումների, պլանշետային համա-
կարգիչներով հրատարակումների, մուլտի-
մեդիային միջոցներով հրատարակումների, 
ինտերակտիվ արտադրանքի և առցանց 
ծառայությունների, տպագրական հրապարա-
կումների, գրքերի, ամսագրերի, տեղեկագրերի, 
պարբերականների, բրոշյուրների, բուկլետների, 
պարսավագրերի, ուղեցույցների, ամսա-
թերթերի, թռուցիկների, բացիկների, 
գովազդային և առաջխաղացման նյութերի, 
կատալոգների, համակարգչային ծրագրերին 
վերաբերող կատալոգների, համակարգչային 
բրոշյուրների, համակարգչային ձեռքի գրքերի, 
համակարգչային սարքերի մասին հրապա-
րակումների, համակարգչային սարքերին 
վերաբերող ուղեցույցների, համակարգչային 
սարքերին վերաբերող ուղեցույց գրքերի, 
համակարգչային հրահանգներով ուղեցույց-
ների, համակարգչի կառավարման, 
տեխնոլոգիային, թվային տեխնոլոգիային և 
տեխնիկական նորություններին վերաբերող 
հրապարակումների, երաժշտական ապա-
րատներին և գործիքներին վերաբերող 
կատալոգների, հեռակապի ապարատներին 
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վերաբերող կատալոգների, շարժական 
(բջջային) հեռախոսների, հեռախոսային 
զանգերի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի, 
տեսագրությունների, հրատապ հաղորդա-
գրությունների, երաժշտության, տեսալսողական 
և այլ մուլտիմեդիային գործերի կամ այլ թվային 
տվյալների ուղարկման և ստացման համար 
ձեռքի և շարժական թվային էլեկտրոնային 
սարքերի, երաժշտական գրքերի, երաժշտական 
հրահանգներով ուղեցույցների, երաժշտական 
ամսագրերի,  գրենական պարագաների, 
հեռախոսագրքերի և հասցեագրքերի, գործառ-
նությունների նախագծերի, օրագրերի, 
գովազդային պաստառների, մոնտաժված և 
չմոնտաժված լուսանկարների, կարճաթև 
մայկաների և վերնաշապիկների տպագրական 
պատկերների, գովազդային նյութերի, 
պիտակների և ավտոմեքենաների թափար-
գելների վրայի պիտակների, ձայներիզներով 
վաճառքի բուկլետների, վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների մասերի և կցամասերի, կաշվից և 
կաշվի նմանակումներից և այդ նյութերից 
ապրանքների, մասնավորապես` կենդանիների 
կաշվից, մորթիներից, սնդուկների և 
ճամփորդական ճամպրուկների, անձրևի կամ 
արևի հովանոցների, ձեռնափայտերի, 
մտրակների, լծասարքերի և թամբագործական 
իրերի, կահույքի, հայելիների, նկարների 
շրջանակների, փայտից, կեղևից, եղեգից, 
գործվածքից, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, 
սաթից, խեցուց, ծովի փրփուրից և բոլոր այդ 
նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված ապրանք-
ների, մասնավորապես` կահույքի, հայելիների, 
նկարների շրջանակների, զամբյուղների, 
գրքերի տակդիրների, շշերի համար 
տակդիրների, կոճղերի, կեռիկների, 
տարաների, շշերի խցանների, կողովների, 
երեխաների համար բարձր աթոռների, 
դեկորատիվ հեռախոսների, գովազդային 
ցուցատախտակների, սկուտեղների, վահան-
ների, լոգարանի վարագույրների կախիչների, 
տնային կամ խոհանոցային սպասքի և 
տարաների, սանրերի և սպունգների, 
խոզանակների, խոզանակ պատրաստելու 
նյութերի, մաքրող պարագաների, մետաղական 
սպունգների, չմշակված կամ կիսով չափ 
մշակված ապակու, ապակու, ճենապակու և 

կերամիկայի, գործվածքի և մանածագործա կան 
ապրանքների, անկողնու և սեղանի 
ծածկոցների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, խաղերի և խաղալիքների, 
մարմնամարզական և սպորտային իրերի,  
տոնածառի զարդերի, մսի, ձկան, թռչնամսի և 
որսամսի, մսի էքստրակտների, պահա-
ծոյացված, սառեցված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգերի և 
բանջարեղենի, դոնդողի, մուրաբայի, կոմպոտի, 
ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, սննդային յուղերի 
և ճարպերի, սուրճի, թեյի, կակաոյի, շաքարի, 
բրնձի, տապիոկայի և սագոյի, սուրճի 
փոխարինիչների, ալյուրի և հացահատիկային 
մթերքների, հացի, հրուշակեղենի և 
քաղցրավենիքի, պաղպաղակի, մեղրի, մաթի, 
խմորիչների, հացաթխման փոշիների, աղի, 
մանանեխի, քացախի, սոուսների (համեմունք), 
համեմունքի, սառույցի, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական և անտառային մթերքների, 
չմշակված կամ մշակված հացահատիկի և 
սերմերի, կենդանիների, թարմ մրգերի և 
բանջարեղենի, սերմերի, բնական բույսերի և 
ծաղիկների, կենդանիների համար կերի, 
ածիկի, գարեջրի, հանքային և գազավորված 
ջրերի և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, 
մրգային ըմպելիքների և մրգահյութերի, 
օշարակների և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութերի համակարգչով առցանց 
պատվերների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության վերաբերյալ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցով տվյալների 
հիմնապաշարների որոնման տրամադրում. 
առցանց այլ առևտրային ապարատների 
ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ 
առցանց գովազդային հրահանգների 
տրամադրում. առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցով գովազդի տարածում երրորդ անձանց 
համար. ապրանքների վաճառք. առցանց 
էլեկտրոնային կապի ցանցով հնարավոր 
զեղչերով ապրանքների և ծառայությունների 
առաջխաղացում երրորդ անձանց համար. 
հեռահաղորդակցության, ֆինանսական ծառա-
յությունների (սպառողական վարկի), 
ճանապարհորդության և բնակատեղերի, 
խորհրդատու ընկերությունների (էլեկտրոնային 
առևտրի), կայքերի տեղադրման, սպառողների 
ապրանքների լայն տեսականու վաճառքի և 



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 18

աճուրդի ծառայությունների, ապրանքների 
տեխնիկական սպասարկման (երաշխիքի) 
ծառայություններ տրամադրող ծառայու-
թյունների ընտրություն, որը թույլ է տալիս 
երրորդ անձանց վեբ-կայքից հարմարավետ 
դիտել և ընտրել այդ ծառայությունները. գրքերի, 
ռեզյումեների կամ կոմիքսների բաժանորդա-
գրություն. գովազդ, մասնավորապես` երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
առաջխաղացում. առևտրային տեղեկա-
տվության վերաբերյալ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցով տվյալների 
հիմնապաշարների որոնման տրամադրում. 
երրորդ անձանց ապրանքների և ծառա-
յությունների վերաբերյալ առցանց գովազդային 
ցուցանակների որոնման տրամադրում. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
ծառայություններ. տեսաերիզների, խտասկա-
վառակների, DVD-սկավառակների, բարձր 
խտությամբ օպտիկական սկավառակների, 
թվային ներբեռնումների և ուղիղ թվային 
փոխանցման ապարատների տեսքով 
տեսահոլովակների, կինոնկարների, վավերա-
գրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստածրա-
գրերի, գրաֆիկայի, անիմացիայի և 
մուլտիմեդիային ներկայացումների և այլ 
տեսալսողական աշխատանքների համա-
կարգչով առցանց որոնման և պատվերների 
ծառայություններ.

դաս 37. համակարգիչների և համա-
կարգչային համակարգերի տեխնիկական 
սպասարկում և տեխնիկական աջակցություն.

դաս 38. հեռակապի ծառայություններ, 
մասնավորապես` հոսքային և ներբեռնվող 
ձայնա- և տեսաֆայլերի էլեկտրոնային 
փոխանցում համակարգչի և այլ կապի ցանցերի 
միջոցով. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակների առցանց տրամադրում 
համակարգչային օգտատերերի միջև սպա-
ռողական ապրանքների տեղեկատվության 
հաղորդագրությունների փոխանցման վերա-
բերյալ. վեբ-հեռարձակում. թղթակցության 
առաքում էլեկտրոնային փոխանցումով. 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ, 
մասնավորապես` հոսքային և ներբեռնվող 
ձայնա- և տեսաֆայլերի և մուլտիմեդիային 
բովանդակությամբ ֆայլերի էլեկտրոնային 
փոխանցում համակարգչի և այլ կապի ցանցերի 

միջոցով. բանավոր խոսքի, երաժշտության, 
համերգների և ռադիոծրագրերի ձայնա- 
հեռարձակում. լայն հաճախականությամբ 
անլար կապի ծառայություններ. տեքստային 
և համարակալված թվային անլար 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
կապ անլար էլեկտրոնային գրքերի միջոցով. 
ինտերակտիվ տվյալների հիմնապաշար մուտք 
գործելու հնարավորություն համակարգչային 
օգտատերերի և բաժանորդների միջև 
հաղորդագրություններ փոխանցելու նպա-
տակով, կապված՝ երաժշտության, գրքերի, 
ֆիլմերի, կինոնկարների, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, խաղերի, խաղալիքների, սպոր տային 
ապրանքների, էլեկտրոնիկայի, մուլտիմեդիային 
շնորհանդեսների, տեսանյութերի և DVD-ների և 
այլ կենցաղային և սպառողական ապրանքների 
հետ, համացանցում ապրանքների զննման և 
ձեռքբերման տեղեկատվության վերաբերյալ. 
տեղեկատվության և տվյալների էլեկտրոնային 
փոխանցում. ձայնահեռարձակում և կրթական 
և զվարճալի թվային մեդիաների հաղորդում. 
տեքստի, պատկերների, ձայնագրությունների, 
տեսագրությունների և տեղեկատվության 
հաղորդման, տվյալների հավաքագրման, 
մուտքի, ստացման, ներբեռնման, հոսքի, 
հեռարձակման, տարածման, ցուցադրման, 
ձևաչափման, արտացոլման և փոխադրման 
կապի ծառայություններ հեռահաղորդակցական 
ցանցի, անլար կապի ցանցի, և ինտերնետի 
միջոցով. ինտերնետ ֆորումների, առցանց 
զրույցի սենյակների և առցանց միությունների 
տրամադրում համակարգչային օգտատերերի 
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման 
համար. մուտքի տրամադրում դեպի առցանց 
կատալոգներ, տվյալների հիմնապաշարներ, 
ընթացիկ իրադարձությունների վեբ-կայքեր 
և բլոգներ և առցանց լրացուցիչ նյութերի 
տրամադրում. մուտքի տրամադրում դեպի 
լրացուցիչ սարքեր կամ էլեկտրոնային սարքեր, 
որոնք ապահովում են հեռահաղորդակցական 
կապի ծառայությունները պատկերների, 
հաղորդագրությունների, ձայնա-, տեսա-, 
տեսալսողական և մուլտիմեդիային նյութերի 
փոխանցման համար էլեկտրոնային գրքերի, 
բջջային հեռախոսների, սմարթֆոնների, 
շարժական էլեկտրոնային սարքերի, 
շարժական թվային սարքերի, պլանշետների 
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կամ համակարգիչների միջև. ձայնա-, տեսա- և 
տեսալսողական նյութերի հոսքի փոխանցում 
ինտերնետի կամ այլ համակարգչային կամ 
կապի ցանցերի միջոցով. առցանց զրույցի 
սենյակների, համացանցային համաժողովների 
և առցանց միությունների ապահովում 
լուսանկարների, տեսանյութերի, տեքստերի, 
տվյալների, նկարների և այլ էլեկտրոնային 
նյութերի համար. համացանցի միջոցով 
փոդքասթների փոխանցում. համացանցի 
միջոցով վեբքասթների փոխանցում. առցանց 
կապի տրամադրում, որն ապահովում է 
մուտքի տրամադրումը և բովանդակության, 
տեքստի, տեսանյութերի, ձայնային նյութերի, 
տեսալսողական նյութերի, գեղարվեստական 
նյութերի, տվյալների, ֆայլերի, փաստաթղթերի 
և էլեկտրոնային նյութերի տարածումը. 
առցանց կապի ծառայությունների 
տրա մադրում, որոնք թույլ են տալիս 
օգտատերերին տարածել զվարճությանը, 
ներառյալ՝ ֆիլմերին, հեռուստատեսությանը, 
տեսալսողական նյութերին, երաժշտությանը, 
ձայնային նյութերին, գրքերին, թատրոնին, 
գեղարվեստական  նյութերին, սպորտային 
իրադարձություններին, հանգստին, ժամանցին, 
սպորտային մրցումներին, արվեստին, պարին, 
մյուզիքլներին, ցուցահանդեսներին, սպորտի 
դասավանդմանը, ակումբներին, ռադիոյին,  
կատակերգությանը, բովանդակությանը, 
տեսա նյութերին, խաղերին, մոլեխաղերին, 
տոներին, թանգարաններին, այգիներին, 
մշակութային իրադարձություններին,  համերգ-
ներին, հրապարակմանը, անիմացիոն 
ֆիլմերին, ընթացիկ իրադարձություններին, 
նորաձևությանը, մուլտիմեդիային ներկայա-
ցումներին, պատմությանը, լեզվին, հանրա-
կրթական առարկաներին, մաթեմատիկային, 
գործարարությանը, գիտությանը, տեխնոլո-
գիային, նախասիրություններին,  մշակույթին, 
սպորտին, գեղարվեստին,  հոգեբանությանը 
և փիլիսոփայությանը վերաբերող բովանդա-
կությունը, լուսանկարները, տեսանյութերը, 
տեքստը, տվյալները, նկարները և այլ 
էլեկտրոնային նյութերը. վեբ-կայքի տրա-
մադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
հաղորդել, հավաքագրել, ստանալ, ներբեռնել, 
հոսքային փոխանցում կատարել, հեռարձակել, 
ցուցադրել, ձևաչափել, փոխանցել և տարածել 

