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

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

(51) 2017.01 (11) 3088 (13) A
A01B3/00

(21) AM20150120 (22) 28.09.2015
(72) Կարո Արմենի Պետրոսյան (AM), Կարո 
Ղուկասի Կարախանյան (AM), Արամայիս 
Մյասնիկի Եսոյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Լանջերի վարի գութանի իրան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` հողի 
հիմնական մշակման մեքենաներին:

Գութանի իրանը շրջանակին հոդակապի 
միջոցով միակցված է խոփ-թև մակերևույթով 
իրան: Գութանի իրանը լրացուցիչ ունի իրանին 
հեղուսային միացությունով կոշտ միակցված 
կցորդիչ: Կցորդիչը շարժական միացությունով 
իր ուղղաձիգ առանցքի շուրջն ազատ 
տատանվելու հնարավորությամբ ամրակցված 
է հորիզոնական հարթությունում պտտվող 
հենաձողին: Հենաձողն իրեն կոշտ ամրակցված 
հենարանի, ուղղաձիգ հարթությունում պտտվող 
հենաձողի, իսկ ազատ ծայրամասերով նաև 
իրար, միակցված ձգանների հետ կազմում է 
քառօղակ լծակային մեխանիզմ: Ընդ որում, 
լծակային մեխանիզմի ձգանների միակցման 
շարժական հոդակապը զսպանակի միջոցով 
միակցված է ուղղաձիգ հարթությունում 
պտտվող հենաձողին:

Մեծացվում է վարի և փխրեցրած հողա-
շերտի գումարային խորությունը, 4 նկ.: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3089 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20160125 (22) 22.12.2016
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), 
Հովհաննես Սամվելի Մանուկյան (AM) 
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM) 
(54) Ֆրեզ
(57) Ֆրեզն ունի ելուստներով իրան, կտրող 
տարրերով կտրիչագլխիկներ: Կտրիչա-
գլխիկները տարակենտրոն գլանա կան 
միջնամասով գամասեղների միջո ցով 
ֆրեզի շառավղային ուղղությամբ տեղա-

շարժվելու հնարավորությամբ ամրակցված 
են ելուստներին: Ֆրեզի իրանի մեջ 
կտրիչագլխիկներից յուրաքանչյուրի տակ 
կատարված է T-աձև ակոս: Ակոսի մեջ 
տեղակայված է T-աձև սեպ՝ կտրիչագլխիկը 
ֆրեզի կենտրոնական առանցքի ուղղությամբ 
տեղաշարժելու հնարավորությամբ:

Ապահովվում է ֆրեզի կտրող տարրերի 
դիրքերի կարգավորումը առանցքային և 
շառավղային ուղղություններով, 6 նկ.:  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3090 (13) A
G01R 19/00

(21) AM20160108 (22) 07.11.2016
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM) 
(54) Հաստատուն հոսանքի անհպումային 
չափիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողա-
կան տեխնիկային:

Հաստատուն հոսանքի անհպումային 
չափիչն ունի չափվող հոսանքի հաղորդիչն 
ընդգրկող փաթույթով մագնիսամիջուկ, փոփո-
խական լարման գեներատոր, հաստատուն 
լարման ցուցասարք, լարումով կառավարվող 
հոսանքի աղբյուր, հոսանասահմանափակող 
ռեզիստոր, լարման դիֆերենցիչ, զրոյական 
մակարդակի լարման կոմպարատոր և 
լարման ինտեգրիչ: Փոփոխական հոսանքի 
գեներատորի ելքը միացված է հոսանքի 
աղբյուրի շրջող մուտքին: Հոսանքի 
աղբյուրի ելքը հոսանասահմանափակող 
ռեզիստորի միջոցով միացված է փաթույթին: 
Դիֆերենցիչի մուտքը միացված է փաթույթի 
և հոսանասահմանափակող ռեզիստորի 
ընդհանուր սեղմակին, իսկ ելքը՝ կոմպարատորի 
մուտքին: Կոմպարատորի ելքը միացված 
է ինտեգրիչի մուտքին, որի ելքը միացված 
է հոսանքի աղբյուրի ուղիղ մուտքին և 
ցուցասարքին:

Պարզեցվում է կառուցվածքը և փոքրաց-
վում է օգտագործվող տարրերի քանակը, 3 նկ.:

_____________________
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(51) 2017.01 (11) 3091 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20160124 (22) 19.12.2016
(72) Հայկ Մամիկոնի Մարգարյան (AM) 
(73) Արմեն Անտոնյան, 0025, Երևան, Այգեստան 
10 փող., 2 շենք, բն. 1 (AM) 
(54) Ջերմաերկմետաղական ռելե
(57) Գյուտը վերաբերում է ավտոմատ 
վերահսկման և կարգավորման էլեկտրական 
սարքավորումներին: 

Ջերմաերկմետաղական ռելեն ունի 
մետաղական թասաձև իրան, էլեկտրամեկուսիչ 
նյութից պատրաստված կափարիչ, դրանց 
միակցումից ձևավորված խցիկ և դրանում 
տեղադրված երկու անշարժ հպակներ, որոնք 
իրենց արտանցիչներով համաչափորեն 
ամրացված են կափարիչի մեջ: Ռելեն ունի նաև 
հոսանքահաղորդիչ կամրջակ, որը մի կողմով 

փոխազդում է անշարժ հպակների հետ, իսկ 
մյուս կողմով՝ հոսանքահաղորդիչ կամրջակն 
անշարժ հպակներին միացնող զսպանակի 
հետ: Իրանի հատակին տեղադրված 
մետաղական տափօղակ-հենակի վրա 
տեղադրված է ջերմազգայուն երկմետաղական 
սկավառակ՝ խցիկի մեջ ազատ դիրքորոշվելու 
հնարավորությամբ: Սկավառակի և կամրջակի 
միջև տեղադրված է մեկուսիչ նյութից 
պատրաստված գնդիկաձև հրիչ: Խցիկում 
տեղադրված է երկմետաղական սկավառակը 
հպակների խմբից բաժանող ուղղորդ-մեկուսիչ, 
իսկ կամրջակը և զսպանակը տեղադրված 
են անշարժ հպակների և կափարիչի միջև 
առաջացած փորակում:

Բարձրացվում է ռելեի աշխատանքի հուսա-
լիությունը, 3 նկ.: 

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 04/1   03 .04 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 484 (13) U
A61C7/00

(21) AM20160126U (22) 28.12.2016
(72) Հայկ Սարգսյան (AM) 
(73) Հայկ Սարգսյան, 0009, Երևան, Աբովյան 
25, բն. 21 (AM) 
(54) Օրթոդոնտիկ սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերվում է 
բժշկությանը և կարող է օգտագործվել 
օրթոդոնտիայում, հատկապես մեծա-
հա սակների մոտ, որպես ատամների և 
ատամնաշարերի ուղղման էսթետիկ միջոց։

Օրթոդոնտիկ սարքն ունի ատամներին 
սևեռվող բրեկետներ և դրանք իրար ամրակցող 
մետաղյա աղեղ, որի վրա համատեղվում են 
լինգվալ և լաբիալ բրեկետներ, ընդ որում, ծնոտի 
առջևի հատվածում տեղադրված են լինգվալ 
բրեկետները, իսկ կողմնային հատվածներում՝ 
լաբիալ բրեկետները։ 

Բարձրացվում է առանձին ատամների 
և ատամնաշարի անկանոնությունների 
արդյունավետ շտկումը՝ ապահովելով սարքի 
նվազագույն տեսանելիություն, 1 նկ.:    

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



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



13

ՄԱՍ 1
 

13

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 409  (13) S 
(21) 20160019  (22) 26.09.2016
(31) N2016-006495 (տարբերակ 1)
      N2016-006565  (տարբերակ 2)
(32) 25.03.2016  (33) JP
       25.03.2016        JP
(72) Էիզո Օգուրա (JP) 
(73) ՔԻԲ Քորփորեյշն (JP) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Տուփ (2 տարբերակ)
(55) 



14

ՄԱՍ 1
 

14

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 11-01 (11) 410  (13) S 
(21) 20160025  (22) 05.12.2016
(72) Կարինե Ավետիսյան (AM) 
(73) Կարինե Թոմիկի Ավետիսյան (կեղծանուն՝ 
Կառա), Երևան, Կոմիտասի 32/8, բն. 37 (AM) 
(54) Արծաթյա զարդեր (22 տարբերակ)
(55) 
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ՄԱՍ 1
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№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



18

ՄԱՍ 1
 

18

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



19

ՄԱՍ 1
 

19

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 11-01 (11) 411  (13) S 
(21) 20160026  (22) 19.12.2016
(72) Կարինե Ավետիսյան (AM) 
(73) Կարինե Թոմիկի Ավետիսյան (կեղծանուն՝ 
Կառա), Երևան, Կոմիտասի 32/8, բն. 37 (AM) 
(54) Արծաթյա զարդեր (20 տարբերակ)
(55) 



20

ՄԱՍ 1
 

20

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
 

25

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
 

26

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



27

ՄԱՍ 1
 

27

№ 04/103 .04 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



28

ՄԱՍ 1
 

28

№ 04/103 .04 . 20 17

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

31

ՄԱՍ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 17

(210) 20160959 (111) 25680
(220) 25.07.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 25.07.2026
(730) Միքայել Կարսյան, Երևան, Զաքյան 5, 
բն. 20, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրու զագույն և շագանակագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք.

դաս 43. սրճարան, սննդամթերքով և ըմպե-
լիքներով ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160969 (111) 25681
(220) 26.07.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 26.07.2026
(730) «Այս-դեսերտ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Սիսիան, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «ice» և «dessert» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կապույտ, երկնագույն, կարմիր և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, 
թխվածք, խմորեղեն, հրուշակեղեն, կոնֆետներ:

_____________________

(210) 20161083  (111) 25682
(220) 24.08.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 24.08.2026
(730) «Զոլոտոե պոլե» ՍՊԸ, ԼՂՀ,  ք. 
Հադրութ, Ծաղկոց 9/19, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

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

_____________________
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(210) 20161106  (111) 25683
(220) 30.08.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 30.08.2026
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161107  (111) 25684
(220) 30.08.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 30.08.2026
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161108  (111) 25685
(220) 30.08.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 30.08.2026
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161110  (111) 25686
(220) 30.08.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 30.08.2026
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, ոչ բնական սուրճ, 

ըմպելիքներ սուրճի հիմքի վրա, բոված 
սուրճի հատիկներ, մշակված սուրճ, սուրճի 
փոխարինիչներ (որպես սուրճ օգտագործվող 
բուսական պատրաստուկներ), լուծվող սուրճ, 
սուրճի բուրումնավետարարներ, սուրճի 
օշարակ, սուրճի հումք, սուրճ առանց կոֆեինի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161111  (111) 25687
(220) 30.08.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 30.08.2026
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, ոչ բնական սուրճ, 

ըմպելիքներ սուրճի հիմքի վրա, բոված 
սուրճի հատիկներ, մշակված սուրճ, սուրճի 
փոխարինիչներ (որպես սուրճ օգտագործվող 
բուսական պատրաստուկներ), լուծվող սուրճ, 
սուրճի բուրումնավետարարներ, սուրճի 
օշարակ, սուրճի հումք, սուրճ առանց կոֆեինի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161145  (111) 25688
(220) 06.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 06.09.2026
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(730) «Ե փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 
14, բն. 24, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) 
Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազո տու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20161147  (111) 25689
(220) 06.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Ե փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 
14, բն. 24, AM 
(442) 17.10.2016

(540) 

(526) «YEREVAN» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (CMYK 5-95-70-0), բաց կարմիր (CMYK 
5-85-80-0), նարնջագույն (CMYK 2-72-87-0) և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա -
բե րական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20161163  (111) 25690
(220) 07.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 07.09.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ջուլիետա 
Սարգսյան Արաիկի, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան 10/58, AM 
(442) 03.10.2016
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(540) 

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

դաս 30. թխվածքաբլիթներ, հրուշակեղեն:
_____________________

(210) 20161174  (111) 25691
(220) 09.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 09.09.2026
(730) «Հայկ Բալայան» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժ, 
Մայակ թաղ., շ. 31, բն. 31, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20161190  (111) 25692
(220) 14.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 14.09.2026
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161191  (111) 25693
(220) 14.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 14.09.2026
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161235  (111) 25694
(220) 20.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 20.09.2026
(730) «Հելիոս պոդոլոգիայի կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևան, Տերյան  57, բն. 2, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «PODOLOGY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, նարնջագույն և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ, առևտուր.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161245  (111) 25695
(220) 22.09.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 22.09.2026
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ, մախորկա. ծխելու  ծխախոտ, չիբուխի  
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի  ծխախոտ, 
ծամելու  ծխախոտ, ծամելու  ծխախոտ «սնուս». 
սիգարետներ, պապիրոսներ, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. 
քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 
34-րդ դասում. սիգարետի թուղթ, պապիրոսի 
թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161300  (111) 25696
(220) 03.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 03.10.2026

(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

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

_____________________

(210) 20161307  (111) 25697
(220) 04.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 04.10.2026
(730) «Ջերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Բարբյուսի 
30/18, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 
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(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20161347  (111) 25698
(220) 12.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 12.10.2026
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161379  (111) 25699
(220) 20.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 20.10.2026
(730) «Յուվա դենտ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
33, բն. 4, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «Family dental care» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161385  (111) 25700
(220) 24.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 24.10.2026
(730) Աթլեթա (ԻԹՄ) Ինք., US 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161393  (111) 25701
(220) 25.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 25.10.2026
(730) Սոնա Էմիլի Գրիգորյան, Երևան, Տերյան 
83, բն. 12, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր գույնով:
(511) 

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում:

_____________________

(210) 20161396  (111) 25702
(220) 12.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 12.10.2026
(730) Տիգրան Գաբրիելյան, Երևան, Ավան-
Առինջ, 1 միկրոշրջան, 4/1 շ., բն. 46, AM 
(442) 16.11.2016
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(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

_____________________

(210) 20161413  (111) 25703
(220) 31.10.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 31.10.2026
(730) «Ֆան թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Ջանիբեկյան 
55/2, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161422  (111) 25704
(220) 02.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 02.11.2026
(730) «Վետ հոմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
1-ին թ. 36/4, AM 
(442) 01.12.2016

(540) 

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

դաս 44. անասնաբուժական կլինիկաների 
ծառայություններ՝ ընտանի կենդանիների 
բուժում, պատվաստում և խնամք:

_____________________

(210) 20161426  (111) 25705
(220) 02.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 02.11.2026
(730) «Մհեր գասիա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
2/5, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 10. ատամնային իմպլանտներ, ատամ-

նա բուժական ապարատուրա և գործիքներ:
_____________________
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(210) 20161448  (111) 25706
(220) 08.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 08.11.2026
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 
51 փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե և ստվարաթղթե արկղեր:

_____________________

(210) 20161452  (111) 25707
(220) 09.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 09.11.2026
(730) «Կանաչ խնձոր» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
29, թիվ 187, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-

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

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նա բուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161484  (111) 25708
(220) 15.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 15.11.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշոտ Մկրտչյան, 
ք. Ապարան, Գրիբոյեդովի 4, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-

թյուններ:
_____________________
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(210) 20161492  (111) 25709
(220) 16.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 16.11.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Թորոսյան, 
Երևան, Ռուբինյանց 8, բն. 44-44ա, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:

_____________________

(210) 20161520  (111) 25710
(220) 22.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 22.11.2026
(730) «Եվրոդիզայն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
ք.Վաղարշապատ, Բաղրամյան փ., 61 տ., AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161521  (111) 25711
(220) 22.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 22.11.2026
(730) «Եվրոդիզայն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
ք.Վաղարշապատ, Բաղրամյան փ., 61 տ., AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

(511) 
դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ 

վաճառքի ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161526  (111) 25712
(220) 24.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 24.11.2026
(730) Գրիգոր Շաբոյան, Երևան, ՀԱԹ Բ-2 131, 
բն. 25, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 11. ջահեր.
դաս 20. կահույք.
դաս 42. դիզայն:

_____________________

(210) 20161534  (111) 25713
(220) 25.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 25.11.2026
(730) «Դայան» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 39, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշիկի վաճառք:

_____________________
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(210) 20161559  (111) 25714
(220) 30.11.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 30.11.2026
(730) «Բեսթ փարթներ» ՍՊԸ, 0054 Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 25, բն. 34, AM 
(442) 16.12.2016
(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:
(740) Հասմիկ Քեռյան

_____________________

(210) 20161575  (111) 25715
(220) 02.12.2016 (151) 20.03.2017
   (181) 02.12.2026
(730) «Ձորագետ հիդրո» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 40. էներգիա արտադրելու ծառայու-

թյուններ:
_____________________

(210) 20151011  (111) 25716
(220) 09.07.2015 (151) 30.03.2017
   (181) 09.07.2025
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեն նոստյու «Նաուչնո-պրոիզվոդստվեննոյե 
պրեդ պրիյատիյե Րոգնեդա», RU 
(442) 17.07.2015

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, կարմիր, բաց և մուգ վարդագույն, 
մոռագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց 
և մուգ երկնագույն, կապույտ, բաց և մուգ 
եղրևա գույն, բաց և մուգ դեղին և փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. ագար-ագար. ազոտ. ակտինիում. 
ալկա  լոիդներ. ալգինատներ սննդային 
արդյունա   բերության համար. ալգինատներ 
արդյու  նա բերության մեջ օգտագործելու  
հա մար. կրոտոնալդեհիդ. ալդեհիդամոնիակ. 
ալդե հիդներ. ամերիցիում. ամիլացետատ. 
ամոնիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերության 
մեջ օգտագործելու համար. հեղուկ անջուր 
ամոնիակ. ամոնիակ. քացախաթթվի 
անհիդրիդ. անհիդրիդներ. ներքին այրման 
շարժիչ ների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
հակադիրտեր. հակաօքսիդանտներ կոսմե-
տիկայի արտադրության համար. հակա-
օքսիդանտներ սննդային հավելույթների 
արտադրության համար. հակաօքսիդանտներ 
դեղագործական ապրանքների արտադրության 
համար. հակաօքսիդանտներ արդյունա-
բերության մեջ օգտագործելու համար. հակա-
ստա տիկներ, բացառությամբ կենցաղային ների. 
անտիֆրիզներ(հակասառիչներ). ապրե տուր-
ներ մանածագործվածքի համար. արգոն. 
կապարի արսենատ. աստատին. ալյումինի 
ացետատ. կալցիումի ացետատ. կապարի 
ացետատ. ցելյուլոզի ացետատ, չմշակված. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ացետիլեն. 
ացետոն. էնոլոգիական մանրէասպաններ 
(գինու արտադրության ժամանակ օգտա-
գործվող քիմիական պատրաստուկներ). 
բալզամ (բալասան) գուրյունից օլիֆների, 
լաքերի պատրաստման համար. բարիում. 
բարիտներ. ճարպեր (կենդանական կամ 
բուսական (չմշակված). կենդանական ճարպեր 
(չմշակված). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային 
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սպիտակուցներ. բենտոնիտ. բերկելիում. 
կալիումի երկօքսալատ. կալիումի երկքրոմատ. 
բոքսիտներ. բրոմ քիմիական նպատակների 
համար. ալբումինային թուղթ. բարիտային 
թուղթ. երկազոթուղթ (երկազոտային լուսա-
զգայուն թուղթ) պատճենման համար. թուղթ 
լուսապատճենման համար. ինդիկատորային 
թուղթ (քիմիական). ռեակտիվ լակմուսաթուղթ. 
ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. ինքնագունավորվող լուսա-
նկարչական թուղթ. բորակով ներծծված թուղթ. 
զգայունացված թուղթ. լուսաչափական թուղթ. 
բորակ. մոմային մածիկներ ծառերը պատ-
վաստելու համար (այգեգործական եփուկ). 
կցող նյութեր բետոնի համար. նյութեր 
գազազտման համար. կոնսերվանտներ 
դեղագործական արդյունաբերության համար. 
նյութեր փայլատման համար. նյութեր ճարպերն 
անջատելու և տարրալուծելու համար. նյութեր 
գուլպաների հատերը գնալը կանխելու համար. 
նյութեր ջուրը փափկացնելու համար. նյութեր 
ֆլյուատապատման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակների համար. մակերևութային ակտիվ 
նյութեր. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. նյութեր բետոնը 
փրփրեցնելու համար. քիմիական նյութեր 
կաշվի մշակման համար. քիմիական նյութեր 
ներկեր պատրաստելու համար. քիմիական 
նյութեր պիգմենտներ պատրաստելու համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահա-
ծոյացնելու համար. քիմիական նյութեր օսլան 
նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). 
քաղցրաց նող նյութեր, արհեստական 
(քիմիական պատրաստուկներ). նյութեր ծաղիկ-
ները թոշնելուց պաշտպանելու համար. 
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա 
ստանալու համար. սերմերի պահպանմանը 
նպաստող նյութեր. վիսկոզ. բիսմութ. 
ազոտաթթվային բիսմութ քիմիական նպա-
տակների համար. վիտամիններ սննդարդյու-
նաբերության համար. վիտամիններ 
կոսմե տիկական արտադրության համար. 
վիտա միններ սննդային հավելույթների արտա-
դրության համար. վիտամիններ դեղագոր-
ծական ապրանքների արտադրության համար. 
վիթերիտ. թորած ջուր. ծովաջուր արդյու-