բովանդակությունը, տեքստը, տեսանյութերը, 
ձայնանյութերը, տեսալսողական նյութերը, 
գեղարվեստական նյութերը, տվյալները, 
ֆայլերը, փաստաթղթերը և էլեկտրոնային 
նյութերը. վեբ-կայքի տրամադրում, որը 
թույլ է տալիս օգտատերերին հաղորդել, 
հավաքագրել, ստանալ, ներբեռնել, հոսքային 
փոխանցում կատարել, հեռարձակել, 
ցուցադրել, ձևաչափել, փոխանցել և տարածել 
լուսանկարները, տեսանյութերը, տեքստը, 
տվյալները, պատկերները և այլ էլեկտրոնային 
նյութերը. առցանց մուտքի տրամադրում 
զվարճությունների համար ֆիլմերի, 
հեռուստատեսության, տեսալսողական նյու-
թերի, երաժշտության, ձայնային նյութերի, 
գրքերի, թատրոնի, գեղարվեստական նյութերի, 
սպորտային իրադարձությունների, հանգստի, 
ժամանցի, սպորտային մրցումների, արվեստի, 
պարի, մյուզիքլների, ցուցահանդեսների, 
սպորտի դասավանդմանը, ակումբների, 
ռադիոյի,  կատակերգության, բովանդակության, 
տեսանյութերի, խաղերի, մոլեխաղերի, տոների, 
թանգարանների, այգիների, մշակութային 
իրադարձությունների, համերգների, հրապա-
րակման, անիմացիոն ֆիլմերի, ընթացիկ 
իրադարձությունների, նորաձևության,  մուլտի-
մեդիային ներկայացումների ոլորտում. 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ, 
մասնավորապես` առցանց էլեկտրոնային 
տախտակների տրամադրում համակարգչային 
օգտատերերի միջև զվարճությանը վերաբերող 
հաղորդագրությունների փոխանցման համար. 
ինտերակտիվ զրույցների սենյակների 
տրամադրում համակարգչային օգտատերերի 
և բաժանորդների միջև զանազան թեմա-
ներին վերաբերող հաղորդագրություն ների 
փոխանց ման համար. տեղեկատվության և 
զվարճալի նյութերի էլեկտրոնային հաղորդում 
համակարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. 
բլոգների էլեկտրոնային կապի տրամադրում. 
առցանց զրույցների սենյակների և էլեկտրո-
նային հաղորդությունների տախտակների 
տրամադրում. առցանց համաժողովների 
ապահովում կապի համար էլեկտրոնային 
խաղերի ոլորտում. համակարգչային խաղերի 
տեսահաղորդումների ըստ պահանջի տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցման ժամանակի 
մուտքի ապահովում դեպի էլեկտրոնային 
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կապի ցանցեր երրորդ անձանց համակարգ-
չային սերվերներին, համակարգչային 
պրոցեսորներին և օգտատերերին տվյալների 
և տեղեկատվության նույնականացման, 
տեղադրման, դասակարգման, տարածման 
և կառավարման նպատակով. կատալոգի 
տրամադրում հեռախոսահամարների, ծառա յո-
ղական հասցեների, էլեկտրոնային հասցեների, 
ցանցի գլխավոր էջերի, անձանց հասցեների 
և հեռախոսահամարների, տեղանքի և 
կազմակերպությունների համար. առցանց 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային տախտակի 
տրամադրում կոմիքսների հրապարակման, 
զվարճությունների և զվարճությունների արտա-
դրության ոլորտում. տեղեկատվության մուտքի 
ապահովում և տվյալների հեռակա կառավարում 
բովանդակության անլար առաքման համար 
դեպի ձեռքի համակարգիչներ, գրպանի 
համակարգիչներ և բջջային էլեկտրոնային 
սարքեր. տվյալների և տեղեկատվության 
փոխանցում էլեկտրոնային միջոցներով` 
համակարգչով, մալուխով, ռադիոյով, 
հեռագրասարքով, հեռագրերով, հեռախոսով, 
բջջային հեռախոսով, էլեկտրոնային փոստով, 
միկրոալիքով, լազերային ճառագայթով, 
արբանյակով կամ էլեկտրոնային այլ կապի 
միջոցով. ձայնի, տվյալների և պատկերների 
էլեկտրոնային փոխանցում դեպի 
համաշխարհային կապի ցանց.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ապրանքների կշռաբաշխում և պահպանու թյուն. 
ճանապարհորդությունների կազմա կերպում. 
էլեկտրոնային կրիչների, մասնա վորապես` 
պատկերների, տեքստերի, տեսանյութերի և 
ձայնային տվյալների պահպանում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր պում. 
զվարճություններին վերաբերող տեղեկա-
տվության տրամադրում. պարբերականների 
հրատարակում. առցանց ապահովում ոչ 
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապարակում-
ներով. Էլեկտրոնային գրքերի, պարբերա-
կանների հրապարակում. նյութերի 
հրատարակում մագնիսական կամ օպտիկական 
տեղեկակիրների վրա.  երաժշտության առցանց 
հրատարակում. տեսանյութերի, ձայնա-

գրությունների և խաղերի, ներառյալ՝ էլեկտրո-
նային խաղասարքերով օգտագործվող 
խաղային քարթրիջների վարձույթ. ռադիո և 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումն երի, 
խաղերի, ֆիլմերի, երաժշտության, 
ինտերակտիվ գովազդի և (կամ) ծառա-
յությունների և տեսագրությունների տա րա ծում. 
հեռուստատեսության, հեռուստատեսային 
ժամանակի կամ ռադիո սարքավորումների, 
խաղերի, ֆիլմերի, ինտերակտիվ հեռուստա-
ծրագրերի և (կամ) ծառայությունների, ձայնա- և 
տեսագրությունների վարձակալություն, լիզինգ 
և վարձույթ. կինոֆիլմերի տարածում և 
վարձույթ. կինոժապավեններ, ձայնա- և 
տեսագրություններ ստանալու սարքա-
վորումների վարձույթ. զվարճությունների 
ոլորտում տեղեկատվության առցանց 
տրամադրում. մրցույթների կազմակերպում. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները նաև 
տրամադրվում են առցանց տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներով, ինտեր-
նետով կամ ինտերնետ մտնելու 
հնարավորություն ունեցող հեռախոսով. 
զվարճություններին կամ կրթությանը 
վերաբերող տեղեկատվություն կինոյի, 
կինոֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի, 
ֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի, 
գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և 
մուլտիմեդիային ներկայացումների, տեսա-
նյութերի և DVD-ների, բարձր խտությամբ 
օպտիկական սկավառակների և այլ 
տեսալսողական նյութերի վերաբերյալ, որը 
տրամադրվում է առցանց տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներից կամ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցից. 
կինոյի, կինոֆիլմերի, վավերագրական 
ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերի և մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
տեսանյութերի, DVD-ների, բարձր խտությամբ 
օպտիկական սկավառակների և այլ 
տեսալսողական նյութերի առցանց ապա հովում 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապա-
րակումներով. կինոյի, կինոֆիլմերի, 
վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստա-
տեսային ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի, DVD-ների, 
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բարձր խտությամբ օպտիկական սկավա-
ռակների և այլ տեսալսողական նյութերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային ցանցի և համաշխարհային 
կապի ցանցի միջոցով. զվարճության 
վերաբերյալ տեղեկատվություն, մասնա-
վորապես` տեղեկատվության փոփոխության և 
ինտերակտիվ իրադարձությունների և 
ուղարկված տեղեկատվության թեմաների լայն 
տեսականու երկխոսության հնարավորության 
տրամադրում. կինոյի, կինոֆիլմերի, 
վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստատեսային ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի և DVD-ների, 
բարձր խտությամբ օպտիկական սկավա-
ռակների և այլ տեսալսողական նյութերի 
վերաբերյալ առցանց տեղեկատվության 
տրամադրում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներից կամ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցից. կինոյի, կինոֆիլ-
մերի, վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստատեսային ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի և DVD-ների, 
բարձր խտությամբ օպտիկական սկավա-
ռակների և այլ տեսալսողական նյութերի 
վերաբերյալ ընդհանուր նորությունների կամ 
տեղեկատվության տվյալների հիմնա-
պաշարների տրամադրում. վարձույթի 
ծառայություններ, մասնավորապես` կինոժա-
պավենների, վավերագրական ֆիլմերի, 
կինոֆիլմերի, ֆիլմերի, ձայնագրությունների, 
տեսախաղերի, մուլտիմեդիային ներկայա-
ցումների, էլեկտրոնային գրքերի և 
հրատարակումների, տեսագրությունների, 
նախապես գրառված տեսաժապավենների, 
թվային տեսասկավառակների, երաժշտական 
ձայնագրությունների, մուլտիմեդիային 
գրառումների և համակարգչային խաղերի 
վարձույթ. վարձույթի ծառայություններ, մասնա-
վորապես` կինոժապավենների, վավերա-
գրական ֆիլմերի, կինոֆիլմերի, ֆիլմերի, 
ձայնագրությունների, տեսախաղերի, մուլտիմե-
դիային ներկայացումների, էլեկտրոնային 
գրքերի և հրատարակումների, տեսագրու-
թյունների, նախապես գրառված տեսաժա-
պավենների, թվային տեսասկավառակների, 

երաժշտական ձայնագրությունների, մուլտի-
մեդիային գրառումների և համակարգչային 
խաղերի վարձույթ համաշխարհային կապի 
ցանցով. տեղեկատվության, վերլուծության և 
անձնական խորհրդատվության տրամադրում 
զվարճությունների ոլորտում. տեղեկա-
տվության, վերլուծության և անձնական 
խորհրդատվության տրամադրում զվարճու-
թյունների ոլորտում համաշխարհային կապի 
ցանցով. մրցումներին և խաղերին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. պարգևների 
և մրցույթների միջոցով հավանության և 
խրախուսանքի տրամադրում, որը բարձր որակ 
է ցուցաբերում զվարճության ոլորտում. ոչ 
ներբեռնելի կոմիքսների և գրաֆիկական 
վեպերի առցանց տրամադրում. վեբ-կայքի 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
դիտել հեռուստատեսային սցենարներ, կինո, 
հեռուստաշոուներ, գրաֆիկական պատկերներ, 
ռեժիսորական ծրագրեր և զվարճալի ծրագրեր. 
զվարճություններին, կոմեդիային, հեռուստա-
տեսային սցենարներին, գրքերին, կարճ 
պատմություններին վերաբերող բլոգների և ոչ 
ներբեռնելի հրատարակումների վեբ-կայքերի 
տրամադրում. տեղեկատվությանը, բովան-
դակությանը, տեքստի, տեսանյութերի, 
ձայնագրությունների, հրապարակումների 
վերա բերյալ վեբ-կայքերի տրամադրում` բոլորը 
վերաբերող զվարճություններին. նորություն-
ների և տեղեկատվության տրամադրում 
զվարճության ոլորտում, որոնք վերաբերում են 
տեղեկատվությանը, բովանդակությանը, 
տեքստին, տեսանյութերին, ձայնա-
գրություններին, հրապարակումներին` բոլորը 
վերաբերող զվարճություններին. հեռուստա-
տեսության, կինոյի և զվարճությունների 
դիտում. վեբ-կայքի տրամադրում ոչ ներբեռնելի 
կինոյի և տեսանյութերի ոլորտում. 
խորհրդատվություն զվարճությունների և զվար-
ճությունների արտադրության ոլորտում. 
զվարճությունների, կինոյի և հեռուստաշոուների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
սոցիալական ցանցի միջոցով. պարբերական 
մամուլի հրատարակում. առցանց ապահովում 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապա-
րակումներով. էլեկտրոնային գրքերի, 
պարբերականների հրապարակում. նյութերի 
հրատարակում մագնիսական կամ օպտիկական 
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տեղեկակիրների վրա. երաժշտության առցանց 
հրատարակում. տեսանյութերի, ձայնա-
գրությունների և խաղերի, ներառյալ՝ էլեկտրո-
նային խաղասարքերով օգտագործվող 
խաղային քարթրիջների վարձույթ. ռադիո և 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումն երի, 
խաղերի, ֆիլմերի, երաժշտության, 
ինտերակտիվ գովազդի և (կամ) ծառայու-
թյունների և տեսագրությունների տարածում. 
հեռուստատեսության, հեռուստատեսային 
ժամանակի կամ ռադիո սարքավորումների, 
խաղերի, ֆիլմերի, ինտերակտիվ հեռուստա-
ծրագրերի և (կամ) ծառայությունների, ձայնա- և 
տեսագրությունների վարձակալություն, լիզինգ 
և վարձույթ. կինոֆիլմերի տարածում կամ 
վարձույթ. կինոժապավեններ, ձայնա- և 
տեսագրություններ ստանալու սարքա-
վորումների վարձույթ. մրցույթների կազմա-
կերպում. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
նաև տրամադրվում են առցանց տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներով, 
ինտերնետով կամ ինտերնետ մտնելու 
հնարավորություն ունեցող հեռախոսով. 
զվարճություններին կամ կրթությանը 
վերաբերող տեղեկատվություն կինոյի, 
կինոֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի, 
ֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի, 
գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և այլ 
մուլտիմեդիային ներկայացումների, տեսա-
նյութերի և DVD-ների, և այլ տեսալսողական 
նյութերի վերաբերյալ, որը տրամադրվում է 
առցանց տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներից կամ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցից. կինոյի, կինոֆիլմերի, 
վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստատեսային ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի և DVD-ների 
և այլ տեսալսողական նյութերի առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. զվարճության վերա-
բերյալ տեղեկատվություն, մասնավորա պես` 
տեղեկատվության փոփոխության և ինտեր-
ակտիվ իրադարձությունների և ուղարկ ված 
տեղեկատվության թեմաների լայն տեսականու 
երկխոսության հնարավորության տրամա դրում. 
կինոյի, կինոֆիլմերի, վավերագրական 
ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստատեսային 

ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերի և մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
տեսանյութերի, DVD-ների և այլ տեսալսողական 
նյութերի վերաբերյալ առցանց տեղեկա-
տվության տրամադրում համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներից կամ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցից. 
կինոյի, կինոֆիլմերի, վավերագրական 
ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերի և մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
տեսանյութերի, DVD-ների և այլ տեսալսողա-
կան նյութերի վերաբերյալ ընդհանուր 
նորությունների կամ տեղեկատվության 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում. 
վարձույթի ծառայություններ, մասնավորապես` 
կինոժապավենների, վավերագրական ֆիլմերի, 
կինոֆիլմերի, ֆիլմերի, ձայնագրությունների, 
տեսախաղերի, մուլտիմեդիային ներկայա-
ցումների, էլեկտրոնային գրքերի և 
հրատարակումների, տեսագրությունների, 
նախապես գրառված տեսաժապավենների, 
թվային տեսասկավառակների, երաժշտական 
ձայնագրությունների, մուլտիմեդիային գրա-
ռումների և համակարգչային խաղերի վարձույթ. 
վարձույթի ծառայություններ, մասնավորապես` 
կինոժապավենների, վավերագրական ֆիլմերի, 
կինոֆիլմերի, ֆիլմերի, ձայնագրությունների, 
տեսախաղերի, մուլտիմեդիային ներկայա-
ցումների, էլեկտրոնային գրքերի և 
հրատարակումների, տեսագրությունների, 
նախապես գրառված տեսաժապավենների, 
թվային տեսասկավառակների, երաժշտական 
ձայնագրությունների, մուլտիմեդիային գրա-
ռումների և համակարգչային խաղերի վարձույթ 
համաշխարհային կապի ցանցով. զվարճու-
թյունների կամ կրթության վերաբերյալ 
տեղեկատվության կամ կարծիքի տրամադրում 
համաշխարհային կապի ցանցով, մասնա-
վորապես` տեղեկատվություն երաժշտության, 
գրքերի, կինոյի, կինոֆիլմերի, հեռուստա-
տեսային ծրագրերի, խաղերի, խաղալիքների, 
սպորտային իրերի, էլեկտրոնիկայի, 
մուլտիմեդիային ներկայացումների, տեսա-
նյութերի և DVD-ների, և այլ կենցաղային և 
սպառողական ապրանքների վերաբերյալ. 
զվարճության ծառայություններ, մասնա-
վորապես` երաժշտության, գրքերի, կինոյի, 
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կինոֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի, 
խաղերի, խաղալիքների, սպորտային իրերի, 
էլեկտրոնիկայի, մուլտիմեդիային ներկայա-
ցումների, տեսանյութերի և DVD-ների և այլ 
կենցաղային և սպառողական ապրանքների 
նախապես ձայնագրված ծրագրերի առցանց 
տրամադրում. զվարճության ծառայություններ, 
մասնավորապես` երաժշտության, գրքերի, 
կինոյի, կինոֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, խաղերի, խաղալիքների, սպոր-
տային իրերի, էլեկտրոնիկայի, մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի և DVD-ների 
և այլ կենցաղային և սպառողական 
ապրանքների առցանց դիտում, գնահատում և 
խորհրդատվություն. զվարճության ծառա-
յություններ, մասնավորապես` նախապես 
գրառված ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական 
նյութերի մասի տրամադրում ինտերնետով. 
գրքերի, ամսագրերի, պարբերականների, 
գեղարվեստական երկերի, տեսանյութերի, 
ձայնագրությունների և տեսալսողական 
նյութերի հրատարակում. ոչ ներբեռնելի 
նախապես գրառված ձայնա-, տեսա- և 
տեսալսողական նյութերի տրամադրում անլար 
ցանցով. առցանց համակարգչային խաղերի և 
առցանց ինտերակտիվ պատմությունների 
տրամադրում. զվարճությանը, կինոյին, 
հեռուստատեսությանը, տեսալսողական 
նյութերին, երաժշտությանը, ձայնա-
գրություններին, գրքերին, թատրոնին,  
գեղարվեստական երկերին, սպորտային 
իրադարձություններին, ակտիվ հանգստին, 
ժամանցին, սպորտային մրցումներին,  
արվեստին, պարին, մյուզիքլներին, 
ցուցահանդեսներին, սպորտի ուսուցմանը, 
ակումբներին, ռադիոյին, կատակերգությանը, 
բովանդակությանը, տեսանյութերին,  խաղերին, 
մոլեխաղերին, տոներին, թանգարաններին, 
զբոսայգիներին, մշակութային իրադար-
ձություններին, համերգներին, հրատա-
րակմանը, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերին, 
ընթացիկ իրադարձություններին, նորա-
ձևության շոուներին և մուլտիմեդիային 
ներկայացումներին վերաբերող առցանց 
տեղեկագրերի և բլոգների տրամադրում. 
գրքերից, պարբերականներից և գեղար-
վեստական երկերից բերված քաղվածքների 
հրատարակում և վիրտուալ միջավայրի 

տրամադրում, որտեղ օգտատերերը կարող են 
փոխներգործել ակտիվ հանգստի, ժամանցի և 
զվարճության նպատակով. տեղեկատվության, 
նորությունների, հոդվածների և դիտո-
ղությունների տրամադրում զվարճության 
ոլորտում, ներառյալ՝ կինոն, հեռուստա-
տեսությունը, տեսալսողական նյութերը, 
երաժշտությունը, ձայնագրությունները, գրքերը, 
թատրոնը, գեղարվեստական երկերը, 
սպորտային իրադարձությունները, ակտիվ 
հանգիստը, ժամանցը, սպորտային մրցումները, 
արվեստը, պարը, մյուզիքլները, ցուցա-
հանդեսները, սպորտի ուսուցումը, ակումբները, 
ռադիոն, կատակերգությունը, բովանդա-
կությունը, տեսանյութերը, խաղերը, 
մոլեխաղերը, տոները, թանգարանները, 
զբոսայգիները, մշակութային իրադարձու-
թյունները, համերգները, հրատարակումը, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերը, ընթացիկ իրա-
դարձությունները, նորաձևության շոուները և 
մուլտիմեդիային ներկայացումները. տեղեկա-
տվության, նորությունների, հոդվածների և 
դիտողությունների տրամադրում դաստիա-
րակության ոլորտում և կրթական ինստի-
տուտներում. առերես ուսուցման և առցանց 
հեռակա ուսուցման կրթության ծառայություններ 
ընթացիկ իրադարձությունների, կրթության, 
պատմության, լեզուների, հանրակրթական 
առարկաների, մաթեմատիկայի, գործա-
րարության, գիտության, նախասիրությունների, 
տեխնոլոգիայի, մշակույթի, սպորտի, արվեստի, 
հոգեբանության և փիլիսոփայության թեմա-
ներով. համակարգչով և համակարգչի 
օգնությամբ ուսուցման ոլորտում ինտերակտիվ 
ուսուցողական ծառայություններ ընթացիկ 
իրադարձությունների, կրթության, պատ-
մության, լեզուների, հանրակրթական 
առարկաների, մաթեմատիկայի, գործարա-
րության, գիտության, նախասիրությունների, 
տեխնոլոգիայի, մշակույթի, սպորտի, արվեստի, 
հոգեբանության և փիլիսոփայության թեմա-
ներով. համացանցով և այլ համակարգչային 
կապի ցանցերով կինոյի, հեռուստատեսության,  
տեսալսողական նյութերի, երաժշտության, 
ձայնագրությունների, գրքերի, թատրոնի, 
գեղարվեստական երկերի, սպորտային 
իրադարձությունների, ակտիվ հանգստի, 
ժամանցի, սպորտային մրցումների, արվեստի, 
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պարի, մյուզիքլների, ցուցահանդեսների, 
սպորտի ուսուցման, ակումբների, ռադիոյի, 
կատակերգության, մրցույթների, տեսա-
նյութերի,  խաղերի, մոլեխաղերի, տոների, 
թանգարանների, զբոսայգիների, մշակութային 
իրադարձությունների, համերգների, հրատա-
րակման, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի, ընթացիկ 
իրադարձությունների, նորաձևության շոուների 
և մուլտիմեդիային ներկայացումների թվային 
ֆայլերի, վեբ-հեռարձակման, և նորություններ 
և մեկնաբանություններ պարունակող ծրա-
գրերի տեսքով կրթական և զվարճության 
ծառայություններ. զվարճությանը, կինոյին, 
հեռուստատեսությանը,  տեսալսողական 
նյութերին, երաժշտությանը, ձայնա-
գրություններին, գրքերին, թատրոնին, 
գեղարվեստական երկերին, սպորտային 
իրադարձություններին, ակտիվ հանգստին, 
ժամանցին, սպորտային մրցումներին, 
արվեստին, պարին, մյուզիքլներին, ցուցա-
հանդեսներին, սպորտի ուսուցմանը, 
ակումբներին, ռադիոյին, կատակերգությանը, 
բովանդակությանը, տեսանյութերին,  խաղերին, 
մոլեխաղերին, տոներին, թանգարաններին, 
զբոսայգիներին, մշակութային իրադար-
ձություններին, համերգներին, հրատա-
րակմանը, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերին, 
ընթացիկ իրադարձություններին, նորա-
ձևության շոուներին և մուլտիմեդիային 
ներկայացումներին  վերաբերող նախապես 
գրառված ձայնա-, տեսալսողական և 
մուլտիմեդիային նյութերի տրամադրում 
ինտերնետով և այլ համակարգիչների կամ 
կապի միջոցներով. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, կինոստուդիաների ծառայություն-
ներ, ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում, շոու ծրագրեր, զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ, ձայնագրությունների 
ստուդիաների ծառայություններ, թատերական 
ներկայացումներ, տեսանյութերի մոնտաժում, 
տեսաֆիլմերի արտադրություն, սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, կինոստուդիաների 
ծառայություններ, թատերական ներկա-
յացումներ, տեսագրությունների մոնտաժում, 
մրցույթների կազմակերպում, ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի ծառայություններ, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճանք, 
ժամանց), կրկնօրինակում, ֆիլմերի մոնտա-