նաբերական նպատակների համար. թթվեցրած 
ջուր կուտակիչները լիցքավորելու համար. ծանր 
ջուր. ջրածին. ծովային ջրիմուռներ (պարար-
տանյութեր). գադոլինիում. գազակլանիչներ 
(քիմիապես ակտիվ նյութեր). պաշտպանական 
գազեր եռակցման համար. պնդացված գազեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
մղող գազեր աերոզոլների համար. բիսմութի 
հիմնային գալատ. գալիում. գամբիր (դաբա-
ղանյութ). հելիում. դոնդող էլեկտրաֆորեզի 
համար, ոչ բժշկական և ոչ անասնաբուժական 
նպատակներով. սերմերի գեներ գյուղա-
տնտեսական արտադրության համար. 
երկամիդ, հիդրազին. ալյումինի հիդրատ. 
հիդրատներ. հիպոսուլֆիտներ. ջնարակներ 
խեցեղենի համար. գլիկոլներ. փքեցրած կավ 
հիդրոպոնիկական կուլտուրաների համար 
(հիմնանյութ). ճենապակու կավ (սպիտակ). 
արզնահող. գլիցերիդներ. գլիցերին արդյունա-
բերական նպատակների համար. գլյուկոզա 
սննդի արդյունաբերության համար. գլյուկոզա 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գլյուկոզաիդներ. սնձան (գլյուտեն) սննդի 
արդյունաբերության համար. սնձան (գլյուտեն) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. տորֆահումուսային թաղարներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. գրաֆիտ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. գուանո (թռչնաղբ). հումուս. 
դետերգենտներ (լվացող նյութեր), որոնք 
օգտագործվում են արտադրության մեջ. 
դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). դիաս-
տազներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. դիատոմիտ, կիզելգուր. մանգանի 
երկօքսիդ. տիտանի երկօքսիդ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ցիրկոնիումի 
երկօքսիդ. դիսպերսարարներ յուղերի համար. 
դիսպերսարարներ նավթի համար. պլաստ-
մասսաների դիսպերսում. դիսպրոզիում. 
անագի երկքլորիդ. մաքրող հավելանյութեր 
բենզինի համար. խեցեգործական հավելա-
նյութեր, որոնք օգտագործվում են թրծման 
ժամանակ (հատիկավոր և փոշու տեսքով). 
քիմիական հավելանյութեր հորատման 
լուծույթների համար. քիմիական հավելանյութեր 
միջատասպան նյութերի համար. քիմիական 
հավելանյութեր յուղերի համար. քիմիական 
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հավելանյութեր մոտորային վառելիքի համար. 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. դոլոմիտ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. դաբաղային փայտանյութ. 
եվրոպիում. ժելատին լուսանկարչության մեջ 
օգտագործելու համար. ժելատին արդյունա-
բերական նպատակների համար. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. հեղուկներ հիդրավլիկական համա-
կարգերի համար. հեղուկներ էլեկտրական 
կուտակիչները սուլֆատազրկելու համար. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. 
արգելակի հեղուկներ. մագնիսական հեղուկ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
փոխհաղորդակային հեղուկ. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
մածիկներ ապակիների համար. դանդա-
ղարարներ միջուկային ռեակտորների համար. 
դիատոմային հող. ֆուլերային հող տեքստիլ 
արդյունաբերության համար. քլորակիր. 
իզոտոպներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. իոնափոխանակիչներ (քիմիական 
նյութեր). իտերբիում. իտրիում. յոդ արդյունա-
բերական նպատակների համար. յոդ քիմիական 
նպատակների համար. ալյումինի յոդիդ. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ. կազեին 
սննդի արդյունաբերության համար. կազեին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաինիտ. կալիում. թրթնջկաթթվային կալիում. 
կալիֆոռնիում. սենեգալյան բուսախեժ 
արդյունա բերական նպատակների համար. 
գինեքար, բացառությամբ դեղագործական 
նպա տակների համար օգտագործվողի. քափուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կալցիումի կարբիդ. սիլիցիումի կարբիդ 
(չմշակված). կարբիդներ. կալցիումի կարբո-
նատ. մագնեզիումի կարբոնատ. կարբոնատ-
ներ. ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). 
կասիոպիում (լյուտեցիում). կատալիզատորներ. 
կենսաբանական կատալիզատորներ. կատեխու 
(դաբաղման էքստրակտ). շիբ (պաղլեղ). 
ալյումինա-ամոնիումային շիբ. ալյումինային 
շիբ. քրոմային շիբ. քվեբրախո արդյու նա-
բերական նպատակների համար. կետոններ. 
զգայունացված չլուսակայված կինոժա-
պավեններ. թթվածին. սոսինձներ հայտա-
րարություններ փակցնելու համար. սոսինձներ 
կաշվի համար. սոսինձներ երեսապատման 

սալիկների համար. սոսինձներ պաստառների 
համար. սոսինձներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. սոսինձներ կոտրված իրերը 
նորոգելու համար. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր)բացառությամբ գրասեն-
յակային կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործվողների. բուսական սոսինձներ 
միջատների դեմ պայքարելու համար. ձկան 
սոսինձ, բացառությամբ գրասենյակային, 
սննդային կամ կենցաղային նպատակների 
համար օգտագործվողների. սոսնձանյութ 
(սոսինձ), բացառությամբ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար օգտա-
գործվողների. ցողունային բջիջներ, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների. կոլագեն 
(սոսնձանյութ) արդյունաբերական նպա-
տակների համար. կոլոդիում. կոմպոստ. 
կոնսերվանտներ գարեջրի համար. մանգրենու 
կեղև արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղաղակեղև. օսլայի շրեշ (սոսինձ) 
(բացառությամբ գրասենյակային կամ 
կենցաղային սոսնձի). սիլիցիում. կրեոզոտ 
քիմիական նպատակների համար. կրիպտոն. 
քսենոն. կուլտուրաներ կենսաբանական 
հյուսվածքներից, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. կուլտուրաներ միկրո-
օրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. կյուրիում. կաթնաշաքար 
(լակտոզ) (հումք). կաթնաշաքար (լակտոզ) 
սննդի արդյունաբերության համար. կաթնա-
շաքար (լակտոզ) արդյունաբերական նպա-
տակների համար. լանթան. չոր սառույց 
(ածխածնի երկօքսիդ). լեցիթին (հումք). լեցիթին 
սննդի արդյունաբերության համար. լեցիթին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լիթիում. մագնեզիտներ. մանգանատներ. յուղեր 
կաշվի դաբաղման համար. յուղեր մշակված 
կաշվի մշակման համար. յուղեր արտադրման 
ընթացքում կաշվի մշակման համար. յուղեր 
սննդամթերքի պահպանման համար. 
անթրացենային քլորացված յուղ բույսերի 
պաշտպանության համար. թղթազանգված. 
փայտազանգված. մածիկ ծառերը պատ-
վաստելու համար. մածիկներ կաշվի համար. 
մածիկներ դողերի համար. յուղային մածիկներ 
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(մածվածք). սինթետիկ նյութեր յուղերը կլանելու 
համար. կարծր զոդանյութեր. խեցեգործական 
նյութեր մասնիկների տեսքով, որպես զտող 
միջոցներ օգտագործելու համար. զտող նյութեր 
(անմշակ պլաստմասսաներ). զտող նյութեր 
(անօրգանական). զտող նյութեր (բուսական). 
զտող նյութեր (քիմիական նյութեր). պղնձար-
ջասպ. պղնձի սուլֆատ (ծծմբաթթվային պղինձ). 
մետաղակերպներ. հողալկալիական մետաղ-
ներ. ալկալիական մետաղներ. մեթան. մեթիլ-
բենզեն. մեթիլբենզոլ. ալյուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. տապիոկայի ալյուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կարտոֆիլի ալյուր արդյունաբերական նպա-
տակների համար. մետաղական օճառներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
մկնդեղ. փափկիչներ կաշվի համար, բացա-
ռությամբ յուղերի. փափկիչներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. նավթալին. անուշադր. թունավոր 
գազերի չեզոքարարներ. նեոդիմ. նեոն. 
նեպտունիում. ամոնիումի նիտրատ. ուրանի 
նիտրատ. նիտրատներ. օքսիդարարներ 
(քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար). ազոտի օքսիդ. բարիումի 
օքսիդ. ուրանի օքսիդ. օքսալատներ. լիթիումի 
օքսիդ. կապարի օքսիդ. ծարիրի օքսիդ. քրոմի 
օքսիդ. կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. սնդիկի օքսիդներ. 
օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). 
գխտորներ (դաբաղման). լուսարարներ. 
լուսարարներ գինիների համար. լուսարարներ 
տեքստիլ արտադրանքի համար. լուսարարներ 
և կոնսերվանտներ գարեջրի համար. 
լուսարարներ գինու քաղցրահյութի համար. 
լուսանկարչական թուլացուցիչներ. հիմքեր 
(քիմիական նյութեր). գունազերծիչներ մոմերի 
համար. գունազերծիչներ ճարպերի համար. 
օրգանական թափուկներ (պարարտանյութ). 
պեկտիններ սննդի արդյունաբերության 
համար. պեկտիններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. պեկտիններ լուսա-
նկարչության մեջ օգտագործելու համար. 
բուսահող (հումուս) հողը պարարտացնելու 
համար. պերկարբոնատներ. ջրածնի պերօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պերսուլֆատներ. պերքլորատներ. կաղա-
պարման ավազ. պլաստիզոլներ. զգայունացված 
թիթեղիկներ օֆսետ տպագրության համար. 

ֆեռոտպության լուսաթիթեղներ (լուսանկար-
չություն). պլաստիկարարներ. չմշակված 
պլաստ մասսաներ. զգայունացված ռենտգենյան 
լուսակայված թաղանթներ. պլուտոնիում. 
պոլոնիում. հող բույսեր աճեցնելու համար. 
պրազեոդիմ. պաշտպանիչ նյութեր կաուչուկի 
համար. պաշտպանիչ նյութեր քարե շարվածքի 
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
պաշտպանիչ նյութեր աղյուսե շարվածքի 
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. պաշտպանիչ 
նյութեր կղմինդրի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. մանրէաբանական 
պատրաս  տուկներ ոչ բժշկական  նպատակ ների 
համար.  մանրէաբանական  պատրաս տուկներ 
թթվեց նելու համար. մանրէաբանական պատ-
րաստուկներ ոչ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
կեն սա բանական պատրաստուկներ, ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. ռետինացնող (վուլկա-
նացնող) պատրաստուկներ. արատորոշման 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ ձայնասկավառակները 
վերա կանգնելու համար. պատրաստուկներ 
կաշին մշակելու համար. պատրաստուկներ 
մորթիները մշակելու համար. պատրաստուկներ 
ցինկապատման համար, պատրաստուկներ 
գալվանապատման համար. պատրաստուկներ 
մետաղների մխման համար. պատրաստուկներ 
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). 
պատրաստուկներ ապակու մթնեցման համար. 
պատրաստուկներ արծնի մթնեցման համար. 
պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն անջա-
տելու և պոկելու համար. պատրաստուկներ 
մետաղների շիկամշակման համար. պատրաս-
տուկներ մետաղների մխամեղմման համար. 
պատրաստուկներ ոսպնյակների խամրումը 
կանխելու համար. պատրաստուկներ ապակու 
խամրումը կանխելու համար. պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար, բացառությամբ ներկերի. պատրաս-
տուկներ բույսերի աճը կարգավորելու համար. 
պատրաստուկներ պաստառները պոկելու 
համար. պատրաստուկներ շարժիչներում 
հեղուկների եռալն արգելակող բաղա-
դրությունների համար. պատրաստուկներ 
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տեքստիլ արդյունաբերության մեջ լմելու 
ժամանակ օգտագործելու համար. պատրաս-
տուկներ նստվածքի (դիրտի) հեռացման 
համար, բացառությամբ կենցաղայինի. 
պատրաստուկներ լուսաբռնկիչների համար. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. պատրաստուկներ շոհավորման 
համար. պատրաստուկներ կենդանական 
ածխից. պատրաստուկներ միկրո-
օրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոռոզիական (քայքայիչ) 
պատրաս տուկներ. կրիոգենային պատ-
րաստուկներ. ջրազրկող պատրաստուկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
արտադրական գործընթացներում օգտա-
գործվող ճարպազրկող պատրաստուկներ. 
սոսնձա զերծող պատրաստուկներ. գունա-
թափող պատրաստուկներ յուղերի համար. 
գունաթափող պատրաստուկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. արդյունա-
բերական պատրաստուկներ միսը 
փափկացնելու համար. արդյունաբերական 
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատ-
րաստման գործընթացն արագացնելու համար. 
հակադիրտեր. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. խոնա-
վացնող պատրաստուկներ մանածագոր ծու-
թյան համար. խոնավացնող պատրաս տուկներ 
ներկելիս օգտագործելու համար. խոնավացնող 
պատրաստուկներ սպիտակեցնելիս օգտա-
գործելու համար. ֆերմենտային պատրաս-
տուկներ սննդի արդյունաբերության համար. 
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. զտող 
պատրաստուկներ ըմպելիքների արդյունա-
բերական արտադրության համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը հիվանդությունից 
պաշտպանելու համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ լաբո-
րատոր անալիզների համար, բացառությամբ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողների. քիմիական 

պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական պատրաստուկներ 
մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ շարժիչներում 
այրուքը հեռացնելու համար. լմման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. պատրաս-
տուկներ, որոնք ապահովում են վառելիքի 
խնայողական օգտագործումը. պատրաս-
տուկներ, որոնք ապահովում են ածխի 
խնայողական օգտագործումը. պատրաս-
տուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե շարվածքը 
պաշտպանում են խոնավությունից, բացա-
ռությամբ ներկերի. բանջարանոցային 
կուլտուրաների սերմերի ծլմանը խոչընդոտող 
պատրաստուկներ. փայտասպիրտի թորման 
արգասիքներ. հացահատիկային բույսերի 
մշակման կողմնակի արգասիքներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. բենզոլի 
ածանցյալներ. թաղանթանյութի ածանցյալներ 
(քիմիական նյութեր). պրոմեթիում. պրոտակ-
տինիում. պրոտեիններ սննդարդյունա-
բերության համար. պրոտեիններ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
պրոտեիններ արդյունաբերության համար. 
չմշակված պրոտեիններ. մետաղների 
խածանյութեր. ռադիում գիտական նպա-
տակների համար. ռադոն. լուծիչներ լաքերի 
համար. հակափրփրային լուծույթներ էլեկ-
տրական կուտակիչների համար. լուծույթներ 
հորատման համար. լուծույթներ ցինկապատ-
ման համար, լուծույթներ գալվանապատման 
համար. լուծույթներ ցիանատպության համար. 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. երանգավորող լուծույթներ (լուսա-
նկարչություն). քիմիական ռեակտիվներ, բացի 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողներից. ռենիում. 
սնդիկ. ռուբիդիում. գազի մուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. մուր 
արդյունաբերական կամ գյուղատնտեսական 
նպատակների համար. լամպի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սամարիում. սախարին. սելեն. բորակներ. 
ծծումբ. ազոտաթթվական արծաթ. 
ծծմբածխածին. սիլիկատներ. ալյումինի 
սիլիկատներ. սիլիկոններ. սկանդիում. հողային 
խառնուրդներ մշակաբույսերի համար. 
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կաղապարման խառնուրդներ ձուլակա-
ղապարների համար. չմշակված ակրիլային 
խեժեր. չմշակված արհեստական խեժեր. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր. չմշակված 
էպօքսիդային խեժեր. բարիումի միացու-
թյուններ. ֆտորի միացություններ. աղեր 
(պարարտանյութեր). աղեր (քիմիական 
պատրաս տուկներ). ամոնիակային աղեր. 
ամոնիումի աղեր. ազնիվ մետաղների աղեր, 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
աղեր գալվանական տարրերի համար. աղեր 
պահածոյացման համար, բացառությամբ սննդի 
պատրաստման համար օգտագործվողների. 
աղեր մետաղների ներկման համար. աղեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
երկաթի աղեր. ոսկու աղեր. յոդի աղեր. 
կալցիումի աղեր. չմշակված աղեր (հումք). 
հազվագյուտ հողերի մետաղների աղեր. սնդիկի 
աղեր. երանգավորող աղեր (լուսանկար-
չություն). քրոմի աղեր. քրոմային աղեր. 
ալկալիական մետաղների աղեր. քարաղ. 
կաղապարների յուղման հակահարակցային 
բաղադրություններ արտադրանքի հանումը 
հեշտացնելու համար. բաղադրություններ 
կրակմարիչների համար. բաղադրություններ 
ձայնասկավառակների արտադրության համար. 
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի 
արտադրության համար. բաղադրություններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
բաղադրություններ դողերը նորոգելու համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
կպչուն բաղադրություններ ծառերը 
պատվաստելու համար. կպչուն բաղա-
դրություններ վիրաբուժական վիրակապման 
նյութերի համար. հրակայուն բաղադրություններ. 
բաղադրություններ պտուտակաձև պարու-
րակների ակոսահատման համար. սոուսներ 
ծխախոտը բուրավետացնելու համար. ամիլային 
սպիրտ. գինու սպիրտ. փայտասպիրտ. 
անուշադրի սպիրտ. էթիլային սպիրտ. 
սպիրտներ. օժանդակ միջոցներ ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական  նպատակների  
համար. սոսնձող միջոցներ կոշիկի համար. 
պահպանող միջոցներ բետոնի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. հեղուկ 
ապակի (լուծվող). ստրոնցիում. սուբստրատներ 
(տակդիրներ) բույսերն առանց հողի աճեցնելու 
համար (գյուղատնտեսություն). բարիումի 

սուլֆատ. սուլֆատներ. ծարիրի սուլֆիտ. 
սուլֆիտներ. օրթոբենզոյական թթվի սուլֆիմիդ. 
աղտոր դաբաղման ժամանակ օգտագործելու 
համար. սուպերֆոսֆատներ (պարարտա-
նյութեր). ծարիր. թալիում. տալկ (մագնեզիումի 
սիլիկատ). տանիններ. գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) սննդի արդյունաբերության 
համար. գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
քիմիական նպատակների համար. տելուր. 
տերբիում. քառաքլորիդներ. քառաքլորմեթան. 
քառաքլորէթան. տեխնեցիում. թիոկարբոնիլիդ. 
տիտանիտ. զգայունացված գործվածք 
(պաստառ) լուսանկարչության համար. գործ-
վածք լուսապատճենների համար. տոլուոլ. 
վառելիք ատոմային ռեակտորների համար. 
թորիում. տորֆ (պարարտանյութ). տրագանտ 
(տրագականտ) արդյունաբերական նպա-
տակների համար. թուլիում. ածխաջրեր. 
ածխածին. ակտիվացրած ածուխ. ակտիվացրած 
ածուխ զտիչների համար. փայտածուխ. 
կենդանական ածուխ. կենդանական 
ոսկրածուխ. արյան ածուխ. պարարտանյութեր. 
ազոտական պարարտանյութեր. պարար-
տանյութեր գյուղատնտեսության համար. 
պարարտանյութեր ձկան ալյուրից. փայտա-
քացախ (փայտահեղուկ). ուրան. քիմիական 
ուժեղարարներ թղթի համար. քիմիական 
ուժեղարարներ կաուչուկի (ռետինի) համար. 
ռետինացման (վուլկանացման) ուժեղարարներ. 
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար. ֆերմենտներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. ֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. կաթնաֆերմենտներ 
սննդի արդյունաբերության համար. կաթնա-
ֆերմենտներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կաթնաֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. ֆերմիում. ֆեռոցիա-
նիդներ. պատրաստուկներ սևեռակման համար 
(լուսանկարչություն). ֆլոկուլյանտներ. հալա-
նյութեր զոդման համար. հալանյութեր կարծր 
զոդման համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
քիմիական նպատակների համար. ֆոս-
ֆատիդներ. ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
ֆոսֆոր. լուսանկարչական թուղթ. լուսա-
թիթեղներ. զգայունացված լուսաթիթեղներ. 
զգայունացված լուսակայված լուսաժա պա-
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վեններ. լուսահայտածիչներ. լուսազգայունա-
րար ներ. լուսաքիմիկատներ. լուսա           էմուլ  սիաներ. 
ֆրանցիում. ֆտոր. քիմիկատներ անտառային 
տնտեսության համար, բացառությամբ ֆունգի-
ցիդների, հերբիցիդների, միջատասպանների և 
մակաբուծասպանների. քիմիկատներ ապակու 
փայլատման համար. քիմիկատներ կաշին 
նորացնելու համար. քիմիկատներ ապակին 
ներկելու համար. քիմիկատներ ապակին և 
արծնը ներկելու համար. քիմիկատներ յուղերն 
անջատելու և տարրալուծելու համար. քիմի-
կատներ ջրի մաքրման համար. քիմիկատներ 
յուղերը մաքրելու համար. քիմիկատներ զոդման 
համար, քիմիկատներ եռակցման համար. 
քիմիկատներ կոնդենսացումը կանխելու 
համար. քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի 
առաջացումը կանխելու համար. քիմիկատներ 
պատուհանի ապակիների խամրումը կանխելու 
համար. քիմիկատներ կաշվին անջրան-
ցիկություն հաղորդելու համար. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար. քիմիկատներ արծնի արտադրության 
համար, բացառությամբ ներկերի պիգմենտ-
ների. քիմիկատներ ռադիատորները լվալու 
(մաքրելու) համար. քիմիկատներ կաշվի 
տոգորման համար. քիմիկատներ գործ-
վածքների տոգորման համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների, 
հերբիցիդների, միջատասպանների և մակա-
բուծասպանների. քիմիկատներ գյուղա-
տնտեսության համար, բացառությամբ 
ֆունգի ցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. քիմի-
կատներ հողը պարարտացնելու համար. 
քիմիկատներ ծխնելույզները, բուխարիները 
մաքրելու համար. արդյունաբերական 
քիմիկատներ. արդյունաբերական քիմիկատներ 
գույները (երանգները) վերականգնելու համար. 
սառնազդակներ. բաղադրություններ տրանս-
պորտային միջոցների շարժիչները սառեցնելու 
համար. քլոր. քլորատներ. քլորհիդրատներ. 
ալյումինի քլորիդներ. մագնեզիումի քլորիդներ. 
քլորիդներ. պալադիումի քլորիդներ. քրոմատ-
ներ. ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների 
համար. ցեզիում. ցելյուլոզ (թաղանթանյութ). 
ցերիում. ցիանիդներ. կալցիումի ցիանոմիդ 
(ազոտական պարարտանյութեր). ցիմոլ. 

սևահող. խարամներ (պարարտանյութեր). շոհ 
վերջնամշակման և նախաներկման համար. 
ավտոմեքենայի մածիկներ. շպինելներ 
(օքսիդային հանքանյութ). ալկալիներ. կծու 
ալկալիներ. թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) 
սննդարդյունաբերության համար. թեյի լուծա-
մզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի 
արտադրության համար. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների 
արտադրության համար. ռադիոակտիվ տարրեր 
գիտական նպատակների համար. հազվագյուտ 
հողեր. քիմիական տրոհիչներ. էմուլգարարներ. 
էրբիում. էթան. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի 
եթեր. էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային եթեր. 
պարզ եթերներ. բարդ եթերներ. ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) պարզ եթերներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. բոլոր վերը 
թվարկված ապրանքները, բացառությամբ 
սոդայի և սոդայից, օսլայից կամ պոտաշից 
պատրաստված այլ լվացման և մաքրման 
միջոցների, հագուստի համար օսլայի և օսլա 
պարունակող պատրաստուկների, թթուների.

դաս 2. աննատո (ներկանյութ). աուրամին. 
կանադական բալզամ (բալասան). կապարի 
շպար. թուղթ զատիկի ձվերը ներկելու 
համար. ներկանյութեր. կապակցող նյութեր 
ներկերի համար. ջնարակներ (պատվածքներ). 
կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). նախաներկեր. 
դեղնախեժ նկարչության համար. շելլաք 
(գոճխեժ), կարմրախեժ. տիտանի երկօքսիդ 
(գունանյութ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի. 
ինդիգո (ներկանյութ). բուսախեժեր. 
բևեկնախեժ. կարամելներ (շաքարավենի, 
այրաշաքար) (սննդային ներկանյութ). 
կարբոնիլ փայտանյութը պահպանելու 
համար. որդան կարմիր. տպիչների և լուսա-
պատճենահանող ապարատների համար 
լցված քարթրիջներ. տպիչների քարթրիջներ 
լցված սննդային ներկերով. կոպալ (բուսական 
խեժ). ալիզարինային ներկանյութեր. 
անիլինային ներկանյութեր. ներկանյութեր 
կաշվի համար. ներկանյութեր լիկյորների 
համար. ներկանյութեր ըմպելիքների համար. 
ներկանյութեր կոշիկների համար. ներկանյութեր 
գարեջրի համար. ներկանյութեր կարագի 
համար. ներկանյութեր մորթիների համար. 
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ներկանյութեր փայտանյութից. ներկանյութեր 
ածիկից. սննդային ներկանյութեր (ներկանյութ). 
ներկանյութեր. ներկեր (երանգավորիչներ) 
պատճենահանող ապարատների և մեքենա-
ների համար. ջրաներկեր նկարելու համար. 
ալյումինային ներկեր. ասբեստային ներկեր. 
մանրէասպան ներկեր. ներկեր փայտանյութի 
կամ փայտի համար. ներկեր խեցեգործական 
իրերի համար. ներկեր կենդանիների խարան-
ման համար. սոսնձաներկեր, տեմպերա. 
յուղաներկեր նկարչության համար. հրակայուն 
ներկեր. տպագրական ներկեր. տպագրական 
ներկեր կլիշեների պատրաստման համար. 
արծնաներկեր. ներկեր. կրեոզոտ փայտանյութը 
պահպանելու համար. քրքում (ներկանյութ). 
ասֆալտի լաք, սև լաք. բիտումային լաքեր. 
լաքեր բրոնզապատման համար. հանածո 
խեժի լաքեր. լաքեր. հակակոռոզիական 
ժապավեններ. հակակոռոզիական յուղեր. 
պաշտպանական յուղեր փայտանյութի համար. 
մածիկներ (բնական խեժեր). կրակաթ. 
կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). ցինկի օքսիդներ 
(գունանյութեր). արծաթի մածուկ. տպագրական 
մածուկներ (թանաք). գունանյութեր. պատ-
վածքներ (ներկեր). պատվածքներ (ներկեր) 
գուդրոնապատված ստվարաթղթի համար. 
պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոց-
ների շրջանակների (շասսիների) համար. 
մակերևույթները բուսածածկույթից պահ-
պանող ներկպատվածքներ. արծնուկներ. 
ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար. բրոնզափոշի ներկելու 
համար. փոշիներ արծաթապատման համար. 
մետաղական փոշիներ գեղարվեստա-
դեկորատիվ նպատակների և տպագրության 
համար. հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղ-
ների համար. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. մուր 
(ներկանյութ). գազի մուր (ներկանյութ). լամպի 
մուր (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ 
խեժ). թանձրարարներ ներկերի համար. սիենա 
(մուգ դեղին ներկանյութ). ներկերի սիկատիվներ 
(չորացման ուժեղարարներ). թանձր հակա-
կոռոզիական քսուքներ. բնական անմշակ 

խեժեր. կարամելացված ածիկ (սննդային 
ներկանյութ). բաղադրություններ ներքին 
հարդարանքի համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար. 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար. աղտոր 
լաքերի համար. կապարի սուսր. բևեկն 
(ներկերի նոսրացուցիչ). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). սևեռակող նյութեր (սևեռիչներ) 
ջրաներկերի համար. մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար. ֆուստին (ներկանյութ). 
սննդային թանաքներ. քրքում (զաֆրան) 
(ներկանյութ). ներկիչ էքստրակտներ 
փայտանյութից. արծներ (լաքեր). արծաթի 
էմուլսիաներ (ներկանյութեր). բոլոր վերը 
թվարկված ապրանքները, բացառությամբ 
խածանյութերի.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալգիցիդներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). 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. վիրա-
կապային կալանդներ (բանդաժներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բժշկական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ. 
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով. հատուկ նյութերով տոգորված 
թուղթ ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական 
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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 նպատակների համար. 
պատրինջի ջուր դեղագործական նպատակների 
համար. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային 
նրբաթելեր. կաղապարամոմեր ատամնա-
բուժական 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, 
բացառությամբ բուժական նպատակներով 
հակաբեղմնավորիչ հորմոնալ պատրաս-
տուկների. 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, բացա ռու-
թյամբ մարդկանց կամ կենդանիների հա մար 
նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հա գուստի կամ մանածագործվածքային արտա-
դրանքի 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 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 
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. միջատա-
սպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կոլագեն 
բժշկական նպատակների համար. կալոմել 
(սնդիկի քլորիդ). թթու գինեքար դեղագործա-
կան նպատակների համար. գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուր բժշկական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. մատիտներ գլխացավի 
դեմ. 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 նպա-
տակների համար. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. գխտորաթթու դեղա-
գործական նպատակների համար. թթուներ 
դեղագործական նպատակների համար. սոսինձ 
ատամի պրոթեզների համար. վիրաբուժական 
սոսինձ. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
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հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
հակառևմատիկ օղակներ. 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 անասնա-
բուժական նպատակների համար. լոսյոններ 
շների համար. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիա 
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 

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. վիրա-
բուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. դեղա-
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստու-
րաներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. կաթի 
փոշի երեխաների 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 նպա-
տակների համար. ձկան ալյուր դեղագործական 
նպատակների համար. կպչուն ճանճորսներ. 
դաղձ (անանուխ) դեղագործական նպա-
տակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. ածիկա-
կաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. 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 (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
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պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. մանկա-
կան սնունդ. բժշկական տզրուկներ. արյան 
պլազմա. բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվող 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. պիրե-
տրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. բալա-
սանային 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. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. ախտորոշման պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու 
համար. պատրաստուկներ կորյակային հիվան-
դությունները բուժելու համար. պատրաս-
տուկներ ատամների դուրս գալը հեշտացնելու 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. բժշկական պատրաստուկներ 
ծխեցման համար. պատրաստուկներ օրգանա-
բուժության համար. պատրաստուկներ օդը 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ աչքերը 
լվանալու համար. պատրաստուկներ բրոնխ-
ները լայնացնելու համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 

համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. պատրաստուկներ հողը մանրէա-
զերծելու համար. պատրաստուկներ կոշտուկ-
ները հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ վնա-
սատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ցամաքային կակղա մորթ-
ներին ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի 
համար. պատրաստուկներ հպաոսպնյակների 
մաքրման համար. կրային պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմներից 
պատրաստուկներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. հակա-
սպորային պատրաստուկներ. պատրաս-
տուկներ հալվե վերայից դեղագործական 
նպա տակ ների համար. միկրոտարրերով 
պատրաս տուկ ներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սուլֆամիդային պատրաստուկներ 
(դեղորայքային պատրաստուկներ). դեղա-
գործական պատրաստուկներ. դեղագոր ծա կան 
պատրաստուկներ արևայրուքը բուժելու համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա կան 
պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ հղիության ախտորոշման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

51

ՄԱՍ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 17

մշակման համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ 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 
սննդա մթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ-
ների համար. հացահատիկային բույսերի 
մշակման երկրոր դական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
գործական ապրանքներ. 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. 
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. չորարարներ բժշկական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. կթելու 
ժամանակ օգտագործվող քսուք. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 

քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. մանկական սննդային խառնուրդներ. 
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 
դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ. 
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 ախոր-
ժակը 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. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների 
համար. լվացող միջոցներ շների համար. 
թարախաքաշ միջոցներ. միջոցներ գլխացավի 
դեմ. լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). 
միջոցներ քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը 
քրտնելու դեմ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
ցավամոքիչ միջոցներ. լուծողական միջոցներ. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերը ամրա-
պնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
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ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արևայ-
րուքի 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. 
հյուսվածքապատվաստներ (կենդանի հյուս-
վածքներ). վիրաբուժական հյուսվածքա-
պատվաստներ կենդանի հյուսվածքներից. 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. երեխաների 
կիսավարտիք-տակաշորեր. փայտածուխ դեղա-
գործական նպատակների համար. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. ճենապակի 
ատամի պրոթեզների համար. ֆենոլներ 
դեղագործական նպատակների համար. ֆեր-
մենտներ անասնաբուժական նպատակների 
համար.  ֆերմենտներ բժշկական նպատակ-
ների 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 
նպա տակների համար. ցեմենտ կենդանիների 
սմբակների համար. ոսկրացեմենտ վիրա-
բուժական և ոսկրաբուժական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. 
խոտային թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական 
նպատակների համար. բուսային էքստրակտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
(միջատասպաններ). գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաս տուկներ). պարզ եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական նպա-

տակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործա-
կան նպատակների համար. թույն առնետների 
համար. թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բոլոր վերը թվարկված 
ապրանքները, բացառությամբ բուժական 
նպատակներով հակաբեղմնավորիչ հորմոնալ 
պատրաստուկների.

դաս 16. ալբոմներ, բացառությամբ լուսա-
նկարչական ալբոմների. ալմանախներ. 
փաստա թղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). ատլասներ (քարտեզա-
գրքեր). բանկատոմսեր. թղթե ժապավեններ. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ 
(տպագրված). թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
թուղթ պահարանների արկղերի համար 
(բուրավետացված կամ ոչ). թուղթ փայտա-
զանգվածից. մագաղաթաթուղթ. բրնձաթուղթ. 
զուգարանի թուղթ. զտաթուղթ. թուղթ, 
բացառությամբ գրելու թղթի. տեղեկագրեր. 
գրամեքենաների գլանիկներ. շարվածքային 
դազգահներ. մոմ մոդելավորման համար, 
բացառությամբ ատամնաբուժության մեջ 
օգտագործվողի. ձևվածքներ կարի համար. 
գալվանաստերեոտիպեր. հեկտոգրաֆներ. 
ծեփելու համար կավ. մոդելավորելու համար 
պոլիմերային կավ. գլոբուսներ. գծագրա-
գործիքատուփեր. կավիճի բռնիչներ. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. կնիքների, 
դրոշմակների կալիչներ. դիագրամներ 
(տրամագրեր). փորագրման տախտակներ. 
պնակիտներ գրելու համար. գրատախտակներ. 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գծագրական տախտակներ. կրկնակիչներ. 
ծակոտիչներ (գրասենյակային). թղթե տարողու-
թյուններ սերուցքի համար. սեղմիչներ 
թղթադրամների համար. սեղմիչներ կատա-
լոգային քարտերի համար. փորագրական 
ասեղներ օֆորտների համար. չափանշման 
ասեղներ գծագրության համար. պարբերական 
մամուլ, բացառությամբ ամսագրերի. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
կրեդիտային տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). 
մարմարի նմանակմամբ կազմարարական 
կափարիչների հարդարման (ներկման) 
գործիքներ. գծագրական գործիքներ. թղթե 
կալկա (մոմաթուղթ). կալկա (մոմաթուղթ) 
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գործվածքի հիմքի վրա. կալկա (մոմաթուղթ). 
բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
վիմագրական քարեր. քարտարաններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). քարտեր, բացա-
ռությամբ խաղաթղթերի. կատալոգային 
քարտեր. աշխարհագրական քարտեզներ. 
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ 
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար. 
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղա-
քարտերի. ծակոտված քարտեր ժակքարդյան 
մանածագործական հաստոցների համար. 
կատալոգներ. ներկանյութով ժապավենների 
կոճեր. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գրամեքենաների ստեղներ. 
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. ձկան սոսինձ. 
սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
տպարանային կլիշեներ. անդորրագրերի 
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
գրասենյակային կոճգամներ. սիգարների 
օղակներ (սիգարների ժապավեններ). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. հեղուկ ճշտիչներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). տպված 
կտրոններ. կորաքանոններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). գծագրական կորաքանոններ. 
թղթե ժապավեններ. գրամեքենաների 
ժապավեններ. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. սխալն 
ուղղելու ժապավեններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). ներկանյութով ժապավեններ. 
ներկանյութով ժապավեններ տպիչների 
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
գծագրական քանոններ. ուղղանկյուն գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). թղթե կամ պլաս տիկից ներծծող 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. խոնավությունը կարգավորող թղթե 
կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամթերքը 

փաթեթավորելու համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. վերականգնված 
թաղանթանյութից փափուկ թերթեր փաթեթա-
վորման համար. պղպջակավոր պլաստմասսայե 
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. պողպատե տառամարմիններ. տպա-
րանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). ճարտարապետական մանրա-
կերտներ. փոստային նամականիշներ. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. ծեփա-
նյութեր. ուսուցողական նյութեր (բացառու-
թյամբ սարքերի). գրասենյակային նյութեր 
կնքելու համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. փաթեթավորման օսլայած 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. գրա-
մեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). 
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). գրա-
սենյակային մակնշման մեքենաներ. կավիճ 
վիմագրության համար, կավիճներ վիմա-
գրության համար. գրելու կավիճ. կավիճ 
դերձակների համար. կավիճ չափանշման 
համար. ցողվող կավիճ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար. 
տպագրական դյուրակիր շարվածքներ (գրա-
սենյակային). մանկական թղթե կրծկալներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
համարադրոշմիչներ. սոսնձաթղթիկներ կնքելու 
համար. անձնագրերի կազմեր. ձգուն (էլաս-
տիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման 
համար. ասեղնագործության նմուշներ 
(սխեմաներ). ձեռագրերի նմուշներ. յուղա-
նկարատիպեր. փոստային բացիկներ, 
բացառությամբ շնորհավորական բացիկների. 
օֆորտներ. թղթե տոպրակներ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. ձողիկներ տուշով 
գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական 
գործիքներ). պապիեմաշե. ծեփելու մածուկներ. 
երգարաններ. կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ). զմուռսի կնիքներ. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. հասցեներով թիթեղիկներ 
հասցեատպիչ մեքենաների համար. թղթե 
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թաշկինակներ. պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար. տակդիր-գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. սկուտեղներ փոս-
տային առաքումների համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկի համար. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. հենակալներ 
գրքերի համար. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 
հենակալներ լուսանկարների համար. մաքրելու 
բարձիկներ. թանաքի բարձիկներ. բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. գործված պաստառ փաստա-
թղթերը վերարտադրող մեքենաներում ներկով 
պատելու համար. գործված պաստառ բազ-
մացման ապարատներում ներկով պատելու 
համար. կպչուն պաստառ գրասենյակային 
նպատակների համար. ոչ մանածագործական 
օֆսետային պաստառ. դիմանկարներ. գրա-
սարքեր. թանաքամաններ. գրասենյակային 
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
ժապավենի բաշխիչ հարմարանքներ (գրա-
սենյակային). պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. տպագիր արտադրանք, 
բացառությամբ գրքերի և ամսագրերի. 
ծանուցատետրեր. տպագիր կարգացուցակներ. 
ռեգլետներ (տպագրական). գրանցա-
մատյաններ. ռետիններ ջնջելու համար. 
գրասենյակային ռետիններ. ռեյսշինաներ (գծա-
գրական). գրաֆիկական վերարտա-
դրություններ. գլանատիպներ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե 
կլոր անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրասենյակային 
քերիչներ (տեքստում ուղղումներ անելու 
պիտույքներ). թղթերն ամրացնելու հարմա-
րանքներ (ամրակներ). գրասենյակային 
ամրակներ. ջնջելու միջոցներ. կենսաբանական 
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումնասիրելու 
համար (ուսուցողական նյութեր). հյուսվածքա-
բանական կտրվածքներ (դիտողական 
պիտույքներ). ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. տպա-
գրական շարվածքի սեղաններ. հաշվողական 
աղյուսակներ. ցուցատախտակներ թղթից կամ 

ստվարաթղթից հայտարարությունների համար. 
տետրեր. թղթագրենական ապրանքներ. 
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). տրանսպարանտներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. տուշ. խոնավարարներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). խոնավարարներ 
մակերևույթների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). գծագրական անկյունաքանոններ. 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. գրա-
սենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու 
համար. գրասենյակային հարմարանքներ 
կնքելու համար. հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատրաստելու համար. հարմարանքներ լուսա-
նկարներ սոսնձելու համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար (գրա-
սենյա կային պիտույքներ). արձանիկներ 
պապիեմաշեից. թղթե զտիչներ սուրճի համար. 
թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. լուսափորա-
գրանկարներ. լուսանկարներ. տրաֆարետների 
պատյաններ. կտավներ նկարների համար. 
գծագրական կարկիններ. տպարանային 
թվային տառամարմիններ. թանաքամաններ. 
գծագրեր (կապտաթուղթ). համրիչներ. 
շաբլոններ. սրբելու ջնջելու շաբլոններ. գնդի-
կավոր գրիչների գնդիկներ. գրասենյակային 
պահարանիկներ (գրասենյակային). տպա-
տառեր. հասցեներով դրոշմակնիքներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ). պիտակներ, բացառությամբ 
գործվածների. բոլոր վերը թվարկված 
ապրանքները, բացառությամբ թանաքների, 
գործվածքի, քաթանի և կտավի համար 
թանաքների, թանաքի փոշիների, զմուռսների, 
գրքերի, ամսագրերի (պարբերականների), 
կազմարարական նյութերի, ստվարաթղթե 
փաթեթվածքների, գրասենյակային պիտույք-
ներ, մասնավորապես գրելու թղթի, 
օրացույցների, գործնական հանդիպումների 
գրանցման գրքերի, լուսանկարչական ալբոմ-
ների, շնորհավորական բացիկների, խաղա-
թղթերի, ազդագրերի, պլակատների, 
էստամպների, նկարների, վիմատիպ նկարների, 
ինքնահոս գրիչների, մատիտների, գրիչների, 
նկարելու վրձինների, նկարիչների համար 
պիտույքների, նկարելու համար նյութերի, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ճնշածծանների, 
թուղթ կտրելու դանակների (գրասենյակային), 
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գրիչների բռնիչների. 
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. մասնակի մշակված պլաստ-
մասսայից իրեր. խծուծման, խցման և 
մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 19. ակվարիումներ (կառուցվածքներ). 
ալեբաստր. դռան արմատուր (ոչ մետաղական). 
պատուհանի արմատուր (ոչ մետաղական). 
ասբեստացեմենտ. ասֆալտ. ոչ մետաղական 
հեծաններ. ոչ մետաղական զարդաճաղեր. 
բարաքներ. լողավազաններ (կառուցվածքներ) 
ոչ մետաղական. ոչ մետաղական աշտարակներ 
կամ հորեր հացահատիկի համար. կանաչապատ 
տաղավարներ (կառուցվածքներ, ոչ մետա-
ղական). բետոն. բիտումներ. ոչ մետաղական 
չորսուներ. հեռախոսի ոչ մետաղական 
խցիկներ. ոչ լուսատու ազդալողաններ. 
շինարարական թուղթ. լոգնոցներ (կառուց-
վածքներ, ոչ մետաղական) թռչունների համար. 
կապակցող նյութեր բրիկետավորման համար. 
կապակցող նյութեր ճանապարհային պատ-
վածքների վերանորոգման համար. վիտրաժներ. 
թաղիք շինարարության համար. ոչ մետաղական 
մեծավանդակներ թռչունների համար (կառուց-
վածքներ). դարպասներ (ոչ մետաղական). 
ջրացատկի ոչ մետաղական աշտարակներ, 
ցատկահարթակներ. գեոտեքստիլ. գիպս. սվաղ 
(ծեփ) ներքին աշխատանքների համար. 
բրուտակավ. բրուտակավ (հումք խեցե-
գործական իրերի համար). աղյուսակավ. կավ. 
կոպիճ. կոպիճ ակվարիումների համար. 
գրանիտ. ոչ մետաղական զրահապատված 
դռներ. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր ոչ 
մետաղական դռներ. քարածխային ձյութ. 
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ 
(դեֆլեկտորներ). հավաքովի ոչ մետաղական 
տներ (պատրաստի հավաքակազմեր). հատակի 
փայտասալիկների տախտակներ. հուշատախ-
տակներ (ոչ մետաղական). տանիքի հերձաններ 
(բաղդադի) (գոնտեր տանիքածածկի համար). 
ատաղձափայտ. նրբատախտակի փայտ. 
կաղապարվող փայտանյութ. ծխնելույզներ (ոչ 
մետաղական). ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ). արտաքին փակոցա-
փեղկեր, բացառությամբ մետաղականի և 