ժում, երաժշտության ստեղծագործում, 
ձայնագրությունների ստուդիաների ծառա-
յություններ, ձայնագրությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների ծառայություններ, 
մասնավորապես` առցանց համակարգչային 
խաղերի տրամադրում. զվարճությունների 
ծառայություններ, մասնավորապես` առցանց 
էլեկտրոնային խաղերի տրամադրում. 
զվարճությունների ծառայություններ, մասնա-
վորապես` առցանց տեսախաղերի 
տրամադրում. էլեկտրոնային խաղերի 
տրամադրում ինտերնետով. համակարգչային 
խաղերի տրամադրում ցանցի օգտատերերի 
կողմից ցանցի մեջ օգտագործելու համար. 
համակարգչային խաղերի և խաղերի 
համակարգչային բարելավման առցանց 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց ոչ 
ներբեռնելի թվային խաղերին, կինոյին, 
հեռուստասեսային շոուներին, երաժշտությանը 
և այլ թվային տեքստերի, գրքերի, ամսագրերի, 
նորությունների և տեղեկատվությանը 
վերաբերող ձայնա- և տեսաֆայլերին վերա-
բերող որոնողական առցանց զվարճությունների 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում. 
զվարճությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվությանը և ապրանքների դիտարկմանը 
վերաբերող վեբ-կայքերի տրամադրում ձայնա-, 
տեսա- և տեսալսողական նյութերում, 
մասնավորապես` կինոյի, TV շոուների, 
տեսանյութերի և երաժշտության ոլրտում. 
նորությունների և տեղեկատվության 
տրամադրում զվարճությունների ոլորտում, որը 
վերաբերում է ապրանքների դիտմանը և 
խորհրդատվությանը, բոլորը վերաբերող 
կինոյի, TV շոուների, տեսանյութերի և 
երաժշտության ձայնա-, տեսա- և տեսա-
լսողական նյութերի բովանդակությանը. ոչ 
ներբեռնելի ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական 
բովանդակության ոլորտում կինոյի, TV 
շոուների, տեսանյութերի և երաժշտության 
ձայնագրություններին վերաբերող վեբ-կայքի 
տրամադրում. ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական 
բովանդակությանը վերաբերող որոնողական 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում 
զվարճության ոլորտում, որը հասանելի է 
ինտերնետով, հեռահաղորդակցման ցանցով և 
անլար հեռահաղորդակցման ցանցով. ձայնա-, 
տեսա- և տեսալսողական բովանդակությանը 
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վերաբերող զվարճության վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում սոցիալական 
ցանցի միջոցով. խորհրդատվություն զվար-
ճությունների և զվարճությունների 
արտադրության ոլորտում. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազո տություն-
ների ծառայություններ. համա կարգ չային 
ապարատների և ծրագրերի մշա կում և 
կատարելագործում. գիտական և 
տեխնոլոգիական ծառայություններ և դրանց 
հետ կապված հետազոտություններ և 
մշակումներ. արդյունաբերական վերլուծումների 
և հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. համակարգչային 
ծառայություններ, մասնավորապես` գործառ-
նական համակարգերի և համակարգչային 
հավելվածների հեռակա տեղադրում. 
գործառնական համակարգերի և համա-
կարգչային հավելվածների տեղադրում 
ինտերնետով. վիրտուալ հաշվողական 
միջավայրի տրամադրում, որը հասանելի է 
ինտերնետով. փոփոխական ծավալի 
հաշվառման վարձույթ և տվյալների պահ-
պանում. ոչ ներբեռնելի, համաշխարհային 
ցանցով հասանելի համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման տրամադրում համա-
կարգչային հավելվածների կառավարման 
համար. ինտերնետ հարթակի կառուցում 
էլեկտրոնային առևտրի համար. առցանց 
բանավեճային համաժողովների մշակում, 
կառավարում և մոնիտորինգ. էլեկտրոնային 
սարքերում պահպանվող վեբ-էջերի ստեղծում 
առցանց ծառայությունների և ինտերնետի 
համար. տվյալների պահոցների 
կազմակերպում. վեբ-կայքերի մշակում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. վեբ-կայքերի կառավարում երրորդ 
անձանց համար. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
վեբ-կայքերի տեխնիկական սպասարկում, 
ստեղծում և տեղադրում. հավելվածների 
տրամադրման ծառայություններ, մասնա-
վորապես` ինտերնետով առևտրի, առցանց 
վճարումների, հերթականության կարգա-
վորման, վեբ-կայքերի մշակման, տվյալների 

պահպանման, համատեղ հաշվարկված 
հզորության հաճախության բաժանման, 
հաղորդագրությունների ծառայությունների և 
օգտատերերի քանակի վրա հիմնված վեբ-
կայքերի վարկանիշի հաշվարկներին 
վերաբերող հավելվածների, համակարգչային 
ծրագրերի ապահովման, վեբ-կայքերի և 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում, 
տեղադրում, կառավարում, մշակում և 
պահպանում. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. մուլտիմեդիային 
հավելվածների կառավարման, ներկայացման և 
հսկման, համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմման, համակարգիչներին, համա-
կարգչային ծրագրերի ապահովման և 
համակարգչային համակարգի մշակման, 
ֆունկցիոնալ պահանջների և ընտրության և 
էլեկտրոնային կապին վերաբերող խորհրդա-
տվական ծառայություններ. համակարգչային 
ծրագրերի մոնտաժում, արդիականացում 
(նորացում), սպասարկում և աջակցություն. 
համակարգչային ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են մուլտիմեդիային հավելվածների 
կառավարմանը, ներկայացմանը և հսկմանը, 
հետազոտությանը, տվյալների հիմնա-
պաշարների կառավարմանը, սարքերի 
կառավարմանը և ենթակապալառուի 
ծառայություններին. գիտական և տեխնո-
լոգիական ծառայություններ և դրանց հետ 
կապված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. համակարգ-
չային ծառայություններ, մասնավորապես` 
երաժշտության, գրքերի, կինոյի, կինոֆիլմերի 
հեռուստատեսային ծրագրերի, խաղերի, 
խաղալիքների, սպորտային իրերի, էլեկ-
տրոնիկայի, մուլտիմեդիային ներկայացում-
ների, տեսանյութերի և DVD-ների և այլ 
կենցաղային և սպառողական իրերի մանրածախ 
և մեծածախ առևտրի տարածմանը վերաբերող 
համակարգչով առցանց որոնում և պատ վիրում. 
առցանց ծառայությունների տեղադրում 
անձնական նախասիրությունների հետա-
զոտման և խորհրդատվության համար. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես` համացանցով հետաքրքիր 
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տեղեկատվությանը վերաբերող առցանց 
տվյալների հիմնապաշարների տեղադրում. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես` որոնման միջոցների տրամադրում 
հետաքրքիր տեղեկատվություն ստանալու 
համար. ինտերակտիվ տվյալների հիմնա-
պաշարների տեղադրում օգտատերերի և 
բաժանորդների միջև երաժշտության, գրքերի, 
կինոյի, կինոֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, խաղերի, խաղալիքների սպորտային 
իրերի, էլեկտրոնիկայի, մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի և DVD-ների 
և այլ կենցաղային և սպառողական 
ապրանքների, ապրանքների դիտարկման և 
տեղեկատվություն գնելու վերաբերյալ 
հաղորդագրություններ ինտերնետով փոխա-
նակելու համար. արդյունաբերական վեր-
լուծումների և հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգիչների և 
համակարգչային ծրագրերի մշակում և 
զարգացում. առցանց ոչ ներբեռնելի ինտերնետի 
նավագնացական ծրագրերի տրամադրում. 
համակարգիչներով, շարժական համակար-
գիչներով և շարժական կապի սարքերով ոչ 
ներբեռնելի շարժական կապի սարքերի 
ծրագրերի տրամադրում համացանց մուտք 
գործելու համար. տեխնիկական աջակցություն, 
մասնավորապես` համակարգիչների և 
համակարգչային խնդիրների և շարժական 
համակարգիչների և շարժական կապի սարքերի 
և համարգչային ծրագրերի խնդիրների 
անսարքությունների բացահայտում. համա-
կարգիչների և համակարգչային ծրագրերի 
խորհրդատվություն և մշակում. համա-
կարգչային ծրագրերի մշակում երրորդ անձանց 
համար. շարժական համակարգիչներ և 
շարժական կապի սարքերի   և համակարգչային 
ծրագրերի խորհրդատվություն և մշակում. 
շարժական համակարգիչներ և շարժական 
կապի սարքերի ծրագրերի մշակում երրորդ 
անձանց համար. բովանդակության, 
լուսանկարների, տեսանյութերի, տեքստերի, 
տվյալների, նկարների, վեբ-կայքերի և այլ 
էլեկտրոնային նյութերի տեղադրում երրորդ 
անձանց համար. որոնման միջոցների 
տրամադրում. որոնողական հարթակների 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
կատարել հարցում և ստանալ լուսանկարներ, 

տեսանյութեր, տեքստեր, տվյալներ, նկարներ և 
էլեկտրոնային նյութեր. ինտերակտիվ 
ծառայությունների տրամադրում, որը թույլ է 
տալիս օգտատերերին առցանց հրապարակել և 
տարածել անձնական լուսանկարները, 
տեսանյութերը, տեքստերը, տվյալները, 
նկարները. համակարգչային ծառայություններ, 
մասնավորապես` վիրտուալ միությունների 
ստեղծում օգտատերերի համար բանավեճերին 
մասնակցելու, պատասխաններ ստանալու, 
վիրտուալ միություններ կազմելու և սոցիալական 
ցանցերում ներգրավվելու համար. 
համակարգիչներին, ինտերնետին և գաղտնա-
բառի անվտագությանը վերաբերող ծրագրերի 
տեխնիկական սպասարկում և նորացում և 
համակարգիչների, ինտերնետի և գաղտնա-
բառի վերծանման ռիսկերի կանխարգելում. 
աստղագիտության, եղանակի, միջավայրի, 
ինտերիերի դիզայնի, տեխնոլոգիաների, 
համակարգիչների, համակարգչային ծրա-
գրերի, համակարգիչների կից սարքերի, 
համակարգչային սարքերի, երկրաբանության, 
ճարտարագիտության, ճարտարապետության, 
բժշկական հետազոտությունների և ապրանք-
ների հետազոտման և տեստավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
ինտերնետով կամ այլ համակարգչային կամ 
կապի ցանցերով. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում և ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. տեխնիկական 
տեղեկատվության վեբ-կայքերի տրամադրում, 
որը վերաբերում է համակարգչային ծրագրերին 
և համակարգիչներին. խորհրդատվություն 
համակարգիչների, համակարգչային ծրա-
գրերի, հավելվածների և ցանցի վերաբերյալ. 
համակարգչային խորհրդատվություն. համա-
կարգչային ծրագրավորում. տվյալների 
փաստաթղթերի փոխանցում մի համակարգչից 
մյուսին. թվային բովանդակության տեղադրում 
համակարգչային կապի ցանցում, անլար 
ցանցում և էլեկտրոնային կապի ցանցերում. 
որոնողական հարթակների տրամադրում, որը 
թույլ է տալիս օգտատերերին կատարել հարցում 
և ստանալ բովանդուկություն, տեքստեր, 
տեսանյութեր, ձայնագրություններ, տեսա-
լսողական նյութեր, գեղարվեստական երկեր, 
նյութեր, տվյալներ, ֆայլեր, փաստաթղթեր և 
էլեկտրոնային նյութեր. ոչ ներբեռնելի 
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համակարգչային ծրագրերի և առցանց 
միջոցների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
մուտք գործել և ներբեռնել համակարգչային 
ծրագրերը. օգտատերերի նախասիրությունների 
վրա հիմնված համակարգչային հավելված ների 
վերաբերյալ անհատական խորհուրդները 
մշակող առցանց ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. համակարգչայնացված տվյալ-
ների և համակարգչային համակարգերի և 
անվտագ ցանցերի մոնիտորինգ. գիտական և 
տեխնիկական ծառայություններ և դրանց հետ 
կապված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. առցանց տվյալների 
հիմնապաշարների տեղադրում, հաշվարկում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային ծրագրերին 
վերաբերող «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարման համար. էլեկտրոնային 
տվյալների հիմնապաշարների «ամպային» 
տեխնոլոգիաների տեղադրում. կիրառական 
ծառայություններ տրամադրողների (ASP) 
ծառայություններ. հարթակը որպես 
ծառայություն (PAAS) ծառայություններ. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SAAS). համակարգչային ծրագրեր, մասնա-
վորապես` փոփոխական ծավալ ունեցող 
տվյալների հիմնապաշարների սերվերների 
տրամադրում այլ անձանց համար. ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրերի վեբ-կայքերի 
տրամադրում տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծառայություններ, մասնավորապես` կառա-
վարման համակարգերի և համակարգչային 
հավելվածների հեռակա տեղադրում. 
կառավարման համակարգերի և համա-
կարգչային հավելվածների հեռակա տեղա-
դրում ինտերնետով. հաշվարկող սարքերի և 
փոփոխական ծավալով տվյալներ պահպանող 
սարքերի վարձույթ. համաշխար հային 
համակարգչային ցանցով հասանելի ոչ 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում, զարգացում և մշակում համա-