մանածագործականի, արտաքին շերտա-
փեղկեր, բացառությամբ մետաղականի և 
մանածագործականի. ոչ մետաղական ջրհոր-
դաններ (տանիքի). ոչ մետաղական ջրհոր-
դաններ (փողոցի). եռակալված եղեգասեղմիչներ 
(շինանյութ). ճանապարհային ոչ մետաղական, 
ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական նշաններ. ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական 
ազդանշաններ. կրաքար. կիր. ոչ մետաղական 
ցանկապատեր. քարից պատրաստված իրեր. 
լողափի ոչ մետաղական խցիկներ. քար. 
խամքար. արհեստական քար. շինարարական 
քար. փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղական 
խցիկներ. շիրմաքարեր. եղեգն շինարարության 
համար. ոչ մետաղական հիմնակմախքներ 
ջերմոցների համար. ոչ մետաղական հիմնա-
կմախքներ. ոչ մետաղական քիվեր. բիտումա-
վորված ստվարաթուղթ (շինարարական). 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (կառուց-
վածքներ). շինարարական ստվարաթուղթ. 
սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ մետա-
ղական. քվարց (որձաքար). սուզարկղեր 
ստորջրյա շինարարական աշխատանքների 
համար. աղյուսներ. հրահեստ աղյուսներ. 
ջրատար խողովակների կափույրներ, 
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. ցամաքուրդային խողո-
վակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. կաղնե տակառատախտակ. 
կառանման ոչ մետաղական ճոպանասյուներ. 
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական 
սյուներ. ցեմենտից պատրաստված սյուներ. 
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ. 
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական 
բարձակներ, կառուցվածքների համար ոչ 
մետաղական կալունակներ. ոչ մետաղական 
կառուցվածքներ. շարժական ոչ մետաղական 
կառուցվածքներ. ոչ մետաղական սանդղա-
հեծաններ (աստիճանների մասեր). վանակն 
(թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական տանիքա-
ծածկեր. դիտահորերի ոչ մետաղական 
կափարիչներ. քսիլոլիթ (արհեստական 
շինանյութ). հավանոցներ (ոչ մետաղական). 
շինա րարական ոչ մետաղական տախտա-
կամածներ. մշակված անտառանյութ. սղոցված 
անտառանյութ. մասնակի մշակված անտա-
ռանյութ. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. 
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արհեստական նյութերից թերթեր և ժապա-
վեններ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ 
մետաղական շինարարական ամրանավորող 
նյութեր. բիտումային շինանյութեր. մածուցիկ 
տոգորանյութեր շինարարության համար. 
նյութեր ճանապարհային պատվածքների 
համար. նյութեր ճանապարհաշինության և 
ճանա պարհային պատվածքների համար. 
հրահեստ նյութեր (շամոտ). մածուցիկ 
շինանյութեր. շինանյութեր (ոչ մետաղական). 
հրահեստ ոչ մետաղական շինանյութեր. 
կայմասյուներ (ոչ մետաղական). չմշակված 
կավիճ. կավակրաքար. շինարարական խճա-
նկարներ. քիվերի ոչ մետաղական ծեփածո 
զարդեր շինարարության համար, քիվերի ոչ 
մետաղական բեկվածքներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական ծեփածո զարդեր 
շինարարության համար, ոչ մետաղական 
բեկվածքներ շինարարության համար. մարմար. 
հերձաքարի փոշի. ոչ մետաղական ծածկա-
րաններ (կառուցվածքներ). ոչ մետաղական 
շիրմաքարեր. ջրամեկուսացման ոչ մետա-
ղական մակադրակներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական կցվանքային 
մակադրակներ տանիքների ջրամեկուսացման 
համար. թառեր. ոչ մետաղական երեսարկներ. 
պատերի ոչ մետաղական երեսապատվածքներ 
շինարարության համար. քսվածքներ (շինա-
նյութ). մահարձանների ոչ մետաղական 
շրջանակներ, գերեզմանների ոչ մետաղական 
շրջանակներ. կավարամածներ (ոչ մետա-
ղական). փայտե երեսվածք. պատերի ոչ 
մետաղական շինարարական երեսվածք. ոչ 
մետաղական ցանկապատեր. ճանապարհային 
ոչ մետաղական վթարային պաշտպանակներ. 
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ 
մետաղական պատուհաններ. ձիթակն 
շինարարական նպատակների համար. ոչ 
մետաղական կաղապարամածներ բետոնի 
համար. բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետաղական 
կառուցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. ոչ մետաղական հենարաններ. 
խողովակա շարերի ճյուղավորումներ (ոչ 
մետաղական). առևտրային կրպակներ. 
մահարձաններ (ոչ մետաղական). պատերի 
պատվածքի ոչ մետաղական պանելներ. 
ազդանշանային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու և 
ոչ մեխանիկական պանելներ. շինարարական 

ոչ մետաղական պանելներ. հատակի 
փայտասալիկներ. ոչ մետաղական միջնա-
պատեր. դռան կամ պատուհանի ոչ մետաղական 
միջակապեր. պատուհանի փեղկավոր ոչ 
մետաղական ապակեկալներ. ավազ ակվա-
րիումների համար. արծաթաբեր ավազ. ավազ, 
բացառությամբ կաղապարախառնուրդի. 
ավազաքար շինարարության համար. 
շերտաձողիկներ, շրիշակներ շինարարության 
համար. տոգորված շինարարական սղոցա-
նյութեր. հրթիռների թողարկման տեղա-
կայանքների ոչ մետաղական հարթակներ. 
հավաքովի ոչ մետաղական հարթակներ. ոչ 
մետաղական սալիկներ հատակների համար. 
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. 
սալեր ճանապարհային պատվածքների համար 
(ոչ մետաղական). ոչ մետաղական սալիկներ 
պատերը երեսապատելու համար. սալեր 
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյու թերից. 
ոչ մետաղական հախճասալիկներ հատակ ների 
համար. գերեզմանաքարեր (ոչ մետաղական). 
ոչ մետաղական սալիկներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական լաստակներ. ճանա-
պարհային ասֆալտային պատվածքներ. ճանա-
պարհային փայտե պատվածքներ. 
ճանա պարհային քարե պատվածքներ. ճանա-
պարհային լուսատու պատվածքներ. 
ճանապարհային «մակադամ» տեսակի խճային 
պատվածքներ. հրահեստ պատվածքներ 
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
բիտումե տանիքապատվածքներ. տանիքա-
պատվածքներ (ոչ մետաղական). արեգակնային 
տարրերով ներկառուցված ոչ մետաղական 
տանիքապատվածք. փայտե հատակա-
պատվածքներ. կառուցվածքների ոչ մետա-
ղական երեսապատվածքներ. ոչ մետաղական 
պատվածքներ շինարարության համար. 
բուխարու վրայի դարակներ. դռների ոչ 
մետաղական լողաթներ, դռների ոչ մետաղական 
փեղկեր. ոչ մետաղական հատակներ. դռների 
ոչ մետաղական շեմեր. ծիրանաքար (պորփյուր). 
ոչ մետաղական առաստաղներ. լողուն 
նավամատույցներ նավերի կառանման համար. 
մամլած խցան շինարարության համար. 
շինարարական լուծույթներ. ասբեստ պարու-
նակող շինարարական լուծույթներ. քարե 
տարողություններ. ձողաքանոններ (ատաղձա-
գործական աշխատանքների համար). փայտե 
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ձողեր պատերի երեսվածքի համար. վինիլային 
ռելսեր (շինանյութ). ագույցային ոչ մետաղական 
ցցեր. ոչ մետաղական խոզանոցներ. հակա-
միջատային ոչ մետաղական ցանցեր. 
դամբարաններ (ոչ մետաղական). շերտաքարեր. 
ալաբաստրե ապակի. ամրանավորած ապակի. 
հատիկավոր ապակի ճանապարհների գծա-
նշման համար. մեկուսիչ շինարարական 
ապակի. պատուհանի շինարարական ապակի. 
պատուհանի ապակի (բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների 
համար նախատեսվածների). շինարարական 
ապակի. պատուհանի շինարարական 
հայելապակի. արծնապատ ապակի շենքերի 
համար. գերեզմանի ոչ մետաղական 
քարակոթողներ. գոմեր (ոչ մետաղական). 
հայտարարությունների ոչ մետաղական սյուներ. 
սյուներ, հենասյուներ (ոչ մետաղական). 
հեռագրասյուներ (ոչ մետաղական). ծպեղներ 
տանիքների համար. սանդուղքի աստիճաններ 
(ոչ մետաղական). շիրմաքարերի ոչ 
մետաղական ցուցնակներ. շարժական ոչ 
մետաղական ջերմոցներ. թրծակավ. ճնշումային 
ոչ մետաղական խողովակաշարեր. ջրմուղի ոչ 
մետաղական խողովակներ. ջրատար ոչ 
մետաղական խողովակներ. ոչ մետաղական 
խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների 
և օդի լավորակիչների համար. ցամաքուրդային 
ոչ մետաղական խողովակներ. ծխնելույզի ոչ 
մետաղական խողովակներ. ոչ մետաղական 
կոշտ խողովակներ շինարարության համար. 
ավազաքարային խողովակներ. ոչ մետաղական 
տուրնիկետներ. տուֆ. անկյունակներ (ոչ 
մետաղական). ծխնելույզների երկարիչներ (ոչ 
մետաղական). ոչ մետաղական տեղա-
կայանքներ հեծանիվների կառանման համար. 
սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. լցակաղա-
պարներ (ոչ մետաղական). վանակն 
(թափանցիկ քվարց). ցեմենտ դոմնային 
վառարանների համար. ցեմենտ վառարանների 
համար. մագնեզիական ցեմենտ. ցեմենտ. 
ակոսավոր, ոչ մետաղական կղմինդր տանիքի 
համար. կղմինդր տանիքի համար (ոչ 
մետաղական). հերձաքար. տանիքի հերձաքար. 
խարամ (շինանյութ). խարամաբլոկներ. 
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր. 
միաշերտ նրբատախտակ. խիճ. բետոնե 
շինարարական տարրեր. փոստարկղեր քարից 

կամ աղյուսից. բոլոր վերը թվարկված 
ապրանքները, բացառությամբ բնական, 
արհեստական և դեկորատիվ քարերից և 
սվաղից և ծեփից պատրաստված գեղար-
վեստական իրերի:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160423  (111) 25717
(220) 02.04.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 02.04.2026
(730) «Ֆուրնիվուդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արա-
րատյան 90/9ա, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. ոչ էլեկտրական սովորական մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. հանքանյութեր.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ 
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ:

_____________________
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(210) 20160446 (111) 25718
(220) 08.04.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 08.04.2026
(730) «Ալմաստպրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
28, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

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

դաս 7. ալմաստային սկավառակներ քարեր 
և մետաղներ մշակելու համար.

դաս 35. ալմաստային սկավառակների 
վաճառք:

_____________________

(210) 20160644 (111) 25719
(220) 26.05.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 26.05.2026
(730) «Հրաչ և Վաչագան» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Արեշ 2-րդ փ., տուն 58, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «Group» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. ավտոտեխսպասարկում:
_____________________

(210) 20160911  (111) 25720
(220) 12.07.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 12.07.2026
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 4/12, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
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նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե գոր-
ծական և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ 
մշակված hացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր 
և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160912  (111) 25721
(220) 12.07.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 12.07.2026
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 4/12, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «DELIVERY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
գազա րագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160995 (111) 25722
(220) 03.08.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 03.08.2026
(730) Վարդան Հովհաննիսյան, Երևան, 
Փա փազ յան 25, բն. 45, AM 
(442) 16.08.2016
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(540) 

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

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
_____________________

(210) 20161034  (111) 25723
(220) 10.08.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 10.08.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(526) «Red Dry Wine» և «կարմիր անապակ գինի» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց և մուգ դարչնագույն, դեղնականաչ, 

դեղին, բաց և մուգ կանաչ, կարմիր, կապույտ, 
մանուշակագույն, մորեգույն, գազարագույն, 
մուգ փիրուզագույն, կարմրաշագանակագույն, 
դեղնամոխրագույն, դեղնակարմիր, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20161118  (111) 25724
(220) 01.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 01.09.2026
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20161125  (111) 25725
(220) 01.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 01.09.2026
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20161130  (111) 25726
(220) 02.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 02.09.2026
(730) Արամազդ Քանքանյան, Երևան, Սարյան 
24, բն. 16, AM 
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(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկա:

_____________________

(210) 20161154  (111) 25727
(220) 06.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161155  (111) 25728
(220) 06.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161156  (111) 25729
(220) 06.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161157  (111) 25730
(220) 06.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 06.09.2026
(730) ՕՕՕ «Կոմպանիյա Պրոֆիլայն», RU 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) 
«Профессиональная Линия» արտահայ_տությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 1. լուսանկարչական թուղթ.
դաս 2. լազերային տպիչների համար լցված 

քարթրիջներ, թանաքային տպիչների համար 
լցված քարթրիջներ, ներկեր (երանգավորիչներ) 
պատճենահանող ապարատների և մեքենաների 
համար, թանաք թանաքային տպիչների համար.

դաս 3. գրասենյակային սարքավորումների 
մաքրման համար նախատեսված պատրաս-
տուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20161170  (111) 25731
(220) 09.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 09.09.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Սիմոնյան 
Սամվելի, Երևան, Վ.Վաղարշյան 18ա, շենք, բն. 
19, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն:

_____________________

(210) 20161201  (111) 25732
(220) 15.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի 
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «Hotel» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կանաչ, մուգ և բաց բեժ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161203  (111) 25733
(220) 15.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 03.10.2016

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161204  (111) 25734
(220) 15.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.09.2026 
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-
րակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161205  (111) 25735
(220) 15.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________
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(210) 20161206  (111) 25736
(220) 15.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161207  (111) 25737
(220) 15.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161208  (111) 25738
(220) 15.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161224  (111) 25739
(220) 19.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 19.09.2026
(730) Սանոֆի Պաստյող, FR 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

պատվաստանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20161230  (111) 25740
(220) 20.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.09.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկա կան և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
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համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրա-
բուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս -
նա բուժական ծառայու թյուն ներ. մարդ կանց և 
կենդանի ների հիգիենիկ և կոսմե տիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գոր ծական և անտա ռային ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161236  (111) 25741
(220) 22.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպի տակ, բաց և մուգ վարդա գույն, կարմիր, բաց և 
մուգ շագանակագույն, դեղին, նարնջա գույն, բաց և 

մուգ կանաչ, կապույտ, մանուշակագույն, արծաթա-
գույն և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161237  (111) 25742
(220) 22.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, բաց և մուգ վարդագույն, կար-
միր, բաց և մուգ շագանակագույն, դեղին, 
նարնջագույն, բաց և մուգ կանաչ, կապույտ, 
մանուշակագույն, արծաթագույն և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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ՄԱՍ 1

65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 17

(210) 20161238  (111) 25743
(220) 22.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161266  (111) 25744
(220) 23.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 23.09.2026
(730) «Թադ-Մ» ՍՊԸ, Սյունիք, ք. Կապան, Մ. 
Ստեփանյան 10/31, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 29. պանիր:
_____________________

(210) 20161287  (111) 25745
(220) 28.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 17.10.2016
(540)
 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161288  (111) 25746
(220) 28.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 17

(210) 20161289  (111) 25747
(220) 28.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161290  (111) 25748
(220) 28.09.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161324  (111) 25749
(220) 07.10.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 07.10.2026
(730) «Ունիկում ինժիներինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Րաֆֆու 111, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «NIGHT & THERMAL VISION SYSTEMS» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
խակի, մուգ խակի, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. մոնոկուլյար և բինոկուլյար տիպի 
գիշերային սարքեր. մոնոկուլյար և բինոկուլյար 
տիպի ջերմատեսիլ սարքեր:

_____________________

(210) 20161353  (111) 25750
(220) 14.10.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 14.10.2026
(730) «Վիրգըլ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
21/4, բն. 33, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. վերապատրաստում, դասընթաց.
դաս 43. ռեստորանային գործունեություն:

_____________________

(210) 20161389  (111) 25751
(220) 24.10.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 24.10.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.12.2016



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 17

(540) 

(526) «Бисквитные оладьи» և «С абрикосовой 
начинкой» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ծիրանագույն, դեղին, կարմիր, սև, 
կանաչ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ 
բիսկվիտային յուղաբլիթներ:

_____________________

(210) 20161395  (111) 25752
(220) 25.10.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 25.10.2026
(730) «Ֆանտոմ էդիշն» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Աթաբեկյան 2/42, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար:

_____________________

(210) 20161406  (111) 25753
(220) 28.10.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 28.10.2026
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «4» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
_____________________

(210) 20161423  (111) 25754
(220) 02.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 02.11.2026
(730) Սարգիս Սոսի Շամոյան, Երևան, Էրեբունի, 
Աթոյան անց., 10շ., բն. 46, AM 
(442) 16.11.2016
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(540) 

(526) «DENTAL CLINIC» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ և բաց կապույտ, դեղին և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161427  (111) 25755
(220) 03.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 03.11.2026
(730) Գևորգ Ղազարյան, Երևան, Մաշտոցի 
պող., 40ա, տուն 100, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161435  (111) 25756
(220) 04.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 04.11.2026
(730) «Մ.Լ.Ն ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 24, AM 
(442) 01.12.2016

(540) 

(526) «Pharm» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, մոխրագույն, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղերի մեծածախ վաճառք։
_____________________

(210) 20161437  (111) 25757
(220) 04.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 04.11.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Գրիգորյան, 
Երևան, Արշակունյաց պող. 34/3, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «ՊՈՆՉԻԿ», «Ponchik» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. փքաբլիթներ (hրուշակեղեն).
դաս 43. սննդով ապահովման ծառայու-

թյուններ։
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20161457  (111) 25758
(220) 10.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 10.11.2026
(730) «Ռատինա» ՍՊԸ, Երևան, Կամարակ 1-ի 
նրբ., տուն 15, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «THE CLASSIC BARBER SHOP YEREVAN» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե-
տիկական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
վարսավիրանոցների ծառայություններ տղա-
մարդկանց համար։

_____________________

(210) 20161475  (111) 25759
(220) 14.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 14.11.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե 
Սարգսյան, Երևան, Վարդանանց 24, բն. 33, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20161490  (111) 25760
(220) 16.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 16.11.2026
(730) «Եվրոպական դատական փորձա-
քննությունների ինստիտուտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եկմալյան 6, 3-րդ հարկ, 1-ին սենյակ, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նաբերական վերլուծումների և 
հետա զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում:

_____________________
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(210) 20161497  (111) 25761
(220) 17.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 17.11.2026
(730) Գյուլբահար Թբեքոու Ինթրնեյշնլ Էֆզեթի, AE 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխելու 

պիտույքներ. լուցկի։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161529  (111) 25762
(220) 24.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 24.11.2026
(730) Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայք և դեղագործական պատ-

րաս տուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161530  (111) 25763
(220) 24.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 24.11.2026
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.12.2016
(310) 63111/2016   (320) 26.10.2016   (330) CH
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 

սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում առաջացող աերոզոլի մեջ 
պարունակվող նիկոտինը վերացնելու համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161531  (111) 25764
(220) 24.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 24.11.2026
(730) «Սինեմասթար» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա-
կաբերդի խճ. 3, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

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

դաս 41. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում:

_____________________

(210) 20161532  (111) 25765
(220) 24.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 24.11.2026
(730) «Սինեմասթար» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա-
կաբերդի խճ. 3, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, երկնագույն, բաց կանաչ և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում: 

_____________________

(210) 20161538  (111) 25766
(220) 25.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 25.11.2026
(730) «Սիր կապ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի 
մասնաճյուղ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես` գինի:
_____________________

(210) 20161549  (111) 25767
(220) 29.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 29.11.2026
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161563  (111) 25768
(220) 30.11.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 30.11.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 

(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ:

_____________________

(210) 20161568  (111) 25769
(220) 02.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 02.12.2026
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161580  (111) 25770
(220) 05.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 05.12.2026
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.12.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161583  (111) 25771
(220) 06.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 06.12.2026
(730) «Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային 
կազմա կերպություն» ՍՊԸ, Երևան, Կոնդի փ., 
տուն 210, AM 
(442) 16.12.2016

(540) 

(526) «LEASING CREDIT COMPANY» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ և բաց կանաչ, մոխրականաչ, 
դեղնա կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. վարկային գործունեություն:
_____________________

(210) 20161584  (111) 25772
(220) 06.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 06.12.2026
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 16.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բեժ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ՝ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար. ծխելու 
պիտույքներ, այն է՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր, 
սիգարների տուփեր. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

73

ՄԱՍ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

03 .04 . 20 17

(210) 20161585  (111) 25773
(220) 06.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 06.12.2026
(730) Էմպրեսա Կուբանա Դել Տաբակո (Կուբա-
տաբակո), CU 
(442) 16.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
շագանակագույն, բեժ և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ՝ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար. ծխելու 
պիտույքներ, այն է՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր, 
սիգարների տուփեր. լուցկի:  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161601  (111) 25774
(220) 09.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. հեռուստածրագրերի, հեռուստա-
հաղորդուումների պատրաստում:

_____________________

(210) 20161602  (111) 25775
(220) 09.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցա ռումների կազմա  -
կերպում. հեռուստա ծրագրերի, հեռուստահա-
ղորդուումների պատրաստում:

_____________________

(210) 20161603  (111) 25776
(220) 09.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների 
պատրաստում:

_____________________

(210) 20161604  (111) 25777
(220) 09.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 30.12.2016
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(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների 
պատրաստում:

_____________________

(210) 20161605  (111) 25778
(220) 09.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. հեռուստածրագրերի, հեռուստահա-
ղորդուումների պատրաստում:

_____________________

(210) 20161624  (111) 25779
(220) 12.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 12.12.2026
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և բաց մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20161625  (111) 25780
(220) 13.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 13.12.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Հակոբյան, 
1108, Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Կնունյանց 
փ., տուն 40, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կապույտ, կարմիր, սև և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________
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(210) 20161643  (111) 25781
(220) 15.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 15.12.2026
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161645  (111) 25782
(220) 16.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 16.12.2026
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն, (կրթություն 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումերի 
պատրաստում:

_____________________

(210) 20161658  (111) 25783
(220) 20.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.12.2026
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկա կան պատրաստուկներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161659  (111) 25784
(220) 20.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.12.2026
(730) Ջեննովա ԲայոՖարմասյութիքլս Լթդ, IN 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161660  (111) 25785
(220) 20.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.12.2026
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 30.12.2016
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161661  (111) 25786
(220) 20.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.12.2026
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161662  (111) 25787
(220) 20.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.12.2026
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161663  (111) 25788
(220) 20.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.12.2026
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161664  (111) 25789
(220) 20.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 20.12.2026
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», «АРМЕНИЯ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161665  (111) 25790
(220) 21.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 21.12.2026
(730) «Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճղ. 1/2, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

(511) 
դաս 37. բնակելի շենքերի կառուցապատում:

_____________________

(210) 20161670  (111) 25791
(220) 22.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 22.12.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
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(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20161671  (111) 25792
(220) 22.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 22.12.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20161675  (111) 25793
(220) 22.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 22.12.2026
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.01.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. ներմուծման-արտահանման 

գոր ծա կա լու թյունների ծառայու թյուններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործակա-
լություն ների ծառայություններ. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունա բերա կան 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկա տվության տրամադրում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
շուկայի ուսումնասիրություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. առևտուր. մանրածախ 
առևտուր. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. սննդի խանութներ. 
շարժական կամ ստացիոնար կրպակների, 
տաղավարների միջոցով սննդի առաջարկի և 
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղանների 
վարձույթ. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գովազդային 
նյութերի տարածում. ռադիոգովազդ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20161676  (111) 25794
(220) 22.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 22.12.2026
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(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գոր ծակա  լությունների ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվության գործակալու-
թյուն ների ծառայություններ. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնար կությունների կառավարման հար-
ցերում. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
շուկայի ուսումնասիրություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. առևտուր. մանրածախ 
առևտուր. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. սննդի խանութներ. 
շարժական կամ ստացիոնար կրպակների, 
տաղավարների միջոցով սննդի առաջարկի և 
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղանների 
վարձույթ. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գովազդային 
նյութերի տարածում. ռադիոգովազդ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20161677  (111) 25795
(220) 23.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 23.12.2026
(730) Արսեն Արտակի Ավետիսյան, Երևան, Ա. 
Իոսիֆյան փ., տուն 7, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

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

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

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

_____________________

(210) 20161691  (111) 25796
(220) 26.12.2016 (151) 30.03.2017
   (181) 26.12.2026
(730) «Ռիո» ՓԲԸ, Երևան, Փափազյան 8, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա պույտ, 
սև և վարդագույն գունային համակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր.
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ. անշարժ գույքի 
վարձակալության տրամադրում. առևտրի 
տարածքների վարձով տրամադրում:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3352  10.02.2027 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3762  04.12.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB

3809  13.01.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3814  17.02.2027 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

3815  17.02.2027 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

3816  17.02.2027 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

3817  17.02.2027 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

3818  17.02.2027 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

3990  03.06.2027 Ալտեկո Քեմիքլ ՓԹԻ ԼԹԴ, SG

3991  03.06.2027 Ալտեկո Քեմիքլ ՓԹԻ ԼԹԴ, SG

3992  03.06.2027 Ալտեկո Քեմիքլ ՓԹԻ ԼԹԴ, SG

4016  22.12.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

4026  01.05.2027 ՍիԷնԷյջ Ինդասթրիըլ Էն.Վի., GB

4027  21.05.2027 ԹՐՎ Ինթելեքչուալ Փրոփրթի Քորփ., US

4092  25.12.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

4114  14.05.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

4171  12.03.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

4355  20.08.2027 ԲԻՔ Քո. ԼԹԴ., KR

11701  05.03.2027 «Դուետ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 47, AM

12063  18.04.2027 «Բարվա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Մյասնիկյան փ. 20, AM

12073  12.03.2027 «Արեգակ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն» ՓԲԸ, 

     Երևան, Ամիրյան 4/6, թիվ 146, 147, 152, 153 տարածքներ, AM

12093  27.06.2027 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Վեստ Գրուպ», RU

12099  01.03.2027 ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

12198  30.03.2027 Քեդբրի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

12259  13.02.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12260  13.02.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12299  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12300  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12301  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12302  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12303  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12305  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12306  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12307  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12308  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12309  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12310  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12311  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12312  26.03.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12313  10.04.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12314  10.04.2027 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12340  05.04.2027 ՔԻԲ Քորփորեյշն, JP

12341  05.04.2027 ՔԻԲ Քորփորեյշն, JP

12342  05.04.2027 ՔԻԲ Քորփորեյշն, JP

12343  05.04.2027 ՔԻԲ Քորփորեյշն, JP

12345  13.04.2027 Աստեքս Ֆարմասյութիքլս, Ինք., US

12350  01.03.2027 ԱրԻԷլԷքս Ինք., US

12351  13.03.2027 ԱրԻԷլԷքս Ինք., US

12367  24.01.2027 Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

12371  24.01.2027 Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

12381  09.03.2027 Վինա Կոնչա Ի Տորո Ս.Ա., CL

12382  09.03.2027 Վինա Կոնչա Ի Տորո Ս.Ա., CL

12426  27.02.2027 Ի Էնթրթեյնմնթ Թելիվիժն, ԼԼՔ, US

12436  19.01.2027 Բուրլինգ Լիմիթեդ, VG

12471  23.03.2027 Դը Փրուդենշլ Ինշուըրնս Քամփնի օֆ Ամերիքա, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

12487  27.02.2027 Ապոլլո Թայրես Լթդ., IN

12488  19.03.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12489  19.03.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12574  12.01.2027 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

12662  18.05.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12663  18.05.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12672  06.07.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

13193  14.11.2027 Քրիսթի, Մենսըն ընդ Վուդս Լթդ, GB

13518  04.04.2027 Քամփոմաթիք Օֆֆշո Ս.Ա.Լ, LB



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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

(210) 20170003
(220) 09.01.2017
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք.,, US 
(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 

իրեր. ծածկոցներ և սեղանի ծած կոցներ. սպիտա-
կեղեն, մասնա վորա պես  ̀ վերմակներ, ծածկոց ներ, 
սավան ներ, բարձերեսներ, անկողնու ծածկոցներ, 
աղվա փետուրից վերմակներ, սեղանի սպիտակեղեն, 
մասնավորապես  ̀ ծածկոցներ (բացառությամբ 
թղթից պատ  րաստված ների), անձեռոցիկներ. 
թաշկինակ ներ մանածա գործվածքից. լողանալու 
սպիտա կե ղեն (բացառությամբ հագուստի). 
սրբիչներ. վարա գույրներ. պաստառապատման 
գործվածքներ կահույքի համար. պիտակներ 
մանածագործական նյութերից.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ պաստառներ. կեղծամներ. փետուրներ 
(հագուստի պարագաներ). կայծակ–ճարմանդներ. 
արհեստական մրգեր. քուղեր կոշիկների և 
հագուստի համար. մազերի համար պարագաներ, 
մասնավորապես  ̀ թվիսթեր–հերակալներ, կրաբ-
հերակալներ, կլիկ-կլակ հերակալներ, ճարմանդ 
հերակալներ, մազերի ռեզիններ, մազերի սեղմիչներ, 
մազակապեր, բանտեր մազերի համար, ճարմանդ-
հերա կալներ, հերակալներ, զարդարանքներ 
մազերի համար, վարսակալներ, ժապավեններ 
մազերի համար և մազերի բռնիչներ, սեղմիչներ պոչ 
հավաքելու համար.

դաս 28. խաղալիքներ և սպորտային 
իրեր. խաղեր և խաղալիքներ. խաղաթղթեր. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր. խաղալիքներ տնային կենդանիների 
համար:

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

(210) 20170009
(220) 09.01.2017
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա զերծման 
և հղկա մշակման համար. ոչ բուժական օճառներ. 
օծանելիքային իրեր, բուրումնավետացված ջուր, 
անուշաբույր ջուր, յուղ վաննաների համար, փրփուր 
վաննաների համար, ոչ բուժական գնդիկներ 
վաննաների համար, ոչ բուժական լուծվող միջոցներ 
վաննաների համար, տալկ մարմնի համար 
վաննաներից հետո, բուրավետացնող հաբեր 
վաննաների համար, ժելեր վաննաների համար, 
կրեմներ մարմնի համար, սփրեյ մարմնի համար, յուղ 
մարմնի համար, սփրեյեր չոր յուղից, ոչ բուժական 
միջոցներ մարմնի թեփի հեռացման համար, 
լվացող միջոցներ մարմնի համար, լոսյոններ ցնցուղ 
ընդունելու համար, ժելեր ցնցուղ ընդունելու համար, 
աղեր վաննաների համար, մաքրող միջոցներ, ոչ 
բուժական լոսյոններ մաշկի և մարմնի համար, 
ոչ բուժական օճառներ մաշկի և մարմնի համար, 
ոչ բուժական միջոցներ դեմքի թեփի հեռացման 
համար, դիմակներ դեմքի համար, ոչ բուժական 
կրեմներ դեմքի համար, տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ մաշկի համար, ծակոտիները նեղացնող 
ոչ բուժական կապակցող միջոցներ,  ոչ բուժական 
բալզամներ շուրթերի համար, բալզամներ աչքերի 
շուրջ մաշկի համար, ժելեր աչքերի շուրջ մաշկի 
համար, կրեմներ աչքերի շուրջ մաշկի համար, 
ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ և 
կոսմետիկական միջոցներ խնամքի համար, ոչ 
բուժական շամպուններ, մազերի լավորակիչներ, 
ժելեր մազերի համար, անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), 
սափրվելու լոսյոններ, սափրվելու խոնավեցնող 
լոսյոններ, կրեմներ սափրվելու համար, օճառներ 
սափրվելու համար, հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ, խունկ, բուրմունքներ, եթերային յուղեր 
անձնական օգտա գործման համար, ոչ բուժական 
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յուղեր մերսման համար, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 4. նյութեր լուսավորման համար. մոմեր 
լուսավորման համար, պատրույգներ,  պատրույգներ 
լամպերի համար, պատրույգներ մոմերի համար և 
մոմեր:

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

(210) 20170019
(220) 11.01.2017
(730) «Կիրովսկայա կերամիկա» բաժնետիրական 
ընկերություն, RU 
(540) 

(511) 
դաս 11. ձեռքի չորացման սարքավորումներ, 

չորացման սարքա վորումներ, բիդեներ, լոգարան-
ներ, հիդրոմերսման լոգարաններ (անոթներ), 
ջրատա քացուցիչներ, ջրթողներ զուգարան ների 
համար, ցնցուղներ, լոգախցիկներ, թուրքական 
բաղնիքի շարժական լոգախցիկներ, խողո-
վակների համար նախատեսված ծորակներ, 
ջրամատակարարման խողովակների ծորակներ, 
ջեռուցիչներ վաննաների համար, հակացրցողիչ 
գլխադիրներ ծորակների համար, լոգնոցի 
տակդիրներ, սարքավորանք լոգարանների 
համար, սարքավորանք շոգեբաղնիքի համար, 
միզամաններ, ջրի զտման սարքավորումներ, ջրի 
ապարատի կարգավորման և անվտանգության 
պարագաներ, ջրամատակարարման ծորակների 
տափօղակներ, լվացարանակոնքեր, ախտահանիչ 
դիսպենսերներ զուգարանի համար, զուգարանա-
կոնքի ջրամաններ, լվացման բաքեր զուգարանի 
համար, զուգարանակոնքեր, ջրի խողովակաշարի 
կայանքներ, ջրամաքրման համակարգի կայանքներ, 
ջրի բաժանարարի կայանքներ, շատրվաններ, 
դեկորատիվ շատրվաններ:

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

(210) 20170036
(220) 16.01.2017
(730) Ամազոն Թեքնոլըջիս, Ինք., US 

(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկարչական, կինեմատո  գրա ֆիական, օպտի-
կա  կան, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգ ման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրա կանության հաղորդ ման, 
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 մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում. կրակմարիչներ. ծրա-
գրային ապահովում. դյուրակիր և ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքեր հաղորդման, պահպանման, 
կառավարման, գրանցման և տեքստի, պատ-
կերների, ձայնի, տեսագրության և տվյալների վեր-
լուծման համար, այդ թվում  ̀համացանցով, անլար 
ցանցով և էլեկտրոնային կապի ցանցերով և 
էլեկտրոնային ու մեխանիկական մասեր և 
կցամասեր դրանց համար. պլանշետային համա-
կարգիչներ, էլեկտրոնային գրքեր, ձայնա և տեսա-
նվագարկիչներ, էլեկտրոնային անձնական 
օրգանայզերներ, գրպանի անձնական համա-
կարգիչներ, և դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի սարքեր և էլեկտրոնային ու մեխա-
նիկական մասեր և կցամասեր դրանց համար. 
համակարգիչների կից սարքեր. մոնիտորներ, 
էկրաններ, լարեր, մալուխներ, մոդեմներ, տպիչներ, 
սկավառա կակիրներ, ձայնա հաններ, ձայնա-
հանների քարտեր, մալուխների միացքներ, 
խրոցակի միացքներ, էլեկտրական սնուցման 
միացքներ, սարքային կայաններ և սարքի 
կառավարման ծրագրեր. կուտակիչների լիցքա-
վորման սարքեր. կուտակիչների լիցքավորման 
դյուրակիր սարքեր. հիշողության քարտեր և 
հիշողության քարտերը կարդալու սարքեր. բարձրա-
խոսներ, միկրոֆոններ և ականջակալներ. 
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պատյաններ, ծածկոցներ և կանգնակներ համա-
կարգիչների համար. պատյաններ, ծածկոցներ և 
կանգնակներ դյուրակիր և ձեռքի էլեկտրոնային 
սարքերի համար հաղորդման, պահպանման, 
կառավարման, գրանցման և տեքստի, պատ-
կերների, ձայնի, տեսագրության և տվյալների 
վերլուծման համար, այդ թվում  ̀ համացանցով, 
պլանշետային համա կարգիչների, էլեկտրոնային 
գրքերի, ձայնա և տեսա  նվա գարկիչների, էլեկտրո-
նային անձնական օրգանայզերների, գրպանի 
անձնական համակարգիչների և դիրք որոշման 
համաշխարհային համակարգի սարքերի և 
էլեկտրոնային ձևով հրապարակված նյութերի, 
մասնավորապես  ̀ գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, 
տեղեկագրերի, մուլտիմեդիային շնորհանդեսների 
համար սարքեր. հեռակառավարման սարքեր 
դյուրակիր և ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի և 
համակարգիչների համար. սնուցման 
ադապտերներ. USB լարեր. Էլեկտրոնային սարքային 
կայաններ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար. էլեկտրական միացքներ, լարեր, մալուխներ 
և ադապտերներ. անլար հեռակառավարման 
սարքեր դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերի և համա-
կարգիչների համար. ականջակալներ և ական-
ջապնակներ. տվյալների համա ժամա նակացման 
ծրագրեր և ծրագրեր անձնական և ձեռքի 
համակարգիչների հավելվածային ծրա գրային 
ապահովման սարքերի համար. համա կարգչային 
ծրագրեր տեքստի, գրաֆիկայի, պատ  կերների և 
էլեկտրոնային հրապարակումների ստեղծման, ներ-
բեռնման, փոխանցման, ստացման, խմբագրման, 
տարանջատման, կոդավորման, կոդազերծման, 
ցուցադրման, պահպանման և ձևավորման համար. 
նախապես ձայնագրված ներբեռնված ձայնա և 
տեսա  լսողական բովան դակություն, տեղեկա-
տվություն և մեկնա բանություն. ներբեռնված 
էլեկտրո նային գրքեր, ամսագրեր, պար-
բերականներ, գովազդային նյութեր, թերթեր, 
տեղեկագրեր և այլ հրա պարակումներ.  համա-
կարգչով և կապի ցանցերի միջոցով ներբեռնված 
գեղարվեստական գրականության, վավերա-
գրական գրականության, կոմիքսների և գեղ-
արվեստական ֆիլմերի բնա գավառի էլեկտրո նային 
հրա պարակումներ. համակարգչով և կապի 
ցանցերով տրամադրվող գեղարվեստական և 
վավերագրական պատմված ք ներով ներբեռնված 
ֆիլմեր և կինոնկարներ. ներբեռնվող ձևանմուշներ 
գրքերի, փոքր պատմվածքների, սցենարների, 
գեղարվեստական ֆիլմերի, կոմիքսների, ձայնա և 