կարգչային հավելվածների կառավարման 
համար.  ինտերնետ հարթակների կառուցում 
էլեկտրոնային առևտրի համար. բանավեճային 
առցանց համաժողովների մշակում, 
կառավարում և մոնիտորինգ. էլեկտրոնային 
տեսքով պահպանվող վեբ-էջերի ստեղծում 
առցանց ծառայությունների և ինտերնետի 
համար. տվյալների պահոցների կազմա-
կերպում. վեբ-կայքերի մշակում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. վեբ-
կայքերի կառավարում երրորդ անձանց համար. 
վեբ-սերվերների վարձույթ. վեբ-կայքերի 
տեխնիկական սպասարկում, ստեղծում և 
տեղադրում. հավելվածների տրամադրման 
ծառայություններ, մասնավորապես` ինտեր-
նետով առևտրի, առցանց վճարումների, 
հերթականության կարգավորման, վեբ-կայքերի 
մշակման, տվյալների պահպանման, համատեղ 
հաշվարկված հզորության հաճախու թյան 
բաժանման, հաղորդագրությունների ծառա-
յությունների և օգտատերերի քանակի վրա 
հիմնված վեբ-կայքերի վարկանիշի 
հաշվարկներին վերաբերող հավելվածների, 
համակարգչային ծրագրերի ապահովման, վեբ-
կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում, տեղադրում, կառավարում, 
մշակում և տեխնիկական սպասարկում. վեբ-
կայքերի տեղադրում, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին դիտել տարբեր տպագիր 
նյութերը, լուսանկարները, գրաֆիկական 
պատկերները, ձայնա- և տեսաբովանդակություն 
և օգտագործել ձևանմուշները ներդիրներ 
տրամադրելու, հավանելու, չհավանելու, 
մոնտաժելու, փոխելու, վերահասցեագրելու, 
կարծիք հայտնելու, առաջարկներ անելու և 
մեկնաբանելու և սոցիալական, գործառնական 
և ընդհանուր ցանցի մեջ ներգրավվելու համար. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես` առցանց միությունների ստեղծում 
գրանցված օգտատերերի համար բանավեճերին 
մասնակցելու, մասնակիցներից պատաս-
խաններ ստանալու, վիրտուալ միություններ 
ձևավորելու և սոցիալական ցանցի մեջ 
ներգրավվելու, բոլորը զվարճությունների և 
զվարճությունների արտադրության ոլորտում. 
առցանց ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի և հավելվածների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում հոսքային ձայնա- 
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և տեսաֆայլեր, խաղեր, սոցիալական ցանցեր, 
տեքստային ֆայլեր և մուլտիմեդիային ֆայլեր 
մուտք գործելու համար. համակարգչային 
խաղային ծրագրերի, հեռախոսների, բջջային 
հեռախոսների, տեսահեռախոսների, լուսա-
նկարչական ապարատների, հեռուստա-
ցույցների մոնիտորների, հեռուստացույցների և 
հեռուստահաղորդիչների, հեռուստացույցների 
համար հեռակառավարման վահանակների, 
էլեկտրոնային նոթատետրերի, մագնիսկան 
տեղեկակիրների, ռադիոընդունիչների, ռադիո-
փոխանցիչների, տեսախցիկների և հեռուստա-
ընդունիչների զարգացում և մշակում. 
համակարգիչների, համակարգչային ծրա-
գրերի, սարքերի զարգացում և մշակում գործող 
համակարգչային ծրագրերի և տվյալների 
համաժամանակացման ծրագրերի ոլորտում, 
անձնական և ձեռքի համակարգիչների և 
շարժական թվային էլեկտրոնային սարքերի 
հավելվածային սարքերի մշակման սարքերում. 
հեռախոսակապի կառավարման, բջջային 
հեռախոսների, սմարթֆոնների և պլանշետային 
համակարգիչների զարգացում և մշակում. 
հեռախոսով տրված տեղեկատվության 
վերականգնման, հաղորդագրությունների 
վերահասցեագրման, բջջային հեռախոսներին 
վերաբերող բջջային հեռախոսների համա-
կարգչային հավելվածների, սմարթֆոնների և 
պլանշետային սարքերի զարգացում և մշակում. 
բջջային հեռախոսներ, սմարթֆոններ և 
պլանշետային համակարգիչներ հանդիսացող 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի համակարգչային 
հավելվածային ծրագրերի և ներկառուցված 
համակարգչային հավելվածային ծրագրերի 
զարգացում և տեխնիկական սպասարկում.  
համակարգչային ծրագրերի զարգացում 
առցանց տվյալների հիմնապաշարներ մուտք 
գործելու, դիտելու և որոնում կատարելու 
համար. համակարգիչների և համակարգչային 
ծրագրերի զարգացում և տեխնիկական 
սպասարկում, որը տրամադրում է 
համակարգչայնացված համաշխարհային 
տեղեկատվական ցանցով հեռախոսակապի 
ինտեգրումը ներառյալ՝ մասերը և պարա-
գաները. դյուրակիր և ձեռքի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի միացման և 
տեղաշարժման ապարատների և էլեկտրոնային 
տեսքով, մեքենայով և համակարգչով 

ընթերցվող օգտատերերի հրահանգների 
մշակում և տեխնիկական սպասարկում. 
համաշխարհային համակարգչային համա-
ցանցով համակարգչային հավելվածներ մուտք 
գործելու և կառավարելու համար ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրերի մշակում և 
տեխնիկական սպասարկում. նշանների 
ճանաչման, էլեկտրոնային փոստի և հաղորդա-
գրություններ փոխանակելու ծրագրերի մշակում 
և տեխնիկական սպասարկում. համակարգ-
չային խաղերի և տեսանյութերի մշակում. 
էլեկտրոնային խաղերի մշակմանը և 
զարգացմանը վերաբերող առցանց ոչ 
ներբեռնելի համակարգչային հավելվածների 
մշակման միջոցների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում. առցանց ոչ 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրերի և 
հավելվածների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում հոսքային ձայնա- և տեսաֆայլեր, 
խաղեր, սոցիալական ցանցեր, տեքստային 
ֆայլեր և մուլտիմեդիային ֆայլեր մուտք 
գործելու համար. տեսախաղերի մշակում. 
տեխնիկական աջակցություն, մասնավորապես` 
համակարգչային խաղերի խնդիրների 
բացահայտում. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ, 
որոնք վերաբերում են պատկերներին, 
մասնավորապես` թվային մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերի և հատուկ էֆեկտով պատկերների, 
տեսախաղերի և կինոֆիլմերի ծրագրերի 
ապահովմանը. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ, որը 
վերաբերում է կիրառական ծրագրավորման 
ինտերֆեյսին (API), ներառյալ՝ տեսախա ղերի, 
բովանդակության, տվյալների և տեղեկա-
տվության հոսքի փոխանցումը, պահպանումը և 
տարածումը. ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի հավելվածների տրամադրում. 
առցանց ոչ ներբեռնելի ամպային տեխնո-
լոգիաների ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում էլեկտրոնային 
տվյալների պահպանման համար. շարժական 
հավելվածների համակարգչային ծրագրերի 
մշակում. հավելվածների տրամադրման 
ծառայություններ, մասնավորապես` հավել-
վածների, համակարգչային ծրագրերի և վեբ-
կայքերի տեղադրում, կառավարում, զարգացում 
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և տեխնիկական սպասարկում անձնական 
արդյունավետության, անլար կապի, շարժա-
կանության ոլորտում. տեխնիկական 
աջակցություն, որը վերաբերում է կապի 
սարքերի օգտագործմանը. առցանց միու-
թյունների ստեղծում գրանցված օգտատերերի 
համար բանավեճերին մասնակցելու, բովան-
դակությունը, լուսանկարները, տեսանյութերը, 
տեքստերը, տվյալները, պատկերները և այլ 
էլեկտրոնային նյութերը տարածելու և 
սոցիալական կապի մեջ ներգրավվելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20170459  (111) 27188
(220) 03.04.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 03.04.2027
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս Լթդ., US 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս (անկենդան). 

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյաց-
ված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն սենդվիչներ 
և համբուրգերներ պատրաստելու համար. 
կաթնամթերք, ներառյալ՝ պանիր. սննդային 
ճարպեր և յուղեր սենդվիչներ և համբուրգերներ 
պատրաստելու համար. 

դաս 30. կերակրի աղ. մանանեխ. քացախ. 
սոուսներ (համեմունքներ). ամոքանք և սուր 
համեմունքներ. համեմունքներ սալաթների 
համար. մայոնեզ. կետչուպ. պատրաստի սնունդ 
և պատրաստի ճաշատեսակներ, ներառյալ՝ 
սենդվիչներ և համբուրգերներ. ալյուր. 
հացահատիկային արտադրանք. խմորիչներ 
և հացաթխման փոշի սենդվիչների համար. 
հաց և ամոքահունց բուլկիներ սենդվիչներ և 
համբուրգերներ պատրաստելու համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20170460  (111) 27189
(220) 03.04.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 03.04.2027
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս Լթդ., US 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս (անկենդան). 

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյաց-
ված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն սենդվիչներ 
և համբուրգերներ պատրաստելու համար. 
կաթնամթերք, ներառյալ՝ պանիր. սննդային 
ճարպեր և յուղեր սենդվիչներ և համբուրգերներ 
պատրաստելու համար. 

դաս 30. կերակրի աղ. մանանեխ. քացախ. 
սոուսներ (համեմունքներ). ամոքանք և սուր 
համեմունքներ. համեմունքներ սալաթների 
համար. մայոնեզ. կետչուպ. պատրաստի սնունդ 
և պատրաստի ճաշատեսակներ, ներառյալ՝ 
սենդվիչներ և համբուրգերներ. ալյուր. 
հացահատիկային արտադրանք. խմորիչներ 
և հացաթխման փոշի սենդվիչների համար. 
հաց և ամոքահունց բուլկիներ սենդվիչներ և 
համբուրգերներ պատրաստելու համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20170461  (111) 27190
(220) 03.04.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 03.04.2027
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս Լթդ., US 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս (անկենդան). 

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյաց-
ված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն սենդվիչներ 
և համբուրգերներ պատրաստելու համար. 
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կաթնամթերք, ներառյալ՝ պանիր. սննդային 
ճարպեր և յուղեր սենդվիչներ և համբուրգերներ 
պատրաստելու համար. 

դաս 30. կերակրի աղ. մանանեխ. քացախ. 
սոուսներ (համեմունքներ). ամոքանք և սուր 
համեմունքներ. համեմունքներ սալաթների 
համար. մայոնեզ. կետչուպ. պատրաստի սնունդ 
և պատրաստի ճաշատեսակներ, ներառյալ՝ 
սենդվիչներ և համբուրգերներ. ալյուր. 
հացահատիկային արտադրանք. խմորիչներ 
և հացաթխման փոշի սենդվիչների համար. 
հաց և ամոքահունց բուլկիներ սենդվիչներ և 
համբուրգերներ պատրաստելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20170616  (111) 27191
(220) 04.05.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 04.05.2027
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20170939  (111) 27192
(220) 23.06.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 23.06.2027
(730) «Իննովաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կենտրոն, 
վարչական շրջան, Զաքիան 8-53, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղագործական միջոցների, 

անասնա բուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական նշանակության նյութերի 
ներմուծում, մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք։

____________________

(210) 20170940  (111) 27193
(220) 23.06.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 23.06.2027
(730) «Սիրթել» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբեկյան 1, բն. 
2, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. SIM քարտեր (բաժանորդների 

նույնականացման մոդուլ). համակարգչային 
ծրագրեր (գրառված).