տեսաֆայլերի կազմման համար. տվյալների և 
տեղեկատվության hամա  կարգչային ծրագրային 
ապահովում հավա քագրման, խմբագրման, 
կազմակերպման, փոփոխման, գրքերի մակնշման, 
փոխանցման, պահպանման և բաշխման համար. 
ներբեռնված ձայնային գրքեր և թվային ձայնային 
ֆայլեր. տեքստի, պատկերի և ձայնի փոխանցման և 
վեր արտադրման ծրագրային ապահովում. 
տվյալների բազաների կառավարման ծրագրային 
ապահովում. նշանների ճանաչման ծրագրային 
ապահովում. ձայնի ճանաչման ծրագրային 
ապահովում. Էլեկտրոնային փոստի և հաղորդա-
գրության ծրագրային ապահովում. առցանց 
տվյալների բազաներ մուտքի, դիտման և որոնման 
համար համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
տեղեկագրերի էլեկտրոնային տախտակներ. 
տվյալների համա  ժամանակացման ծրագրային 
ապահովում. հավելվածների զարգացման ծրա-
գրային ապահովում. մասեր և կցամասեր վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար. համա կարգչային 
ծրագրային ապահովում, մասնավորապես  ̀ինտեր-
ակտիվ ծրագրային ապա հովման զարգացման 
միջոցներ և ծրագրերի կատարման պայմաններ, 
որոնք օգտագործվում են հավելվածների ծրագրային 
ապահովման ստեղծման և մշակման համար դեպի 
ընկերությունների, գործառնությունների, հանգստի, 
տեղային և կենտրոնական կառավարության, միջ-
կառա վար ման կազմակերպությունների, 
կրթության, տեղեկատվության, ոչ առևտրային 
կազմա կերպությունների տվյալներ և համակարգեր 
մուտքի տրամադրում, համացանցը և այլ ցանցի 
տեխնո լոգիաները օգտագործելով. ձայնի, պատկերի 
կամ տվյալների վեր արտադրման գործիքներ և 
ապարատներ. հեռուստացույցներ և գործիքներ. 
խցիկների, տեսախցիկների, հեռուստացույցների, 
բջջային, շարժական հեռախոսների, պլանշետային 
համա կարգիչների, դյուրակիր համակարգիչների, 
համակարգիչների, դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի սարքերի, էլեկտրոնային գրքերի 
տեսքով ինտերակտիվ էլեկտրոնային ապարատներ. 
վերոնշյալ ցանկացած ապրանքների համար 
հեռակառավարման բլոկներ. մագնիսական կամ 
օպտիկական տեղեկակիրներ մաքրող ապարատ-
ներ. մաքրող ապարատներ, որոնք օգտագործվում 
են ձայնի, տեսա կամ տվյալների գրանցման կամ 
վեր արտադրման համար օգտագործվող 
ապարատների հետ. սնուցման էլեկտրական 
բլոկներ. տրանս ֆորմատորներ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. մարտկոցներ. 
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մագնիսական կամ օպտիկական տեղեկակիրների 
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 
օգտագործվող նախապես գրանցված ծրագրային 
ապահովում. մասեր և կցամասեր բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների համար. ծրագրային ապահովում, 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում, պատ-
րաստի ծրագրեր, ծրագրային ապահովման 
գործառնական համակարգեր և համակարգչային 
ծրագրեր, բացառությամբ  ̀ ինտերակտիվ 
ծրագրային ապահովման միջոցների և ծրագրերի 
կատարման պայմանների, որոնք օգտագործվում 
են հավելվածների ծրագրային ապահովման 
ստեղծման և մշակման համար դեպի 
ընկերությունների, գործառնությունների, հանգստի, 
տեղային և կենտրոնական կառավարության, 
միջկառավարման կազմակերպությունների, 
կրթության, տեղեկա տվության, ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների տվյալներ և համակարգեր 
մուտքի տրամադրում, համացանցը և այլ ցանցի 
տեխնոլոգիաները օգտագործելով. 
համակարգիչներ, համակարգչային սարքավորանք, 
ներբեռնված համակարգչային ծրագրեր, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
միկրոհամակարգիչներ. համակարգչային կից 
սարքեր, տպիչներ, տերմինալներ, մոնիտորներ, 
էկրաններ, ստեղնաշարեր. տվյալների պահպանման 
ապարատներ, մագնիսական և օպտիկական 
սկավառակներ և սկավառակակրիչներ, ժապա-
վենակրիչներ. ապարատներ, արտադրանք, 
ծրագրեր և ծրագրային ապահովում բառերի, 
տվյալների և պատկերի վերարտադրման, 
տեղեկություն հավաքելու, կառավարման, ներ-
կայաց ման և վերահսկման, տվյալների բազաների, 
տվյալների բազաների կառավարման, համա-
կարգչային նախագծման, աշխատանքների 
կառավարման, հեռահաղորդակցության, թվայնա ց-
ված կապի, ռադիոյի, հեռուստատեսության, ցանցի 
կապի և ցանցի կառավարման, հաղորդագրության, 
մուլտիմեդիային 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, 
ծածկոց ներ, կանգնակներ, իրաններ, բարձրա-
խոսներ, պարագաներ, մոնիտորներ, տպիչներ, 
էկրաններ և ստեղ նա շարներ դյուրակիր 
էլեկտրոնային սարքերի համար. դատարկ համա-
կարգչային սկավառակներ. թվայնացված տվյալ-
ների դատարկ կուտակիչներ. էլեկտրոնային 
տվյալների դատարկ կուտակիչներ. դատարկ 
սմարթ քարտեր. համակարգչային մալուխներ. 
հաշվասարքեր. տեսախցիկների պատյաններ. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
համա կարգիչների մկնիկներ. համակարգչային 
ցանցի երթուղարարներ և միջուկներ. 
hամակարգչային պարագաներ, մասնավորապես` 
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. մեդիա-
նվագարկիչներ. մեդիանվագարկիչների մասեր և 
պարագաներ, մասնավորապես  ̀ պաշտպանիչ 
պատյաններ և ծածկոցներ դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչների, լիցքա վորվող սարքերի, 
էլեկտրական և սնման կաբելների համար. տեսա 
էլեկտրոնային մասեր և պարագաներ, մասնա-
վորապես  ̀էլեկտրական և սնման կաբելներ և լիցքա-
վորվող սարքեր. թվային էլեկտրոնային մասեր և 
պարագաներ, մասնավորապես  ̀ որպես իրան 
օգտագործվող քերծվածքից պաշտպանող մեկուսիչ 
պիտոյատուփեր, պատյաններ և պլաստիկական 
թաղանթներ, հատուկ նախատեսված համա-
կարգիչների, թվային ձայնա և մեդիա նվա-
գարկիչների, MP3 նվա գարկիչների, շարժական 
հեռախոսների, անձնական թվային հավելումների 
համար. հաղորդալարերի, ձայնահանների, կուտա-
կիչների համար լիցքավորող սարքերի, համա-
կարգիչների կից սարքերի և սենսորային ասեղների 
տեսա էլեկտրոնային սարքեր, մասեր և 
պարագաներ. USB մալուխներ. տեսագրման 
մալուխներ. երկարացման մալուխներ. էլեկտրական  
և սնման մալուխներ. կերպափոխիչներ. USB 
սարքավորանք. համակարգչային տվյալների և 
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հիշողության պահպանման սարքեր, մասնա-
վորապես  ̀դատարկ ֆլեշ սկա վառակա կրիչներ, USB 
սկավառա կակրիչներ, USB թվային պահպանման 
քարտեր և քարտեր ընթերցելու սարքեր. տպիչների 
մասեր և պարագաներ, մասնավորապես` 
մալուխներ. էլեկտրոնային գրքեր. համակարգչային 
ծրագրեր կինոնկարների, հեռուստա շոուների, 
տեսա գրությունների և երաժշտության մուտքի 
համար. համակարգչով և կապի ցանցով տրամա-
դրվող ներբեռնվող ձայնա, տեսա և տեսալսողական 
բովանդակություն գեղարվեստական ֆիլմերի, 
հեռուստաշոուների, տեսագրությունների և 
երաժշտության բնագավառում. երաժշտություն, 
նորություններ, ձայն և խոսակցություն ներբեռնող 
ձայնի  թվային ֆայլեր. համակարգչային խաղերի 
ծրագրեր. համակարգչային խաղերի ծրագրային 
ապահովում. խաղերի ծրագրային ապահովում. 
ինտերակտիվ ծրագրային ապահովում. ինտեր-
ակտիվ խաղերի ծրագրեր. համակարգչային 
հավելվածներ շարժական սարքերի, ինտերնետ 
բրաուզերների, համակարգչային կցուրդների, 
ընթերցող էլեկտրոնային սարքերի և պլանշետային 
համակարգիչների համար, մասնավորապես` 
տեսախաղերի ծրագրեր և համընդհանուր հետա-
քրքրություն հանդիսացող համակարգչային 
հավելումների ծրագրեր առևտրի, ապրանքների 
համեմատման, զվարճության, նորություն ների, 
ընթաց քի  կառա  վար ման, անձնա  կան կառա-
վարման, երաժ շ տության և տեսա գրություն ների 
համար. համա  կարգ չային ծրա գրերի մշակման սար-
քեր. վերոնշյալ բոլոր ապրանքների մասեր և 
կցամասեր. հեռախոսներ, շարժա կան/բջջային 
հեռախոսներ, տեսա հեռախոսներ, 
լուսանկարչական ապարատներ. էկրաններ 
հեռուստաընդունիչների համար. 
հեռուստաընդունիչներ (հեռուստացույցներ) և 
հեռուստա տեսային հաղորդիչներ. հեռուստա-
ընդունիչների (հեռուստացույցների) հեռա-
կառավարման ապարատուրա. էլեկտրոնային 
նոթա տետրեր. մագնի սական տեղեկակրիչներ. 
ռադիո ընդու նիչ ներ. ռադիո  հաղորդիչ  ներ. տեսա-
խցիկներ. համա    կարգչային ծրագրային ապա հո-
վում և համա կարգչային սարքավորումներ. 
համա  կարգչային ծրա գրային ապահովում և 
ներկառուցված համակարգչային ծրագրեր, մասնա-
վորապես  ̀գործառնական համակարգերի ծրագրեր, 
տվյալների համաժամանակացման ծրագրեր 
հավելումների մշակման սարքերի բնագավառում 
անձնական և ձեռքի համակարգիչների և շարժական 

թվային էլեկտրոնային սարքերի համար. 
հեռախոսների կառավարման ծրագրեր, բջջային/
շարժական հեռախոսներ, սմարթֆոններ և 
պլանշետային համակարգիչների ծրագրեր. 
հեռախոսով տեղեկատվության որոնման ծրագրեր 
և սարքա վորումներ. հաղորդա գրությունների վերա-
հասցեավորման ծրագրեր. շարժական/բջջային 
հեռախոսներին վերաբերվող շարժական/բջջային 
հեռախոսների, սմարթֆոնների և պլանշետային 
սարքերի համա կարգչային հավել վածների 
ծրագրեր. համակարգչային հավելվածների և 
ներկառուցված համա կարգչային հավել  ված ների  
ծրագրեր շար ժական/բջջային հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետային սարքերի համար, 
մասնավորապես  ̀ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս 
շարժական/բջջային հեռա խոսների, սմարթֆոնների 
և պլանշետային սարքերի վրա գտնվող 
լուսանկարներ և տեսախցիկից տեսագրություններ 
տարածել սոցցանցերում սոցցանցերի օգտատերերի 
համար. համակարգչային ծրագրեր տվյալների 
բազաների առցանց մուտքի, վերանայման և 
որոնման համար. համակարգչային սարքավորում և 
համակարգչային ծրագրեր համակարգչայնացված 
համաշխարհային 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 պատյանների տեսքով մասեր և 
պարագաներ բջջային հեռախոսների, սմարտ-
ֆոնների և պլանշետային համա կարգիչների 
համար, կուտակիչներ, վերա լիցքավորվող 
կուտակիչներ, լիցքավորման սարքեր, էլեկտրական 
կուտակիչների լիցքավորման սարքեր, տվյալների 
մալուխներ, սնուցման մալուխներ, ականջակալներ, 
ստերեո ականջակալներ, ականջապնակներ, 
ստերեո բարձրախոսներ, ձայնային բարձրախոսներ, 
ձայնային բարձրա խոսներ տան համար, 
ականջակալներ անլար կապի ապարատ ների 
համար. անձնական ստերեո բարձրախոսներ. 
միկրո ֆոններ. 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 
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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. հեռուս-
տա ընդունիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. գովազդային նյութերի նորացում. 
ինքնարժեքի վերլուծության կազմում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդ փոստով. վարձա-
կալական գործակալությունների ծառայություններ. 
աճուրդների անցկացում. աճուրդային վաճառք. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում. օգնություն արդյունա բերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. օգնություն ապրանքների 
և ծառա յություն ների 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. հեռուստագովազդ. առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն դերասանների և 
կատարողների համար. առևտրային տեղեկա-
տվության գործակալությունների ծառայություններ. 
հետազոտություններ գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. լուսապատճենահանում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. գործառնությունների վերաբերյալ 
հարցումների ծառայություններ. ապրանքների  և 
ծառայությունների մատակարարման ապահովում 
երրորդ անձանց համար. գործ նական 
տեղեկատվություն. ապրանքների և ծառա յություն-
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. վիճա-
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադրում. 
տեղեկատվության հավաքում և կանոնակարգում 

տվյալների համակարգչային բազաներում. 
փաստաթղթերի լուսա պատճենա հանում. գովազդի 
մանրակերտում. առցանց գովազդ ինտերնետով և 
դիրքորոշման համաշխարհային այլ համակարգերի 
միջոցով. շուկայի վերլ ուծություն. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետա զոտություններ. մեքենա-
գրման ծառայություններ.  մանեկենների ծառա-
յություններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ կապված 
ծառայություններ.  առցանց գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. գների 
համեմատման ծառայություններ. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. հասարակական հարա բերու-
թյուններ. մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվա-
միջոցներով. հոգե բանական տեստա վորում 
աշխատողներ ընտրելիս. ծառա յություններ 
հասարակական հարա բերությունների բնա-
գավառում. գով ազ դային տեքս  տերի հրա-
տարակում. ռադիո գովազդ. գործարարության 
(բիզնեսի) արդյունավետության փորձա քննական 
ծառա յություններ. հաշվա պահություն. գովազդային 
գործա կալությունների ծառա  յություններ. գովազ-
դային նյութերի տարածում. գովազդի կառավարում. 
խորհրդա   տվություն աշխատակիցների 
հաստիքների համալրման վերաբերյալ. պատճենա-
հանում. փաստա  թղթերի բազմացում (վեր արտա-
դրում). աուդիտ ծառա  յաու թյուններ. 
խորհրդա   տվու թյուն գործ արա րության (բիզնեսի) 
կառա   վար ման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործ  արա րության (բիզնեսի) կազ մակերպման հար-
ցերով. վաճառքի օժան դակություն երրորդ անձանց 
համար. վաճառքի առաջխաղացում (երրորդ 
անձանց համար). գների համեմատում. քարտու-
ղարական ծառայություն. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. տեղեկատվության տեսակավորում և 
մոնտաժում տվյալների համակարգչային 
բազաներում. սղագրական ծառայություններ. 
հովանավորների որոնում. տվյալների որոնում 
համակարգչային բազաներում երրորդ անձանց 
համար. լրագրերի բաժանորդագրության 
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կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
հեռահաղորդակցական ծառայ ությունների բաժա-
նորդա գրում երրորդ անձանց համար. տեքստի 
մշակում. հեռախոսազանգերին պատաս խանելու 
ծառայություններ բացակայող աբոնենտ ների 
համար. պատճենահանում. հեռուստագովազդ. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. վճարման փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. գովազդային  նյութերի մշակում. 
նմուշների տարածում. արտաքին գովազդ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. պատճենա-
հանման 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 
առցանց մանրարածախ վաճառք, մասնավորապես` 
երաժշտական գրառումների, երաժշտական 
ժապավենների, երաժշտական ձայներիզների, 
երաժշտական ստեղծագործական ծրագրերի, 
լազերային սկավառակների, երաժշտական 
ավտոմատների (վճարովի) (ջուք-բոքսերի),  
երաժշտական CD-ների, երաժշտական DVD-ների,  
օպտիկական հիշողությամբ երաժշտական թվային 
սկավառակների, երաժշտական 3D սկավառակների, 
երաժշտական ձայնագրառումների, երաժշտական 
տեսալսողական գրառումների, երաժշտական 
տեսագրությունների, երաժշտական երկկողմանի 
սկավառակների,  երաժշտական մինի սկավառակ-
ների, երաժշտական SACD-ների,  վինիլային 
գրանցումների, MP3 ներբեռնումների, թվային 
երաժշտական գրանցումների, թվային տեսա-
լսողական գրանցումների. գովազդային ծառա-
յություններ, մասնավորապես  ̀ գովազդային 
նյութերի տարածում երրորդ անձանց համար 
առցանց էլեկտրոնային կապի ցանցի միջոցով. 
մանրածախ գովազդային ծառայություններ, 
մասնավորապես  ̀գովազդային նյութերի տարածում 
երրորդ անձանց համար առցանց էլեկտրոնային 
կապի ցանցի միջոցով.  սցենարների,  
երաժշտության, ֆիլմերի, հեռուստաշուոների, 
մուլտիմեդիային ներկա յացումների, 
համակարգչային ծրագրերի, աուդիո ֆայլերի, 
կոմիքսների և հրապարակումների որոնողական 
առցանց առևտրային տվյալների բազաների 
տրամադրում. շուկայի որոնում և տեղեկա տվության 

ծառայություններ. տեղեկա տվության հավաքում 
տվյալների համա կարգչային բազաներում.  շուկայա-
գիտական (մարքեթին գային) հետազոտություններ 
և գործարարության (բիզնեսի)  շուկայագիտական 
տեղեկատվական ծառա յություն ներ, մասնա-
վորապես՝ բաժանորդ-բաժանորդ, բաժանորդ-
առևտուր, առևտուր-բաժանորդ, առևտուր-առևտուր 
զվաճու թյուններին և զվարճությունների 
արդյունաբերության մասին համապատասխան 
տեղեկատվության տարածում. 
համակարգչայնացված առցանց մանրածախ 
վաճառք, ավտոմատացված և համակարգչայնացված 
առևտուր, համաշխարհային տեղեկատվական 
կապի ցանցով տրամադրվող երրորդ անձանց  
ապրանքների ավտոմատացված և համա-
կարգչայնացված առևտուր,  առցանց առևտուր,  
առցանց մանրածախ և մեծածախ   վաճառքի 
ծառայու թյուններ, մանրածախ խանութների 
վաճառքի ծառայություններ, փոստով ապրանքների 
ծառայություններ, համաշխարային համակարգչային 
ցանցով տրամադրվող մանրածախ վաճառք, 
մանրածախ առցանց ծառայություններ, մանրածախ 
վաճառքի հարմարավետ խանութներ, առցանց 
մանրածախ վաճառքի հարմարավետ խանութներ,  
մանրածախ վաճառքի հանրախանութներ, ներկերի,  
արծնուկների, լաքերի, սպիտակեցնող պատ-
րաստուկների և  լվացքի համար այլ նյութեր,  
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), հղկամշակման 
պատ րաստուկների, դեղագործական և հիգիենիկ 
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, հրավա-
ռելիքի, թանկարժեք իրերի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշ տական 
գործիքների, գրքերի, տպագրված նյութերի, 
գրասենյակային իրերի, լուսանկարների, գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար սոսնձող նյութերի, ներկելու վրձինների,  
փաթեթավորման նյութերի, կաշվից և կաշվի 
նմանակումների և վերոնշյալ նյութերից պատ-
րաստված  ապրանքների, մասնավորապես 
կենդանի ների կաշիների, մորթիների, ճամպրուկ-
ների, ուղեպայուսակների, անձրևանոցների և 
արևային հովանոցների, ձեռնափայտերի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

9090

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

03 .04 . 20 17

(գավազաններ), կահույքի, հայելիների, նկարների 
համար շրջանակների, կենցաղային և  խոհանոցի 
սպասքի և տարանների,  սանրերի և սպունգների, 
վրձինների, մաքրման պարագաների, ապակիների, 
ճենապակիների և հախճապակիների, խոհանոցում 
օգտագործելու անոթների և թավաների, մանածա-
գործական թելերի և թելերի, մանածա գործվածքի և 
մանածագործական ապրանքների, անկողնու 
ծածկոցների, սեղանի ծածկոցների, հագուստի,  
կոշկեղենի, գլխարկների, քուղերի և ասեղնագործած 
իրերի, ժապավենների (շքերիզային իրեր) և հյուսված 
ժապավենաթելերի, 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 ապրանքների և ընդհանուր սպառողա-
կան ապրանքների համակարգչայնացված առցանց 
ծարայությունների  պատվիրում երրորդ անձանց 
համար.  էլեկտրոնային խաղերի, համա կարգչային 
խաղերի, տեսախաղերի, էլեկտրոնային խաղային 
ծրագրերի,  համակարգչային խաղային ծրագրերի և 
տեսախաղային ծրագրերի մանրածախ խանութներ.  
հոսքային և նախապես ներբեռնվող էլեկտրոնային 
խաղերի մանրածախ խանութների առցանց 
ծառայություններ.  առցանց գնման պատվերների 
համակարգչայնացված ընթացք.  համաշխարհային  
համակարգչային ցանցով գործարարության 
տեղեկատվության հավաքագրման վերաբերյալ 
տվյալների որոնում. առցանց գովազդվող 
ուղեցույցով այլ վաճառողների ապրանքներին  և 
ծառայություններին վերաբերվող գովազդային 
տեղեկատվության հավաքում.  առցանց առևտրային 
տեղեկատվությամբ ուղեցույցների տրամադրում.  
տվյալների բազաների համակարգչայնացված 
կառավարման ծառա յություններ.  առցանց պատ-
վիրելու ծառա յություններ. հիմնական գնորդների 
համար զեղչային ծրագրեր զեղչված փոխադրման 
ծառայությունների փոխհատուցման տեսքով. 
մանրածախ վաճառք, մասնավորապես  ̀ զեղչային 
ծրագրերի կառավարում, որը թույլ է տալիս 
մասնակիցներին  զեղչային քարտերի և փոխա-
դրումերի փոփոխական կուրսի ծրագրերի միջոցով 
ստանալ փոխադրումների ծառայությունների 
զեղչեր. ապրանքների և ծառայությունների 
վաճառքի և գնման  գործարարության միջնորդական 