դաս 35. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հեռախոսա-
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող բաժանորդների համար. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 

ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն:

____________________

(210) 20170989 (111) 27194
(220) 03.07.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 03.07.2027
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(730) Ալ-Մավարեդ Նեչըրլ Բյութի Փրոդաքթս 
Քորփորեյշն (Հորդանանի ընկերություն), JO 
(442) 02.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, աղեր 

վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների, 
շամպուններ (ոչ բուժական), ձեռքի և 
մաշկի կոսմետիկական կրեմներ, ցեխից 
կոսմետիկական դիմակներ դեմքի համար, 
դեմքի կոսմետիկական կրեմներ, ոտքի 
կոսմետիկական կրեմներ, ցերեկային 
կոսմետիկական կրեմներ չոր և զգայուն մաշկի 
համար, արևային այրվածքներից պաշտպանող 
կոսմետիկական կրեմներ, փափկացնող 
կոսմետիկական կրեմներ, կոսմետիկական 
խոնավացնող կաթ դեմքի համար, սնուցող 
հակատարիքային կոսմետիկական կրեմներ, 
վերականգնող գիշերային կոսմետիկական 
կրեմներ, հոտազերծիչներ.

դաս 5. բուժիչ ցեխեր, բուժիչ օճառ-
ներ, պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար, դեմքի 
սկրաբ և մաքրող պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար.

դաս 35. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. կոսմետիկական միջոցների և 
Մեռյալ ծովից պատրաստուկների մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, ապրանքների ցուցադրում. 
առցանց գովազդ համակարգչային ցանցում, 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20170998 (111) 27195
(220) 06.07.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 06.07.2027

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուրեն Պետ-
րոսյան, Երևան, Նոյ թաղ., տուն 51, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, մոխրագույն և սև գունային 
համակ   ցու թյամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր. չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող).

դաս 35. 2-րդ և 8-րդ դասերում նշված 
ապրանքատեսականիների մանրամեծածախ 
վաճառք:

____________________

(210) 20171211  (111) 27196
(220) 21.08.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 21.08.2027
(730) Շանել ՍԱՐԼ, CH 
(442) 02.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը, 

գլխամաշկը, մազերը կամ եղունգները խնա-
մելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկին, գլխամաշկին, մազերին կամ եղունգ-
ներին քսելու համար. ոչ բուժական օճառներ. 
օծանելիք. պարֆյումերիա, անուշաբույր 
ջուր, օդեկոլոն, անուշահոտ կոսմետիկական 
միջոցներ. եթերային յուղեր. ոչ բուժական 
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կոսմետիկական միջոցներ. դիմահարդարման 
միջոցներ. արդուզարդի ոչ բուժական 
միջոցներ. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
հոտազերտիչներ և արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
կոսմետիկական միջոցներ արհեստական 
եղունգների համար. կպչուն պիտակներ 
եղունգների համար. սոսինձներ արհեստական 
եղունգների ամրացման համար. ժամանակավոր 
դաջվածքներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. օդի բուրավետիչներ. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171217  (111) 27197
(220) 22.08.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 22.08.2027
(730) Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ 
Քամփնի, ID 
(442) 16.10.2017
(540) 

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

դաս 34. մոխրամաններ, սիգարներ, 
սիգարետներ, ծխագլանակներ, վառիչներ 
ծխողների համար, լուցկիներ, ֆիլտրեր 
սիգարետների համար, մուշտուկներ սիգա-
րետների համար, ծխամորճեր, սիգարետների 
պարկուճներ, ծխախոտ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171247  (111) 27198
(220) 30.08.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 30.08.2027

(730) «Անտառի բարիք» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, գ. Կողբ 17-րդ փող., տուն 32/1, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. պահա-

ծոյացված հատապտուղներ. պահածոյաց-
ված բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. չրեր. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.

դաս 33. օղի, այդ թվում՝ մրգային և 
հատապտղային, գինի, այդ թվում՝ մրգային և 
հատապտղային:

____________________

(210) 20171277  (111) 27199
(220) 05.09.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 05.09.2027
(730) Հյունդաի Հեվի Ինդասթրիզ Քո., Լթդ, KR 
(442) 02.10.2017
(540) 

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

դաս 9. գազի դետեկտորներ. սարքեր 
կուտակիչների լարումը, էլեկտրական 
հոսանքը և ջերմաստիճանը չափելու համար. 
չափիչ սարքեր. պտուտաթվերի ցուցիչներ. 
գազի արտահոսքի ազդանշանիչներ. գազի 
մատուցումն անջատող սարքեր. վթարային 
ազդասարքեր. էլեգազային մեկուսացմամբ 
բաշխիչ սարքեր. էլեգազային մեկուսացմամբ 
բաշխիչ սարքեր (էլեկտրական). էլեկտրական 
ռելեներ. բարձր ճնշման վակուումային 
հպարկիչներ. բարձրավոլտային էլեկտրական 
ապահովիչներ. գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. կառավարման վահան-
ներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
ռեակ տորներ. էլեկտրաէներգիայի բաշխ-
ման մեքենաներ. կոմուտացման վահան-
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ներ. բաշխիչ տրանսֆորմատորներ. 
տրանսֆոր մատորներ. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրա կանություն). էլեկտրական բաշխիչ 
սարքեր. էլեկտրական շղթայի անջա-
տիչներ. էլեկտրական սնուցման բլոկներ. 
էլեկտրոնային ուժային տրանսֆորմատորներ. 
էլեկտրաէներգիայի կառավարման սարքեր. 
լարման կարգավորիչներ. էլեկտրոնային 
հպարկիչներ. ցածր և միջին լարման 
էլեկտրական ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. արևային էներգիայի 
գեներատորներում օգտագործվող կերպա-
փոխիչներ. էլեկտրաէներգիայի սպառումը 
չափող սարքեր. էլեկտրականության 
չափման սարքեր և գործիքներ. սարքեր 
և գործիքներ էլեկտրաէներգետիկական 
տեղակայանքների ախտորոշման համար. 
սարքեր էլեկտրականության սպառումը 
չափելու, մշտադիտարկելու և վերլուծելու 
համար. հաղորդաձողալար. էլեկտրական 
մալուխներ, լարեր, հաղորդիչներ և դրանց 
միացքներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
նավից ցամաք հաղորդակցության սարքեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. հաղոր-
դակ ցական սարքավորումներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում 
տվյալների հավաքագրման և կարգավորման 
կառավարման SCADA համակարգերի համար. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում նավերի համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման պլատֆորմներ. 
մեքենաների էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգեր. ցանցային սերվերներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքեր. թվային 
տեղեկատվության պրոցեսորներ. դիտարկման 
և վերահսկման էլեկտրական ապարատուրա. 
տեղեկատվության գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. համակարգիչներ. 
համակարգչային սերվերներ. ինտերնետից 
ներբեռնվող թվային գրքեր. մարտկոցներ և 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20171308  (111) 27200
(220) 08.09.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Special» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20171320  (111) 27201
(220) 11.09.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 11.09.2027
(730) «Րութ այթիէսփի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 33 
Հալաբյան փող., 37 տարածք, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

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

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 

սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

____________________

(210) 20171323  (111) 27202
(220) 12.09.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 12.09.2027
(730) Շանհայ Մեատոն Գրուպ, CN 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական պտուտակներ, 

մետա ղական պտուտամեխեր. երկաթեղեն 
փոքր իրեր. զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
պատուհանների մետաղյա պիտույքակազմեր. 
մետաղական ռելսեր. մետաղական փականք-
ներ, բացառությամբ էլեկտրականների, 
մետա ղական փականներ, բացառությամբ 
էլեկտրականների. մետաղական շղթաներ. 
մետաղական հենարաններ. դռան մետաղական 
բռնակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171353  (111) 27203
(220) 22.09.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 22.09.2027
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «AMBER» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

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

____________________

(210) 20171379  (111) 27204
(220) 27.09.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 27.09.2027
(730) «Գրիգորյանս» ՍՊԸ, Երևան, 0004, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 42/4, բն. 58, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «1981» թիվը ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171380  (111) 27205
(220) 27.09.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 27.09.2027
(730) «Գրիգորյանս» ՍՊԸ, Երևան, 0004, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 42/4, բն. 58, AM 

(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «1981» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, մուգ դեղին, կանաչ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20171420  (111) 27206
(220) 05.10.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 05.10.2027
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., 
Կալիֆոռնիայի նահանգ, US 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

տաբատներ, շորտեր, սպորտային տաբատներ, 
բանվորական հագուստ, կոմբինեզոններ, 
շապիկներ (բլուզներ), կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, մարզական սվիտերներ, բլուզներ, 
բաճկոններ (հագուստ), բաճկոնակներ, 
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մանտո, վերարկուներ, պիջակներ, անջրանցիկ 
հագուստ, կոշիկներ, կիսակոշիկներ, կանացի 
ներքնազգեստ, գիշերային հագուստ, տնային 
հագուստ, լողազգեստներ, ներքնազգեստ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաներ, 
տրիկոտաժեղեն, գուլպեղեն, գոտիներ 
(հագուստ), վզպատներ, շարֆեր, բոլորա-
գլխարկներ, գլխարկներ, փողկապներ, 
տնային կոշիկներ, շրջազգեստներ, զգեստներ, 
սվիտերներ, պուլովերներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171433  (111) 27207
(220) 10.10.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 10.10.2027
(730) «Սանտա-Մոնիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Վարդանանց 4, բն. 18, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

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

դաս 16. ժապավեններ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. կպչուն 
ժապավենի բաշխիչ հարմարանքներ 
(գրա սենյակային), կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ).  ներկանյութով 
ժապավենների կոճեր. թղթե ժապավեններ. 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար:

____________________

(210) 20171505  (111) 27208
(220) 25.10.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 25.10.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 

(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. կաթնամթերք.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ, սառեցրած յոգուրտ, թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ, մրգային խյուսեր 
(սոուսներ), մարինադներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), գինի, օղի, լիկյոր, բրենդի 
(կոնյակ), ալկոհոլային կոկտեյլներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20171553  (111) 27209
(220) 13.11.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 13.11.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ 
Մեհրաբյան Վաչագանի, Երևան, Յ. Լեփսուսի 
փ., շ. 16-35, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «հոգեբանական կենտրոն» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20171619  (111) 27210
(220) 22.11.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 22.11.2027
(730) Լուիզա Հարությունի Մելքոնյան, Երևան, 
Մովսես Խորենացու 2-րդ փակ., տուն 10, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) «Վաճառվում է» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. ապրանքների առցանց առք և 
վաճառք, առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերաբերյալ): 

____________________

(210) 20171644  (111) 27211
(220) 27.11.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 27.11.2027
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «KISS» բառից 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մորեգույն, մանուշակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ, մասնավորապես՝ գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային նյութերի 
ձևավորում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, 
ռադիո ծրագրերի հեռարձակում. ձայնա- և 
տեսածրագրերի փոխանցում և հեռարձակում 
համացանցի միջոցով. ռադիոհեռարձակում. 

դաս 41. ռադիոծրագրերի պատրաստում, 
մասնավորապես՝ շոուծրագրեր. ռադիո-
ծրագրերի արտադրություն:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171650  (111) 27212
(220) 28.11.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 28.11.2027
(730) Կարեն Առաքելյան, Երևան, Բաղրամյան 
26, բն. 3, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, դեղին, դարչնագույն և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 43. հանգստյան տների ծառայու-

թյուններ, հյուրանոցների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171696  (111) 27213
(220) 01.12.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 01.12.2027
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(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).  