ծառայություններ. աճուրդային  ծառայություններ. 
համակարգված գովազդային ծառայություններ.  
ընդհանուր ապրանքներին և ընդհանուր սպա-
ռողական ապրանքներին վերաբերվող համա-
կարգչայնացված առցանց պատվիրելու 
ծառա յություններ. առևտրային տեղեկա տվության 
ուղեցույց ների առցանց տրամադրում. տվյալների 
բազաների  ծառայություններ, որոնք  թույլ են տալիս 
երրորդ անձանց հարմարավետ  ուսումնասիրելու և 
ընտրելու ծառայություններ վեբկայքից. գործարք-
ների փոխանցման, ցուցադրման և պահպանման, 
նույնականացման և ֆինանսական տեղեկա-
տվության  համակարգչային տվյալների բազաների 
հավաքում. տեղեկատվական ծառա յություն ներ, 
մասնա վորապես  ̀ հատուկ պահանջվող ապրանք-
ների հասանելիությունը որոշող մանրա ծախ 
վաճառքի ապրանքների վերա բերյալ գնորդներին 
տեղեկատվության  տրամադրում. գործնական 
տեղեկա տվության առցանց տրամադրում, մասնա-
վորապես  ̀անհատների նախա սիրությունների վեր-
լուծություն և ապրանք ների զննում և 
խորհրդատվություն. առցանց գնման պատվերների 
մշակման համակարգչայնացված գործընթացներ. 
առցանց առևտրային տեղեկա տվության ուղեցույց-
ների 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, երկրա-
բաշխական, լուսա նկարչական, կինե մատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության և 
ուսուցման սարքերի ու գործիքների, էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքերի և գործիքների, ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքերի,  մագնիսական 
տեղեկակիրների,  ձայնա գրման սկավառակների,  
խտաս կավառակների,  DVD-սկավա ռակների, 
բարձր խտությամբ օպտիկական սկավառակների և 
այլ թվային գրառման մեդիաների, կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմների, դրամ-
արկղային ապարատների, հաշվիչ մեքենաների,  
տեղեկա տվության մշակման սարքա վորումների,   
համա կարգիչների, համա կարգչային ծրագրային 
ապահովման, ծրագրերի, փոխանցման, պահպան-
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ման, մշակման, գրառման և տեքստի վերանայման 
շարժական և ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի, 
պատկերների, աուդիո, վիդեո և տվյալների, 
ներառյալ համաշխարհային համա կարգչային 
ցանցերի, անլար ցանցերի և էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի, պլանշետային համակարգիչների, 
էլեկտրոնային գրքերի, աուդիո և տեսա նվա-
գարկիչների, էլեկտրոնային անձնական օրգա-
նայզերների, անձնական թվային համակարգիչների 
և դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
սարքերի, համակարգչային կից սարքավորումների, 
մոնիտորների, էկրանների, լարերի,  մալուխների,  
մոդեմների, տպիչների, սկավառակակրիչների, 
ձայնահանների, ձայնահանների 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, 
բարձրա խոսների, միկրոֆոնների,  և ական-
ջակալների, պատյանների, ծածկոցների, և համա-
կարգիչների դրոցների, պատյանների,  ծածկոցների, 
և  շարժական և ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի 
դրոցների փոխանցման, պահպանման,մշակման, 
գրառման և տեքստի, պատկերների, աուդիո, վիդեո 
և տվյալների զննման, ներառյալ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերով, պլանշետային համա-
կարգիչների, էլեկտրոնային գրքերի, աուդիո և 
տեսա նվագարկիչների, էլեկտրոնային անձնական 
օրգանայզերների, անձնական թվային համա-
կարգիչների և դիրքորոշման համաշխարհային 
համա կարգի սարքերի և էլեկտրոնային միջոցով 
հրապարակվող նյութերի ցուցադրման սարքեի, 
մասնավորապես  ̀գրքերի, ամսագրերի,  թերթերի, 
տեղեկագրերի, մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
շարժական և ձեռքի էլեկտրոնային հեռակա-
ռավարման սարքերի և համակարգիչների, 
էլեկտրական ձայնահանների, USB մալուխների, 
էլեկտրո նային ներբեռնման կայանների, կուտա-
կիչների համար լիցքավորող սարքերի,  էլեկտրո-
նային միակցի չ ների, լարերի,  մալուխների և 
ադապտերների, շարժական էլեկտրոնային 
սարքերի անլար հեռա  կառավարման սարքերի, 
ական ջակալների և ականջա պանակների, 
տվյալների համա  ժամանակացման ծրագրերի, 
անձնա կան և ձեռքի համակարգիչների հավելված-
ների մշակման համար սարքերի ծրագրերի, 

համակարգչով և կապի ցանցերով գեղարվեստական 
գրականության, վավերագրական գրականության, 
կատա կերգությունների և գեղ արվեստական 
ֆիլմերի  բնագավառում տեքստի, գծապատկերների, 
պատկերների և էլեկտրոնային հրապարակումների, 
ներբեռնվող նախապես գրանցված ձայնա և 
տեսալսողական բովանդակության, տեղեկա-
տվության և մեկնաբանությունների, ներբեռնվող 
էլեկտրոնային գրքերի, ամսագրերի, պար-
բերականների, տեղեկագրերի, թերթերի, ամսա-
թերթերի և այլ հրապարակումների, ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրապարակումների համակարգչային 
ծրագրերի, համակարգչով և կապի ցանցերով 
տրամադրվող գեղարվեստական և 
վավերագրական, ներբեռնվող գրքերի նմուշների, 
կարճ պատմվածքների, սցենարների, 
գեղարվեստական ֆիլմերի, կատակերգությունների, 
ձայնա և տեսաֆայլերի, ներբեռնվող ֆիլմերի և 
կինոֆիլմերի տեքստերի, տվյալների և 
տեղեկատվության հավաքագրման, խմբագրման, 
կազմակերպման, մոնտաժման, գրքերի 
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 բազայի կառավարման 
ծրագրերի, նշանների ճանաչման համակարգչային 
ծրագրերի, ձայնի ճանաչման համակարգչային 
ծրագրերի, էլեկտրոնային փոստի և 
հաղորդագրությունների ծրագրերի, 
համակարգչային ծրագրերի, առցանց տվյալների 
բազաների և էլեկտրոնային ցուցատա խ տակների 
մուտքի, ցուցադրման և որոնման համար համա-
կարգչային ծրագրերի, տվյալների համա-
ժամանակացման ծրագրերի, հավելվածների 
մշակման ծրագրերի,   լվացքի համար սպիտակեցնող 
պատրաստուկների և այլ նյութերի, մաքրող, 
ողորկող (փայլեցնող), ճարպազերծող և հղկամշակող 
պատրաստուկների, 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, 
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ատամների ծեփա պատճեններ պատ րաստելու 
նյութերի, ախտահանիչ միջոցների, վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկների, 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, սովորա կան 
մետաղ ների և դրանց համահալվածք ների, 
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, ատամնաբուժական և 
անասնաբուժական ապարատների և գործիքների, 
վերջավորությունների, աչքի, ատամի պրոտեզների, 
ոսկրաբուժական իրերի, կարեր դնելու նյութերի, 
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտա-
րա տեխնիկական սարքերի, տրանսպորտային 
միջոցների, ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատների, ազնիվ մետաղների և դրանց 
համա հալվածքների, ոսկերչական իրերի, 
թանկարժեք քարերի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, տարբեր թեմաներով գեղարվեստական 
և վավերագրական գրքերի, գեղարվեստական և 
վավերագրական գրքերի, կատակերգական 
գրքերի, կինովեպերի, նկարազարդ ձևով 
պատմվածքների և կատա կերգական 
պատմվածքների  շարքերի, սցենարների և 
արվեստի գործի, կատակերգական գրքերի, 
սցենարների և արվեստի գործի  մասին 
պարբերականների, թղթի, ստվարաթղթի, տպա-
գրական արտադրանքի, կազմարարական աշխա-
տանք ների համար նյութերի,  լուսանկարների, 
թղթագրենական պիտույքների, 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 

հրատարա կումների, պլանշետային 
համակարգիչներով հրա տարակումների, 
մուլտիմեդիային միջոցներով հրատարակումների, 
ինտերակտիվ արտադրանքի և առցանց 
ծառայությունների, տպագրական հրա-
պարակումների, գրքերի, ամսագրերի, տեղեկա-
գրերի, պարբերա  կանների, բրոշյուրների, 
բուկլետ  ների, պարսավագրերի, ուղեցույցների, 
ամսաթերթերի, թռուցիկների, բացիկների, 
գովազդային և առաջ խաղացման նյութերի, 
կատալոգների, համա կարգչային ծրագրերին 
վերաբերվող կատալոգների, համակարգչային 
բրոշյուրների, համա կաևգչային ձեռքի գրքերի, 
համա կարգչային սարքերի մասին հրապարա-
կումների, համակարգչային սարքերին վերաբերվող 
ուղեցույց ների, համակարգչային սարքերին 
վերաբերվող ուղեցույց գրքերի, համա կարգչային 
հրահանգներով ուղեցույցների, համակարգչի 
կառավարման, տեխնոլոգիային, թվային 
տեխնոլոգիային և տեխնիկական նորու թյուններին 
վերաբերվող հրապարակումների, երաժշ տական 
ապարատներին և գործիքներին վերա բերվող 
կատալոգների, հեռակապի ապարատներին 
վերաբերվող 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 
հրահանգ ներով ուղեցույցների, երաժշտական 
ամսագրերի,  գրենական պարագաների, հեռա-
խոսագրքերի և հասցեագրքերի, գործառնություն-
ների նախագծերի, օրագրերի, գովազդային 
պաստառների, մոնտաժ ված և չմոնտաժված 
լուսանկարների, կարճաթև մայկաների և վերնա-
շապիկների տպագրական պատկերների, 
գովազդային նյութերի, պիտակների և 
ավտոմեքենա ների թափարգելների վրայի 
պիտակների, ձայներիզներով վաճառքի 
բուկլետների, վերոնշյալ բոլոր ապրանքների մասերի 
և կցամասերի, կաշվից և կաշվե նմանակումներից և 
այդ նյութերից ապրանքների, մասնավորապես` 
կենդանիների կաշվից, մորթիներից,  սնդուկների և 
ճամփորդական ճամպրուկների,  անձրևանոցների 
և հովանոցների, ձեռնափայտերի,  մտրակների, 
լծասարքերի և թամբագործական իրերի, կահույքի, 
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հայելիների, նկարների շրջանակների, փայտից, 
կեղևից, եղեգից, գործվածքից, եղջյուրներից, 
ոսկրից, փղոսկրից, սաթից,  խեցուց, ծովի փրփուրից 
և բոլոր այդ նյութերի փոխարինիչներից 
ապրանքների, կամ պլաստմասսայից, 
մասնավորապես  ̀կահույքի, հայելիների, նկարների 
շրջանակների, զամբյուղների, գրքերի տակդիրների, 
շշերի համար տակդիրների, կոճղերի, կեռիկների, 
տարրաների, շշերի խցանների, կողովների, 
երեխաների համար բարձր աթոռների, դեկորատիվ 
հեռախոսների, գովազդային ցուցա տախտակների, 
սկուտեղների, վահանների, լոգարա նի 
վարագույրների կախիչների, տնային կամ 
խոհանոցային սպասքի և տարաների, սանրերի և 
սպունգերի, խոզանակների, խոզանակ պատ-
րաստելու նյութերի, մաքրող պարագաների, 
մետաղական սպունգերի, չմշակված կամ կիսով 
չափ մշակված ապակու, ապակու, ճենապակու և 
կերամիկայի, գործվածքի և մանածագործական 
ապրանքների,  անկողնու և սեղանի ծածկոցների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, խաղերի և 
խաղալիքների, մարմնամարզական և սպորտային 
իրերի,  տոնածառի զարդերի, մսի, ձկան, թռչնամսի 
և որսամսի,  մսի էքստրակտների, պահածոյացված, 
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, հեռա-
խոսների, շարժական/բջջային հեռախոսների, 
լուսա նկարչական ապարատների, տեսախցիկների, 
հեռուստա ընդունիչների համար Էկրան ների, 
հեռուստա ընդունիչների (հեռուստացույցներ) և 
հեռուստատեսային հաղորդիչների, հեռուստա-

ընդունիչների (հեռուստացույցների) հեռա-
կառավարման ապարատուրայի, էլեկտրոնային 
նոթատետրերի, մագնիսական տեղեկակրիչների,  
ռադիոընդունիչների,  ռադիոհաղորդիչների,  
տեսախցիկ ների,  համա կարգչային ծրագրային 
ապա հովման և համակարգչային սարքավորում-
ների, համա կարգչային ծրագրային ապահովման և 
ներկառուցված համակարգչային ծրագրերի, 
մասնա վորապես  ̀ գործառնական համակարգերի 
ծրագրերի, տվյալների համաժամանակացման 
ծրագրերի հավելումների մշակման սարքերի 
բնագավառում անձնական և ձեռքի համա-
կարգիչների և շարժական թվային էլեկտրոնային 
սարքերի համար, հեռախոսների կառավարման 
ծրագրերի, բջջային/շարժական հեռախոսների, 
սմարթ ֆոնների և պլանշետային համակարգիչների 
ծրագրերի, հեռախոսով տեղեկատվության որոնման 
ծրագրերի և սարքավորումների, հախորդա-
գրությունների վերահասցեավորման ծրագրերի, 
շարժական/բջջային հեռախոսներին վերաբերվող 
շարժական/բջջային հեռախոսների, սմարթֆոնների 
և պլանշետային սարքերի համակարգչային 
հավելվածների ծրագրերի, համակարգչային 
հավելվածների և ներկառուցված 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 
սոցցանցերում սոցցանցերի օգտատերերի համար, 
տվյալների բազաների առցանց մուտքի, 
վերանայման և որոնման համա  կարգչային 
ծրագրերի, համակարգչայնացված համ-
աշխարհային տեղեկա տվության ցանցերով հեռա-
խոսակապի տրամադրման համար համակարգչային 
սարքավորման և համակարգչային ծրագրերի,  
ձեռքի և շար ժական/բջջային թվային էլեկտրոնային 
սարքերի համար մասերի և պարագաների, 
ծածկոցների, պատյանների, կաշվից կամ դրանց 
նմանակ  ներից պատյանների, կտորից կամ 
մանածա գործական նյութերից պատյանների, 
կուտակիչների, վերալիցքավորվող կուտակիչների, 
լիցքավորման սարքերի, էլեկտրական կուտակիչների 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների կաբելների, 
սնուցման կաբելների, ականջակալների, ստերեո 
ականջակալների, ականջապնակների, ստերեո 
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բարձրախոսների, ձայնային բարձրախոսների, տան 
համար ձայնային բարձրախոսների, անլար կապի 
ապարատների համար ական ջակալների, անձնա-
կան ստերեո բարձրա խոսների,  միկրո ֆոնների, 
ավտոմեքենաների ձայնային ապա րատուրայի, 
դյուրակիր և ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքերի 
միացման և լիցքավորման ապա րատների, 
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 հաղորդագրությունների համակարգչային 
ծրագրերի, մալուխային հեռուստաընդունիչների 
տեսքով շարժական/բջջային հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետների մասերի և 
կցամասերի տեսքով խանութներ, առցանց 
մանրածախ խանութներ և առցանց պատվերների 
համա կարգչայնաց ված ծառայություններ. 
համացանցով կամ այլ կապի ցանցերով օգտա-
տերերի ապրանքի մասին տեղեկատվության տրա-
մադրում.  լվացքի համար սպիտակեցնող 
պատ  րաստուկների և այլ նյութերի, մաքրող, ողորկող 
(փայլեցնող), ճարպազերծող և հղկամշակող պատ-
րաստուկների, օճառների, օծանելիքի, եթերային 
յուղերի, կոսմետիկական միջոցների, մազերի 
լոսյոնների, ատամի փոշիների, դեղագործական և 
անասնաբուժական պատ րաստուկների, 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 պատ-
րաստուկների, ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
սովորական մետաղների և դրանց համա-
հալվածքների, սովորական մետաղներից ապրանք-
ների, 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, պատա-
ռաքաղների և գդալների, ածելիների, գիտական, 
ծովային, երկրաբաշխական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական, օպտի կական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, 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 տեղեկա-
կիրների,  ձայնագրման սկավառակների,  վաճառքի 
ապարատների և  կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմների, դրամարկղային 
ապարատների, հաշվիչ մեքենաների, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումների և համա-
կարգիչների, կրակմարիչների, CD, DVD և բարձր 
խտության օպտիկական սկավառակների, 
պլանշետային համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների, ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի, 
գրպանի համա  կարգիչների, թվային նվա-
գարկիչների, շարժա կան/բջջային հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, թվային լուսա նկարչական 
ապարատների և թվային տեսախցիկների, 
էլեկտրոնային գրքերի ընթերցման սարքերի, անլար 
կապի սարքերի,  վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա բուժական և անասնա  բուժական 
ապարատների և գործիքների, վերջավորությունների, 
աչքի, ատամի պրոտեզների, ոսկրաբուժական 
իրերի, կարեր դնելու նյութերի, լուսավորման, 
ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի 
ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդա-
փոխման, ջրաբաշխման և սանիտարա-
տեխնիկական սարքերի, տրանս պորտային 
միջոցների, ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատների, ազնիվ մետաղների և դրանց համա-
հալվածքների, ոսկերչական իրերի, թանկարժեք 
քարերի, ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ 
սարքերի, երաժշտական գործիքների, տարբեր 
թեմաներով գեղարվեստական և վավերագրական 
գրքերի, գեղարվեստական և վավերագրական 
գրքերի, կատակերգական գրքերի, կինովեպերի, 
նկարազարդ ձևով պատ մվածք ների և կատա-
կերգական պատմվածքների  շարքերի, սցենարների 
և արվեստի գործի, կատակերգական գրքերի, 
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սցենարների և արվեստի գործի  մասին 
պարբերականների, թղթի, ստվարաթղթի, 
տպագրական արտադրանքի, կազմարարական 
աշխատանքների համար նյութերի,  լուսանկարների, 
թղթագրենական պիտույքների, գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար կպչուն 
նյութերի, նկարիչների համար պիտույքների, 
վրձինների,  գրամեքենաների և գրասենյակային 
պիտույքների, ուսուցողական նյութերի և 
դիտողական ձեռնարկների, փաթեթավորման 
համար պլաստմասսայե նյութերի,  տառաշարերի, 
տպագրական կլիշեների, համակարգչով հրա-
տարակումների, պլանշետային համա կարգիչներով 
հրատարակումների, մուլտիմեդիային միջոցներով 
հրատարակումների, ինտերակտիվ արտադրանքի 
և առցանց ծառայությունների, տպագրական հրա-
պարակումների, գրքերի, ամսա գրերի, տեղեկա-
գրերի, պարբերա կանների, բրոշյուրների, 
բուկլետ ների, պարսա վագրերի, ուղեցույցների, 
ամսա թերթերի, թռուցիկների, բացիկների, գով-
ազդային և առաջխաղացման նյութերի, կատա-
լոգների, համա կարգչային ծրագրերին վերաբերվող 
կատա լոգների, համակարգչային բրո շյուրների, 
համա  կաևգչային ձեռքի գրքերի, համակարգչային 
սարքերի մասին հրա պարա կումների, համա-
կարգչային սարքերին վերա բերվող ուղեցույց ների, 
համա կարգչային սարքերին վերաբերվող ուղեցույց 
գրքերի, համա կարգչային հրահանգներով ուղեցույց-
ների, համա կարգչի կառա վարման, տեխ նո-
լոգիային, թվային տեխ նոլոգիային և տեխնիկական 
նորություններին վերա բերվող հրապարակումների, 
երաժշտական ապարատներին և գործիքներին 
վերաբերվող կատա լոգների, հեռակապի 
ապարատներին վերաբերվող կատալոգների, 
շարժական/բջջային հեռախոսների, հեռախոսային 
զանգերի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի, 
տեսագրությունների, հրատապ հաղորդա գրություն-
ների, 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, հեռա խոսագրքերի և 
հասցեագրքերի, գործ առնությունների նախագծերի, 
օրագրերի, գով ազդային պաստառների, 
մոնտաժված և չմոնտաժ  ված լուսանկարների, 
կարճաթև մայկա ների և վերնա  շապիկների 

տպագրական պատկերների, գովազդային 
նյութերի, պիտակների և ավտոմեքենաների 
թափար գե լնե րի վրայի պիտակների, ձայն երիզնե-
րով վաճառքի բուկլետ ների, վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների մասերի և կցամասերի, կաշվից և 
կաշվե նմանակումներից և այդ նյութերից 
ապրանքների, մասնավորապես  ̀ կենդանիների 
կաշվից, մորթիներից,  սնդուկների և ճամփորդական 
ճամպրուկների,  անձրևանոցների և հովանոցների, 
ձեռնափայտերի,  մտրակների, լծասարքերի և 
թամբագործական իրերի, կահույքի, հայելիների, 
նկարների շրջանակների, փայտից, կեղևից, եղեգից, 
գործվածքից, եղջյուրներից, ոսկրից, փղոսկրից, 
սաթից,  խեցուց, ծովի փրփուրից և բոլոր այդ 
նյութերի փոխարինիչներից ապրանքների, կամ 
պլաստմասսայից, մասնավորապես  ̀ կահույքի, 
հայելիների, նկարների շրջանակների, զամբյուղների, 
գրքերի տակդիրների, շշերի համար տակդիրների, 
կոճղերի, կեռիկների, տարրաների, շշերի խցանների, 
կողովների, երեխաների համար բարձր աթոռների, 
դեկորատիվ հեռախոսների, գովազդային 
ցուցատախտակների, սկուտեղների, վահանների, 
լոգարանի վարագույրների կախիչների, տնային 
կամ խոհանոցային սպասքի և տարաների, սանրերի 
և սպունգերի, խոզանակների, խոզանակ 
պատրաստելու նյութերի, մաքրող պարագաների, 
մետաղական սպունգերի, չմշակված կամ կիսով 
չափ մշակված ապակու, ապակու, ճենապակու և 
կերամիկայի, գործվածքի և մանածագործական 
ապրանքների,  անկողնու և սեղանի ծածկոցների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, խաղերի և 
խաղալիքների, մարմնամարզական և սպորտային 
իրերի,  տոնածառի զարդերի, մսի, ձկան, թռչնամսի 
և որսամսի,  մսի էքստրակտների, պահածոյացված, 
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 
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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 համա-
կարգչայնացված առցանց պատվերի ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
վերաբերյալ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցով տվյալների բազաների որոնման տրա-
մադրում. 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 զեխչերով ապրանքների և ծառա յություն-
ների առաջխաղացում երրորդ անձանց համար. 
հեռահաղորդակցության, ֆինանսական ծառա-
յություն ների (սպառողական վարկի), ճանա-
պարհորդության և բնակատեղերի, խորհրդատու 
ընկերությունների/էլեկտրոնային առևտրի, կայքի 
տեղադրման, սպառողների ապրանքների լայն 
տեսականու վաճառքի և աճուրդի ծառայությունների, 
ապրանքների տեխնիկական սպասարկման/
երաշխիքի ծառայություններ տրամադրող 
ծառայությունների   ընտրություն, որը թույլ է տալիս 
երրորդ անձանց  վեբկայքից հարմարավետ դիտել և 
ընտրել  այդ ծառայությունները. հեռա հաղորդակ-
ցության, ֆինանսական ծառայությունների (սպառո-
ղական վարկի), ճանա պարհորդության և 
բնակա տեղերի, խորհրդատու ընկերությունների/
էլեկտրոնային առևտրի, կայքի տեղադրման, 
սպառողների ապրանքների լայն տեսականու 
վաճառքի և աճուրդի ծառայությունների, 
ապրանքների տեխնի կական սպասարկման/
երաշխիքի ծառա յություններ տրամադրող 
ծառայությունների ընտրություն, որը թույլ է տալիս 
երրորդ անձանց  վեբկայքից հարմարավետ դիտել և 
ընտրել  այդ ծառայությունները. գրքերի, 
ռեզյումեների կամ կոմիքսների բաժանորդա-
գրություն. գովազդ, մասնավորապես  ̀ երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
առաջխաղացում. առևտրային տեղեկատվության 
վերաբերյալ համ աշխարհային համակարգչային 
ցանցով տվյալների բազաների որոնման 
տրամադրում. երրորդ անձանց ապրանք ների և 
ծառա  յությունների վերաբերյալ առցանց 
գովազդային  ցուցանակների որոնման տրամա-

դրում. տվյալների բազաների կառավարման ծառա-
յություններ. տեսաերիզների, կոմպակտ 
սկավա ռակների, DVD-սկավառակների, բարձր 
խտու թյամբ օպտիկական սկավառակների, թվային 
ներբեռնումների և ուղիղ թվային փոխանցման 
ապարատների տեսքով տեսահոլովակների, 
կինոնկարների, վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստածրագրերի, գրաֆիկայի, անիմացիայի և 
մուլտիմեդիային ներկայացումների և այլ տեսալսո-
ղական աշխատանք ների համա կարգչա յնացված 
առցանց որոնման և պատվերի ծառա յություններ.  