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար.  ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ.  լրացված 
ճամփորդական դեղատուփեր. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի 
ացետատ դեղագործական նպատակների 
համար. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. մանրէասպաններ. 
բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. բիոցիդներ.  բրոմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ բժշկա-
կան և անասնաբուժական նպատակների 

համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական նպա-
տակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր.  
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար.  գվայակոլ դեղա-
գործական նպատակների համար. հեմա տո-
գեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. հիդրաստինին. 
գլիցերին բժշկական նպատակների համար. 
գլիցերաֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյու-
կոզա) բժշկական նպատակների համար. բոգ 
(օձադեղ) դեղագործական նպատակների 
համար. հորմոններ բժշկական նպատակների 
համար. մանանեխ դեղագործական նպա-
տակների համար. մանանեխի սպեղանի. 
ցեխեր լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. 
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ, բացա-
ռությամբ մարդկանց և կենդանիների համար 
նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հա գուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. դիաստազ (խմորիչ) 
բժշկական նպատակների համար. դիգիտալին. 
սննդային հանքային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. սննդային հավելումներ խաղողա-
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շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելումներ 
կազեինից. սննդային հավելումներ լեցիթինից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ակնամոմից. 
սննդային հավելումներ պրոտեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից կենդանիների 
համար. սննդային հավելումներ մայր մեղվի 
կաթից. սննդային հավելումներ բույսերի 
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ ցորենի 
ծիլերից. սննդային հավելումներ կտավատի 
սերմերից. սննդային հավելումներ ֆերմեն-
տներից. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. միջատասպան 
միջոցներ. յոդ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(ֆունգիցիդ). թթու գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. գինեքար դեղա-
գործական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար.  դեղա-
պատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ.  
կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի դեմ 
մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 

դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակ-
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագոր-
ծական նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. բուժիչ արմատներ.  խավարծիլի 
արմատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծվատուք բժշկական նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմն երի 
մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ անասնա-
բուժական նպատակների համար. շների համար 
լոսյոններ ընդգրկված դաս 5-ում.  լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. 
լյուպուլին դեղագործական նպատակների 
համար. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային 
քսուքներ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. թանզիֆ վիրակապերի համար. բուժիչ 
յուղեր. մանանեխի յուղ դեղագործական 
նպատակների համար. քափուրի յուղ բժշկական 
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նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկա կան 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սամիթի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
մածիկներ (մաստիկա) ատամների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. նյութեր 
ատամների ծեփապատճենների համար. 
նյութեր ատամնալցման համար. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. դեղամիջոցներ 
շիճուկաբուժության համար. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. ատամնաբուժական 
դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստուրաներ. 
մոլեսկին (բամբակեգործվածք) բժշկական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. ալյուր 
կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր դեղա-
գործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. դեղա-
թուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի (նիվենու) 
թուրմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուրմեր բժշկական նպատակների համար. 
ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. հակամակաբուծային 
վզակապներ կենդանիների համար. բամբակյա 
փայտիկներ բժշկական օգտագործման համար. 
բամբակյա տամպոններ բժշկական 
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. պեկտիններ դեղագործական 
նպատակների համար. պեպսիններ (ֆեր-
մենտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. պեպտոններ դեղագործական 
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ 

բժշկական նպատակների համար. պես-
տիցիդներ. մանկական սնունդ. բժշկական 
տզրուկներ. արյան պլազմա. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. խանձա-
րուրներ (մանկական տակաշորեր). 
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար. 
կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ.  փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անաս-
նաբուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար.  անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբու ժա կան 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. պատրաս-
տուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,  
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու 
համար. պատրաստուկներ սեռական 
ակտիվությունը պակասեցնելու համար. 
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պատրաստուկներ մանրէազերծման համար. 
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար.  լոգանքների 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արև-
այրուքի դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս-
տուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ հղիության ախտորոշման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 

համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. ցեցից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. աչքի թրջոցներ. 
կապարային թրջոցներ. քիմիական հաղոր-
դիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական էլեկտրոդ-
ների համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների հա մար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ).  ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար.  լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 



ԳՅՈՒՏԵՐ

67

ՄԱՍ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 18

համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար.  սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ դեղա-
գործական նպատակների համար. բժշկական 
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող  
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ.  նյարդերը 

ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արև-
այրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար.  հաբեր 
հազի դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակ-
ների համար. դեղաբույսեր. 
տրանկվիլիզատորներ. վիրաբուժական հյուս-
վածքա պատ  վաստ ներ կենդանի հյուս-
վածքներից. հիգիենիկ կիսավարտիքներ 
անմիզա պահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. 
երեխաների կիսավարտիք-տակաշորեր. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթ բժշկական նպատակների 
համար. ճենապակի ատամի պրոթեզների 
համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակ ների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործա-
կան նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ). պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
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նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:

____________________

(210) 20171697  (111) 27214
(220) 01.12.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 01.12.2027
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).  

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար.  ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ.  լրացված 
ճամփորդական դեղատուփեր. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի 
ացետատ դեղագործական նպատակների 
համար. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. մանրէասպաններ. 
բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. բիոցիդներ.  բրոմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ բժշկական 

և անասնաբուժական նպատակների համար. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. վազելին բժշկական նպատակների համար. 
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննա ներ 
(լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր.  
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական 
նպատակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար.  գվայակոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
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հավելումներ ալգինատից. սննդային հավելում-
ներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում-
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպա-
տակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. միջատա-
սպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. քափուր բժշկական նպատակների 
համար.  դեղապատիճներ. պատիճներ դեղա-
գործական նպատակների համար. արյուն 
կանգնեցնող մատիտներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ.  կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի 
դեմ մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 

հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. 
բուժական անասնակեր կենդանիների համար. 
բուժիչ արմատներ.  խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր 
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա-
գործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
շների համար լոսյոններ ընդգրկված դաս 5-ում.  
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների 
համար. լյուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. մագնեզիադ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական նպա-
տակների համար. քսուքներ արևայրուքի դեմ. 
սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

70

ՄԱՍ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 18

դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամների ծեփապատճենների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. իռլանդական 
մամուռ բժշկական նպատակների համար. 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակ ների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 

պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական շրթնա-
քսուքներ.  փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար.  անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,  
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու 
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համար. պատրաստուկներ սեռական 
ակտիվությունը պակասեցնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար. 
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար.  լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկ ներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքի 
դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկ ներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկ ներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա կան 
պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ հղիության ախտորոշման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 

պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. ցեցից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. աչքի թրջոցներ. 
կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ).  ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. ռադիում բժշկական 
նպատակների համար. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար.  
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու 
համար. հեշտոցային լուծույթներ բժշկական 
նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
ռետին ատամնաբուժական նպատակների 
համար. ծամոն բժշկական նպատակների 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ծխեցման համար ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. ռեպելենտներ շների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
սարսապարիլ բժշկական նպատակների 
համար. շաքար բժշկական նպատակների 
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
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համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար.  սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ դեղա-
գործական նպատակների համար. բժշկական 
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող  
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը 
ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի 
խնամքի համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս-
տուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ.  նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 

ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. 
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար.  հաբեր 
հազի դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ). պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:

____________________
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(210) 20171698  (111) 27215
(220) 01.12.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 01.12.2027
(730) «Էմ ջի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 5-րդ զ., 
Գալշոյան 38/1, բն. 35, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 39. ճանապարհորդական գործակա-
լության ծառայություններ:

____________________

(210) 20171830  (111) 27216
(220) 25.12.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 25.12.2027
(730) Արտաշես Զիլֆյան, Երևան, Արամի 
64/102, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «K» տառը և «TEST» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171879  (111) 27217
(220) 29.12.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 29.12.2027
(730) Նարեկ Վանիկի Գևորգյան, Երևան, 
Դավթաշեն 1-ին թաղ., շ. 32, բն. 49, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Esthetic Stomatology» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171880  (111) 27218
(220) 29.12.2017 (151) 30.03.2018
   (181) 29.12.2027
(730) Անահիտ Ղազարյան, ք. Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 

իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
զարդարանքներ սև սաթից. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք 
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ), մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր), գեղարվեստական իրեր 
ազնիվ մետաղներից, գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ, գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր), կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից, 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
իրեր պատրաստելու համար, Կլուազոնե 
տեխնոլոգիայով պատրաստված իրեր, 
միսբահա (աղոթելու տերողորմյա), հուռութներ 
բանալիների օղակների համար. ականջօղեր. 
համրիչներ (տերողորմյա). hուռութներ 
բանալիների օղակների համար.

դաս 18. կենդանիների կաշիներ, 
օղակներ հովանոցների համար, թամբերի 
հիմնակմախքներ, շնակապեր, քսակներ, 
փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար, 
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների 
համար, հովանոցների կոթեր, դպրոցական 
պայուսակներ, վզնոցներ կենդանիների 
համար, կաշվե քուղեր, թիկնապայուսակներ, 
դրամապանակներ, ծովափի պայուսակներ, 
ուղեպայուսակներ, կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման  համար, 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա), 
ճամպրուկներ, մետաղյա օղակներից 
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պատրաստված քսակներ, ճամփորդական 
սնդուկներ (ուղեբեռի), կռնապայուսակներ, 
բանալիների պատյաններ, հեծելասարքերի 
լրակազմեր, պայուսակներ, հագուստ ընտանի 
կենդանիների համար.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ, հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար, կոշիկ, բաղնիքի սանդալներ, 
բերետներ, բլուզներ, գլխարկներ, գդակներ, 
տրիկոտաժեղեն, երկարաճիտ կոշիկներ, 
կիսակոշիկներ, կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր), 
տաբատակալներ, քուղերով կիսակոշիկներ, 
հագուստի օձիքներ, բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ, թասակներ (գլխարկ), 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ), 
հովարներ գլխարկների համար, գոտիներ 
(հագուստ), շալեր, խալաթներ, սվիտերներ, 
պուլովերներ, շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ), կապեր կարճագուլպաների համար, 
կախակապեր, կապեր երկար գուլպաների 
համար, պլաստրոններ, հագուստ, 
բոլորագլխարկներ, գլխարկներ, մետաղե  
եզրակ  կոշիկների  համար, մորթիներ 
(հագուստ), հանովի օձիքներ, տաբատներ, 
վերնազգեստ, ձեռնոցներ (հագուստ), 
պատրաստի աստառներ (հագուստի տարրեր), 
վզպատներ, շարֆեր, տրիկոտաժե հագուստ, 
ներդիրներ շապիկների համար, էսպադրիլներ, 
մորթե թիկնոցներ, գաբարդիններ 
(հագուստ), սեղմիրաններ (ներքնազգեստ), 
գոտիներ (ներքնազգեստ), կրկնակոշիկներ, 
բաճկոնակներ, մանտո, անջրանցիկ հագուստ, 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները), հագուստ ջերսիից, 
շրջազգեստներ, բազկապատներ, գոգնոցներ 
(հագուստ), մուֆտաներ (հագուստ), 
մուշտակներ, լողափի զգեստներ, լողափի կոշիկ, 
գրպաններ հագուստի համար, պիժամաներ, 
զգեստներ, սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ, 
վերարկուներ, կոշիկների կրնկատակեր, 
ռանտեր կոշիկների համար, համազգեստ, 
բրդյա բաճկոններ (հագուստ), բաճկոններ 
(հագուստ), քողեր (հագուստ), լողագլխարկներ, 
ներբաններ, կոշիկներ, կրունկներ, սպորտային 
կոշիկներ, ոչ էլեկտրական մուֆտաներ 
ոտքերի համար, սպորտային կիսակոշիկներ, 
գլխակապեր (հագուստ), գլխանոցով 
բաճկոն, տակի շրջազգեստներ, հագուստ 
արհեստական կաշվից, կաշվե հագուստ, 
թիկնոցներ, դիմակահանդեսի կոստյումներ, 
սարիներ, կարճաթև (T-աձև) մայկաներ, 
չալմաներ, ժապավենակապ փողկապներ 

լայն եզրերով, ջրցողի գլխարկներ, կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ, կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ, պոնչոներ, սարոնգներ, 
սարաֆաններ, հովարով գլխարկներ, 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ), սպորտային 
մայկաներ, կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման), 
ժամաշապիկներ, մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար, 
ճարմանդներ հագուստի համար, մազակապեր, 
սեղմիչներ մազերի համար, զարդարանքներ 
գլխարկների համար. գործված, հյուսված 
կամ ոլորված իրեր հարդարման, 
վերջնամշակման և զարդարման համար. 
տրեզ. կոճակներ. սևեռակ – ճարմանդներ. 
ապարանջան-բռնիչներ հագուստի թևքերը 
վեր բարձրացնելու համար. թևկապեր. 
ճարմանդներ տաբատակալների համար. 
մետաղազարդեր (հագուստի պարագաներ). 
ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ գոտիների 
համար. սպիտակեղենի թվային կամ տառային 
դրոշմներ. կեռիկներ կոշիկների համար. քուղեր 
կոշիկների համար. զարդեր կոշկեղենի համար. 
կոշիկների մերակներ. թավաթել (շքերիզային 
իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի համար. 
ծամկալներ մազերը գանգրացնելու համար. 
հերակալներ. ծամկալներ. ցանցեր մազերի 
համար. քուղեր հագուստի համար. ճարմանդներ 
իրանակալների համար. արհեստական 
ծաղիկներ. ժաբոներ (ժանյակավոր իրեր). 
բրդե քուղեր. շքերիզային իրեր. արդուզարդի 
ապրանքներ, բացառությամբ թելերի. 
փայլազարդեր հագուստի համար. մերակներ 
հագուստի համար. թռչունների փետուրներ 
(հագուստի պարագաներ). հագուստի կեղծ 
զարդարանքներ. ժապավեններ (շքերիզային 
իրեր). փայլազարդեր հագուստի համար. 
բոլորածալեր կանացի հագուստի համար. 
ծալազարդեր. կայծակ – ճարմանդներ 
պայուսակների համար. ճարմանդներ կոշիկների 
համար. արծաթով ասեղնագործած իրեր. ոսկով 
ասեղնագործված իրեր. օղակապեր մազերի 
համար. կպչուկ – ճարմանդներ. շքանշանի 
ժապավեններ. ուսաբարձիկներ հագուստի 
համար. հուռութներ (կախազարդեր), բացի 
թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների 
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից. 
կրծքազարդեր, բացառությամբ թանկարժեք 
իրերի:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 18

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4819  15.10.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

4875  14.04.2028 Ինթերնեյշնլ Բիզնես Մշինզ Քորփորեյշն, US

13266  07.04.2028 Աշոտ Վարդանյան, Երևան, Բաբաջանյան 143, բն. 46, AM

13358  26.03.2028 «Անուշ Ավետիսյան» ՍՊԸ, Երևան, Դոդոխյան 24, AM

13411  14.03.2028 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

13412  14.03.2028 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

13764  28.04.2028 ԱրՍիԷն Թելեվիժն Ս.Ա., CO

13765  28.04.2028 ԱրՍիԷն Թելեվիժն Ս.Ա., CO

14172  20.01.2029 «Մոլեքս» ՍՊԸ, US

14454  09.12.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 04/1 
03 .04 . 20 18

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

        21-01      444 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23C 3/00            3169 A
A61K7/00              3170 A
B60K17/00            3171  A
F16H57/00            3171  A
E02B 9/00            3172  A
H02K 17/00           3173 A

    A43 B23/00           512  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 04/1 
03 .04 . 20 18

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 2048
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3425
73 (1) Իրավատեր  Սիթիզեն Տոկեյ Կաբուշիկի 
Կաիշա, առևտրայինը նաև՝ Սիթիզեն Ուոթչ Քո., 
Լթդ., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, 
Tokyo, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սիթիզեն 
Հոլդինգզ Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը նաև՝ 
Սիթիզեն Հոլդինգզ Քո., Լթդ., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        12.03.2018

____________________

Գրանցում No 2049
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 20269
73 (1) Լիցենզատու  «Քրաուն Քեմիքալ» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Զորակ, Վ. Սարգսյան 
1-ին նրբանցք, թիվ 5, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Իսատիս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Փափազյան 13/4, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             եզակի
Գործողության ժամկետը       28.02.2018թ.-ից 
մինչև 28.02.2028թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.03.2018

____________________

Գրանցում No 2050
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1207797
73 (1) Լիցենզատու    Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «ԷնՎի Գրուպպ», ul. Skoto-
progonnaya, d. 27/26, str. 1, RU-109029 Moscow, 
Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու   Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Իմպուլս», ul. Shossey-
naya, d. 58, korp.3, pom.I, kom.2, RU-109388 
Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       2017թ. մայիսի 
17-ից մինչև 2018թ. մայիսի 17-ը
Գործողության տարածքը       Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.03.2018

____________________

Գրանցում No 2051
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1585
73 (1) Իրավատեր  ԱստրաԶենեկա ԱԲ, Vastra 
Malarehamnen 9 S-151 85 Sodertalje, Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԹոփՐիջ 
Ֆարմա Լիմիթիդ, Unit A, 11/F, Chung Pont 
Commercial Building, 300 Hennessy Road, Wan-
chai, Hong Kong, HK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.03.2018

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2355                04.09.2017
2904                09.09.2017
2979             09.09.2017
3106  09.09.2017
2704                13.09.2017

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

385U        19.09.2017
483U                20.09.2017

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения
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№ 04/1 
03 .04 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1 3066 A 26.03.2018թ. 28.03.2018թ.



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)



84

ՄԱՍ 1
 

84

№ 04/1 
03 .04 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3169 (13) A
A23C 3/00

(21) AM20170137 (22) 28.11.2017
(72) Беник Арутюнян (AM), Карине Майсурян 
(AM), Роза Мадоян (AM) 
(73) Беник Арутюнян, 0010, Ереван, Налбандян 
17, кв. 22 (AM), Карине Майсурян, 0051, Ереван, 
Грибоедов 11, кв. 8 (AM), Роза Мадоян, 0033, 
Ереван, Вагаршян 20/1, кв. 40 (AM) 
(54) Способ получения жидкого бактериаль-
ного препарата
(57) Изобретение относится к области 
здравоохранения и здоровым молочным 
продуктам, в частности, к способам получения 
новых бактериальных препаратов в сочитании 
пробиотиков и молока. 

Способ получения жидкого бактериального 
препарата, в соответствии с которым штамм 
кисломолочных бактерий Lactobacillus acidophi-
lus 317/402 культивируют в стерилизованной 
молочной среде, к ним также добавляют штаммы 
кисломолочных бактерий L. rhamnosus VKMM 
B-6778 и B. Bifidum VCPM AS-1666 в массовом 
соотношении 2 : 1 : 1, а культивирование 
производят в течении 6 часов. 

Повышается эффективность бакте риаль-
ного препарата.  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3170 (13) A
A61K7/00

(21) AM20160093 (22) 26.09.2016
(72) Петрос Газарян (AM), Арам Газарян (AM), 
Мария Хачикян (AM), Армян Газарян (AM) 
(73) Петрос Газарян, 0033, Ереван, Сундукяна 
23, кв. 83 (AM), Арам Газарян, 0033, Ереван, 
Сундукяна 23, кв. 83 (AM), Мария Хачикян, 
0033, Ереван, Сундукяна 23, кв. 83 (AM), Арман 
Газарян, 0033, Ереван, Сундукяна 23, кв. 83 (AM) 
(54) Противогрибковое средство
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к средству для лечения грибковых 
заболеваний кожи. 

Противогрибковое средство включает 
гексаметилентетрамин, 13% раствор уксусной 
кислоты, антиоксидант-30% масляный раствор 
токоферолацетата и дистиллиро ванную воду, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: гексаметилентетрамин – 13,5-14,5; 13% 
раствор уксусной кислоты – 75,5-78,0; 30% 
масляный раствор токоферолацетата – 0,8-1,2 и 
дистиллированная вода – остальное. 

Создано противогрибковое средство, 
имеющее выраженную противогрибковую 
активность. 

____________________

(51) 2018.01 (11) 3171 (13) A
B60K17/00
F16H57/00

(21) AM20170129 (22) 30.10.2017
(72) Симон Петросян (AM) 
(73) Симон Петросян, 0055, Ереван, Н.Шенгавит, 
ул. Ш.Шаамиряна, д. 2, кв. 407 (AM) 
(54) Коробка передач
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности, к коробкам передач транспортных 
средств. 

Коробка передач имеет корпус, внутри 
которого установлены центральная и 
коронная зубчатые колеса, и планетарный 
механизм, имеющий сателлиты, а также 
входной и выходной валы. Коробка передач 
дополнительно имеет гидротрансфор-
матор, выходной вал турбины которого 
взаимодействует  с центральным зубчатым 
колесом. Сателлиты планетарного механизма 
находятся в постоянной кинематической 
связи с водилой планетарного механизма, 
установленного соосно центральному зубчатому 
колесу. На выходном валу водилы насажено 
зубчатое колесо. К выходному валу водилы 
соединен электродвигатель. На выходном валу 
коробке передач насажено зубчатое колесо, 
которое взаимодействует с зубчатым колесом, 
жестко прикрепленным к корпусу коронного 
зубчатого колеса. 

Повышается эффективность и надежность 
коробки передач, 2 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах
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№ 04/1 
03 .04 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3172 (13) A
E02B 9/00

(21) AM20170086 (22) 09.06.2017
(72) Володя Арутюнян (AM), Арутюн Арутюнян (AM) 
(73) Володя Арутюнян, 0027, Ереван, пр. 
Исакова, 50/4, кв. 31 (AM), Арутюн Арутюнян, 
0027, Ереван, пр. Исакова, 50/4, кв. 31 (AM) 
(54) Водозаборная установка
(57) Изобретение относится к гидротехнике, 
в частности, к водозаборным установкам. 
Водозаборная установка имеет установленный 
в реке канал, имеющий водоприемный участок. 

Водоприемный участок - постепенно 
сужающаяся в направлении потока реки, сверху 
открытая дамба с прибрежным и находящимися 
в потоке воды бетонными боковыми стенами, 
направляющими русло воды. Установка 
дополнительно содержит последовательно 
соединенные между собой две бетонные трубы, 
установленные дугообразно и одним концом 
находящиеся под углом друг к другу, участок 
выпуска воды, и имеющий вид рычага затвор, 
регулирующий вход потока воды в трубы и 
выход потока воды из труб, который установлен 
вниз по направлению потока воды. Рычаг 
выполнен в виде совершающего возвратно-
поступательное движение механизма, имеющего 
два шатуна. Один конец каждого шатуна 
шарнирно прикреплен к середине короткого 
участка рычага, а другие концы шатунов – на 

стенах двух труб, причем, другие концы шатунов 
– это поршни мембранных насосов. 

Повышается производительность и к.п.д. 
установки, 2 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3173 (13) A
H02K 17/00

(21) AM20160089 (22) 19.09.2016
(72) Жан Давидян (AM) 
(73) Жан Давидян, 0002, Ереван, Спендиарян 
3, кв. 6 (AM) 
(54) Асинхронный электродвигатель
(57) Изобретение относится к электро машино-
строению и электротехнике.

Асинхронный электродвигатель имеет 
статор, со своим магнитопроводом и обмоткой, 
и массивный ротор без обмотки. Статор имеет 
второй магнитопровод со своей обмоткой. 
Ротор удлинен так, что второй магнитопровод 
обхватывает ротор. Каждая фаза обмотки 
второго магнитопровода подключена 
к внешним сопротивлениям, которые 
шунтированы параллельно соединенными 
полупроводниковыми ключами, схемы 
управления которых подключены к системе 
управления электродвигателя.

Увеличивается мощность электродвигателя, 
4 ил.

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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№ 04/1 
03 .04 . 20 18

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2018.01 (11) 512  (13) U
A43 B23/00

(21) AM20170116U (22) 31.08.2017
(72) Карине Карагёзян (AM) 
(73) Карине Карагёзян, 0025, Ереван, 9-ая ул. 
Айгестана, дом 69, кв. 37 (AM) 
(54) Отделяемое украшение обуви
(57) Полезная модель относится к области 
удовлетворения потребностей человека, в 
частности к декоративным элементам украшения 
обуви. 

Полезная модель представляет собой 
отделяемое украшение обуви, которое состоит 
из декоративного элемента и элемента 
для крепления декоративного элемента к 
обуви, который выполнен в виде одного или 
нескольких гибких язычков, которые образуют 

Сведения о выданных патентах

или продолжение декоративного элемента, или 
одним концом прикреплены к нему. Во время 
фиксации декоративного элемента язычок 
или язычки вставляются внутри обуви таким 
образом, чтобы он или они были невидимыми, 
а декоративный элемент остался снаружи. При 
этом, декоративный элемент прикрепляется 
к передней, боковой или задней части обуви. 
На гибких язычках помещены фиксирующие 
элементы, которые выполнены в виде слоя 
клеящего вещества, магнита или крючка. 
Язычки выполнены из текстиля, натуральной 
или искусственной кожи или силикона. Язычок 
может быть выполнен в виде кольца из тонкой 
растяжной ленты. 

Защищаются отдельные части стопы от 
трения с обувью, 32 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



91

ՄԱՍ 1
 

91

№ 04/1 
03 .04 . 20 18

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 21-01 (11) 444  (13) S 
(21) 20170058  (22) 29.12.2017
(72) Ара Даниелян (AM) 
(73) ЗАО “Экоар-1” (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Игрушка (5 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№04/1

03 .04 . 20 18

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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