դաս 38. հեռակապ. հեռակապի ծառա-
յու թյուն ներ, մասնավորապես  ̀ հոսքային և 
ներբեռնվող ձայնա և տեսա ֆայլերի էլեկտրո-
նային փոխան ցում համակարգչի և այլ կապի 
ցանցերի միջոցով. հաղորդա գրությունների 
էլեկտրո  նային տախտակ ների առցանց տրամա-
դրում համա կարգչային օգտատերերի միջև 
սպառողական  ապրանքների տեղեկա տվության 
հաղորդա գրություն ների փոխանցման վերա բերյալ. 
վեբ-հեռարձակում. թղթակցության առաքում 
էլեկտրոնային փոխանցումով. հեռա հաղորդակ-
ցական ծառայու թյուններ, մասնավորապես` 
հոսքային և ներբեռն վող ձայնա և տեսա ֆայլերի 
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 հաղորդա-
գրությունների ծառայություններ. կապ անլար 
էլեկտրոնային գրքերի միջոցով. առցանց մուտքի 
տրամադրում տվյալների բազա համակարգչային 
օգտատերերի և բաժանորդների միջև 
երաժշտությանը, գրքերին, ֆիլմերին, կինոֆիլմերին, 
հեռուստա  ծրագրերին,  խաղերին, խաղա-
լիքներին, սպորտային իրերին, էլեկտրոնիկային, 
մուլտիմեդիային շնորհանդեսներին, տեսա-
ֆիլմերին և DVD-ներին և այլ  կենցաղային և 
սպառողական ապրանքներին վերաբերվող 
հաղորդագրությունների փոխանցման համար, 
ապրանքների զննում և տեղեկատվության գնում 
համացանցով. տեղեկատվության և տվյալների 
էլեկտրոնային փոխանցում. ձայնա հեռարձակում 
և  կրթական և զվարճալի  թվային մեդիաների 
հաղորդում.  տեքստի, պատկերների,  ձայնա, 
տեսա և տվյալների հաղորդման, տվյալների 
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հավաքագրման, մուտքի, ստացման, ներբեռնման, 
հոսքի, հեռարձակման, տարածման, ցուցադրման, 
ֆորմատավորման, 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 հաղորդա գրությունների փոխանցման 
համար. մուտքի տրամադրում դեպի առցանց 
կատալոգ ներ,  տվյալների բազաներ, ընթացիկ 
իրադարձությունների վեբկայքեր 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 կամ համակարգիչների 
միջև. ձայնա, տեսա և տեսալսողական նյութերի հոսքի 
փոխանցում ինտերնետի կամ այլ համակարգչային 
կամ կապի ցանցերի միջոցով. առցանց զրույցի 
սենյակների, ինտերնետ համաժողովների  և  
առցանց միությունների ապահովում լուսա-
նկարների, տեսանյութերի,  տեքստերի, տվյալ-
ների, նկարների և այլ էլեկտրոնային նյութերի 
համար. թվային ֆայլերի փոխանցում (transmis-
sion of podcasts).  առցանց փոխհաղորդումների 
փոխանցում (transmission of webcasts). 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 
տրամադրում, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին 
տարածել զվարճությանը, ներառյալ  ֆիլմերին, 
հեռուստատեսությանը, տեսալսողական նյու-
թերին, երաժշտու թյանը, ձայնային նյութերին,  
գրքերին, թատրոնին, գեղարվեստական  նյութերին, 
սպորտային իրադարձություններին, հանգստին, 
ժամանցին, սպորտային մրցումն երին, արվեստին, 
պարին, մյուզիքլներին, ցուցահանդեսներին, 
սպորտի դասավանդմանը, ակումբներին, 
ռադիոյին,  կատակերգությանը, բովանդակությանը, 

տեսանյութերին, խաղերին, մոլեխաղերին, տոներին, 
թանգարաններին, այգիներին,  մշակութային 
իրադար ձու թյուններին,  համերգ ներին, հրա-
պարակ  մանը, անիմացիոն ֆիլմերին, ընթացիկ 
իրադարձություն ներին, նորաձևությանը,  մուլտի-
մեդիային ներկայա ցումներին, պատմությանը,  
լեզվին,  հանրա կրթական առարկաներին, 
մաթեմա տիկային, գործարա րությանը, գիտու-
թյանը, տեխնո լո  գիային,  նախա   սիրու թյուն-
ներին,  մշակույթին, սպորտին,  գեղարվեստին,  
հոգեբանությանը և փիլիսոփայությանը վերա-
բերվող   բովանդակությունը, լուսա նկարները, 
տեսա նյութերը, տեքստը, տվյալները, նկարները 
և այլ էլեկտրոնային նյութերը. վեբ-կայքի 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
հաղորդել, հավաքագրել,  ստանալ,  ներբեռնել,  
հոսքային փոխանցում կատարել, հեռարձակել,  
ցուցադրել, ֆորմատավորել, փոխանցել և տարածել 
բովանդակությունը, տեքստը,  տեսա նյութերը, 
ձայնանյութերը, տեսալսողական նյութերը, 
գեղարվեստական  նյութերը, տվյալները, ֆայլերը, 
փաստա թղթերը և էլեկտրոնային նյութերը. վեբ-
կայքի տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտա-
տերերին հաղորդել, հավաքագրել,  ստանալ, 
ներբեռնել,  հոսքային փոխանցում կատարել, 
հեռար ձակել, ցուցադրել, ֆորմատավորել, 
փոխանցել և տարածել լուսանկարները, տեսա-
նյութերը, տեքստը, տվյալները, պատկերները 
և այլ էլեկտրոնային նյութերը. առցանց մուտքի 
տրամադրում զվար ճությունների համար  
ֆիլմերի,  հեռուստատեսության, տեսալսողական 
նյութերի, երաժշտության, ձայնային նյութերի, 
գրքերի, թատրոնի, գեղարվեստական նյութերի, 
սպորտային իրադարձությունների, հանգստի, 
ժամանցի, սպորտային մրցումների, արվեստի, 
պարի, մյուզիքլների, ցուցահանդեսների, սպորտի 
դասավանդմանը, ակումբների, ռադիոյի,  կատա-
կերգության, բովանդակության, տեսանյութերի, 
խաղերի, մոլեխաղերի, տոների, թանգարանների, 
այգիների,  մշակութային իրադարձությունների,  
համերգների, հրապարակման, անիմացիոն 
ֆիլմերի, ընթացիկ իրադարձությունների, նորա-
ձևության,  մուլտիմեդիային ներկայացումների 
ոլորտում. հեռահաղորդակցական ծառայություններ, 
մասնա վորապես առցանց էլեկտրոնային 
տախտակների տրամադրում համա  կարգչային 
օգտատերերի միջև զվարճությանը վերաբերվող 
հաղորդա գրությունների փոխանց ման համար. 
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ինտեր ակտիվ զրույցների սենյակների տրամադրում 
համա կարգչային օգտատերերի  և բաժանորդ-
ների միջև զանազան թեմաներին վերաբերվող 
հաղորդագրությունների փոխանցման համար. 
տեղեկատվության և զվարճալի նյութերի 
էլեկտրոնային հաղորդում համակարգչի և կապի 
ցանցերի  միջոցով.  բլոգների էլեկտրոնային կապի 
տրամադրում. առցանց զրույցների սենյակների 
և էլեկտրոնային հաղորդությունների տախ տակ-
ների  տրամա դրում. առցանց համա ժողովների 
ապահովում կապի համար  էլեկտրո նային 
խաղերի ոլորտում. համակարգչային խաղերի 
տեսահաղորդումների  ըստ պահանջի տրամա-
դրում. հեռա հաղորդակց ման ժամանակի մուտքի 
ապահովում դեպի էլեկտրոնային կապի ցանցեր 
երրորդ անձանց համակարգչային սերվեր ներին,  
համակարգչային պրոցեսորներին և օգտատերերին 
տվյալների և տեղեկատվության նույնակա նացման, 
տեղադրման,  դասակարգման, տարածման 
և կառավարման  նպատակով. կատալոգի 
տրամադրում հեռախոսա համարների, ծառայո-
ղական հասցեների, էլեկտրոնային հասցեների, 
ցանցի հիմնական հասցեների (home page), 
անձանց  հասցե ների  և հեռախոսահամար ների, 
տեղանքի և կազմակերպությունների համար. 
առցանց ինտերակտիվ էլեկտրոնային տախտակի 
տրամադրում կոմիքսների հրապարակման, 
զվարճությունների և զվարճությունների արդյունա-
բերության 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, 
հեռա գրասարքով, հեռագրերով, հեռախոսով,  
բջջային հեռախոսով, էլեկտրոնային փոստով, 
միկրոալիքով, լազերային ճառագայթով, արբանյա-
կով կամ էլեկտրո նային այլ կապի միջոցով. 
ձայնի, տվյալների և պատկերների էլեկտրոնային 
փոխանցում դեպի համաշխար հային կապի ցանց.

դաս 39. տրանսպորտ. ապրանքների 
կշռաբաշխում և պահպանություն. ճանապար-
հորդությունների կազմակերպում. էլեկտրոնային 
կրիչների, մասնավորապես  ̀ պատկերների, տեքս-
տերի, տեսանյութերի և ձայնային տվյալների 
պահպանում.

դաս 41.  կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. զվարճու թյուն-
ներին վերաբերվող  տեղեկատվության տրամա-
դրում. պարբերականների հրատարակում. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. Էլեկտրոնային գրքերի, 
պարբերականների հրապարակում. նյութերի  
հրատարակում մագնիսական կամ օպտիկական 
տվյալ ների կրիչների վրա.  երաժշտության առցանց 
հրատարա կում. տեսա նյութերի, ձայնա գրություն-
ների և խաղերի, ներառյալ էլեկտրոնային  խախա-
սարքերով  օգտագործվող խաղային քարթրիջների 
վարձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումների,  խաղերի,  ֆիլմերի, երաժշտության, 
ինտերակտիվ գովազդի և/կամ ծառայությունների և 
տեսագրությունների տարածում. հեռուստա տեսու-
թյան, հեռուստատեսային ժամանակի կամ ռադիո 
սարքավորումների, խաղերի, ֆիլմերի, ինտերակտիվ 
հեռուստածրագրերի և/կամ ժառայությունների, 
ձայնա և տեսագրությունների վարձակալություն, 
լիզինգ և վարձույթ. կինոֆիլմերի տարածում և 
վարձույթ. կինոժապավեններ, ձայնա և 
տեսագրություններ ստանալու սարքա վորումների 
վարձույթ.  զվարճությունների ոլորտում տեղեկա-
տվության առցանց տրամադրում. մրցույթների 
կազմակերպում. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
նաև տրամադրվում են առցանց տվյալների 
համակարգչային բազաներով, ինտերնետով կամ 
ինտերնետ մտնելու հնարավորություն ունեցող 
հեռախոսով. զվարճություններին կամ կրթությանը 
վերաբերվող տեղեկատվություն կինոյի,  
կինոֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստատեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի և  DVD-ների, 
բարձր խտությամբ օպտիկական սկավառակների և 
այլ տեսալսողական նյութերի վերաբերյալ,  որը 
տրամադրվում է առցանց տվյալների համակարգ-
չային բազաներից կամ համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցից. կինոյի, կինոֆիլմերի, 
վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուս-
տատեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլի կա-
ցիոն ֆիլմերի և մուլտի մեդիային ներկա  յա    ցումների, 
տեսա   նյութերի, DVD-ների, բարձր խտու թյամբ 
օպտիկա կան սկավա ռակների և այլ տեսալսողական 
նյութերի առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարա կումներով. ժամանցի, 
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զվարճությունների ծառա  յություններ, մասնա-
վորապես կինոյի, կինոֆիլմերի, վավերագրական 
ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուս տա տեսային  ծրա գրերի, 
գրա ֆիկայի, մուլտիպլի կացիոն ֆիլմերի և մուլտի-
մեդիային ներկայա ցումների և  այլ տեսա  լսողական 
նյութերի, որոնք տեսանելի են համա կարգչային 
ցանցով և համ աշխար հային կապի ցանցով. կինոյի, 
կինոֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստա տեսային  ծրա գրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլի  կացիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիային 
ներկա յա ցումների, տեսանյութերի, DVD-ների, 
բարձր խտու թյամբ օպտիկական սկա վառակների և 
այլ տեսալսողական նյութերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում համակարգչային 
ցանցի և համաշխարհային կապի ցանցի միջոցով.  
զվար ճության վերաբերյալ տեղեկա տվություն, 
մասնավորապես տեղեկատվության փոփոխության 
և  ինտերակտիվ իրադար ձու թյունների և ուղարկված 
տեղեկատվության թեմաների լայն տեսականու երկ-
խոսության հնարավորության տրամադրում. կինոյի, 
կինոֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստատեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլի կա ցիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, տեսա նյութերի և DVD-ների, 
բարձր խտությամբ օպտիկական սկավառակների և 
այլ տեսա լսողական նյութերի վերաբերյալ  առցանց 
տեղեկատվության տրամադրում համակարգչային  
տվյալների բազաներից կամ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցից. կինոյի, կինոֆիլմերի, 
վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստա-
տեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերի և մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
տեսանյութերի և DVD-ների, բարձր խտությամբ 
օպտիկական սկավառակների և այլ տեսալսողական 
նյութերի վերաբերյալ ընդհանուր նորությունների 
կամ տեղեկատվության տվյալների բազաների 
տրամադրում. վարձույթի ծառայություններ, 
մասնավորապես կինոժապավենների, վավերա-
գրական ֆիլմերի, կինոֆիլմերի, ֆիլմերի, 
ձայնագրությունների, տեսախաղերի,  մուլտի-
մեդիային ներկայացումների, էլեկտրոնային գրքերի 
և հրատարակումների, տեսագրությունների, նախա-
պես գրառված տեսաժապավենների,  թվային 
տեսա  սկավառակների, երաժշտա կան ձայնա-
գրությունների, մուլտիմեդիային գրառումների և 
համակարգչային խաղերի վարձույթ. վարձույթի 
ծառա  յություններ, մասնա վորապես կինոժապա-
վենների, վավերագրական ֆիլմերի, կինոֆիլմերի, 

ֆիլմերի, ձայնագրությունների, տեսախաղերի,  
մուլտիմեդիային ներկայացումների, էլեկտրոնային 
գրքերի և հրատարակումների, տեսագրությունների, 
նախապես գրառված տեսաժապավենների,  թվային 
տեսասկավառակների, երաժշտական ձայնա-
գրությունների, մուլտիմեդիային գրառումների և 
համակարգչային խաղերի վարձույթ  համաշխար-
հային կապի ցանցով.  տեղեկա տվության, վեր-
լուծության և անձնական խորհրդատվության 
տրա մադրում զվար ճությունների ոլորտում. 
տեղեկատվության, վերլուծության և անձնական 
խորհրդա տվության տրա մադրում զվար ճություն-
ների ոլորտում համաշխարհային կապի ցանցով.  
մրցումն երին և խաղերին վերա բերվող տեղեկա-
տվության տրամադրում.  պարգևների և մրցույթների 
միջոցով հավանության և խրախուսանքի 
տրամադրում, որը բարձր որակ է ցուցաբերում 
զվարճության ոլորտում. ոչ ներբեռնելի կոնիքսների 
և գրաֆիկական վեպերի առցանց տրամադրում.   
վեբկայքի տրամադրում, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին դիտել  հեռուստատեսային սցենար-
ներ, կինո,  հեռուս տա շոուներ, գրաֆիկական պատ-
կերներ, ռեժիսորական ծրագրեր և զվարճալի 
ծրագրեր. զվարճություններին, կոմեդիային, 
հեռուստա տեսային սցենարներին, գրքերին, կարճ 
պատ մություններին  վերաբերվող բլոգների և ոչ 
ներբեռնելի հրատարակումների վեբկայքերի 
տրամադրում.  տեղեկա   տվությանը, բովանդակու-
թյանը, տեքստի, տեսանյութերի, ձայնա-
գրությունների, հրապարակումների վերաբերյալ  
վեբկայքերի տրամադրում  ̀ բոլորը վերաբերվող 
զվարճություններին. նորությունների և 
տեղեկատվության տրամադրում զվարճության 
ոլորտում, որոնք վերաբերվում են տեղեկա-
տվությանը, բովանդակությանը, տեքստին, 
տեսանյութերին, ձայնագրություններին, հրապարա-
կումներին  ̀բոլորը վերաբերվող զվարճություններին. 
հեռուստատեսության, կինոյի և զվարճությունների 
դիտում. վեբկայքի տրամադրում ոչ ներբեռնելի 
կինոյի և տեսանյութերի ոլորտում.  խորհրդա-
տվություն զվարճությունների և զվարճությունների 
արդյունաբերության ոլորտում. զվարճության, 
կինոյի և հեռուս տաշոուների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում սոցիալական 
ցանցի միջոցով. զվարճությանը վերաբերվող 
տեղեկատվության տրամադրում. պարբերական 
մամուլի հրատարակում. առցանց ապահովում ոչ 
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապարակումներով.  
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Էլեկտրոնային գրքերի, պարբերականների 
հրապարակում. նյութերի հրատա րակում մագնի-
սական կամ օպտիկական տվյալների կրիչների 
վրա. երաժշտության առցանց հրատարակում. 
տեսանյութերի, ձայնա գրությունների և խաղերի, 
ներառյալ էլեկտրոնային  խախա սարքերով  օգտա-
գործվող խաղային քարթրիջների վարձույթ. ռադիո 
և հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումների,  
խաղերի,  ֆիլմերի, երաժշտության, ինտերակտիվ 
գովազդի և/կամ ծառա յությունների և տեսա-
գրությունների տարածում. հեռուս տատեսու թյան, 
հեռուստա  տեսային ժամանակի կամ ռադիո 
սարքավորումների, խաղերի, ֆիլմերի, ինտերակտիվ 
հեռուստածրագրերի և/կամ ծառայությունների, 
ձայնա և տեսագրությունների վարձակալություն, 
լիզինգ և վարձույթ. կինոֆիլմերի տարածում կամ 
վարձույթ. կինոժապավեններ, ձայնա և 
տեսագրություններ ստանալու սարքավորումների 
վարձույթ.  զվարճու թյունների ոլորտում տեղեկա-
տվության առցանց տրամադրում. մրցույթների 
կազմակերպում. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
նաև տրամադրվում են առցանց տվյալների 
համակարգչային բազաներով, ինտերնետով կամ 
ինտերնետ մտնելու հնարավորություն ունեցող 
հեռախոսով. զվարճություններին կամ կրթությանը 
վերաբերվող տեղեկա տվություն կինոյի,  
կինոֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստա տեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և այլ մուլտիմեդիային 
ներկայա ցումների, տեսանյութերի և  DVD-ների, և 
այլ տեսալսողական նյութերի վերաբերյալ,  որը 
տրամադրվում   է առցանց տվյալների համա-
կարգչային բազաներից կամ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցից. կինոյի, կինոֆիլմերի, 
վավերա գրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուս տա-
տեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերի և մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
տեսանյութերի և  DVD-ների և այլ տեսալսողական 
նյութերի առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով. ժամանցի, 
զվարճությունների ծառայություններ, մասնա-
վորապես կինոյի, կինոֆիլմերի, վավերագրական 
ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստատեսային  ծրագրերի, 
գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և 
մուլտիմեդիային ներկայացումների և  այլ 
տեսալսողական նյութերի, որոնք տեսանելի են 
համակարգչային ցանցով և համաշխարհային 
կապի ցանցով. կինոյի, կինոֆիլմերի, վավերա-

գրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուստատեսային  
ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի 
և մուլտի մե դիային ներկայացումն երի, տեսա-
նյութերի և DVD-ների, և այլ տեսալսողական 
նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում համակարգչային ցանցի և համաշխար-
հային կապի ցանցի միջոցով.  զվարճության 
վերաբերյալ տեղեկատվություն, մասնավորապես 
տեղեկատվության փոփոխության և  ինտերակտիվ 
իրադարձությունների և ուղարկված տեղեկա-
տվության թեմաների լայն տեսականու երկխո-
սության հնարավորության տրամադրում. կինոյի, 
կինոֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստա տեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և մուլտի մեդիային 
ներկայացումների, տեսանյութերի, DVD-ների և այլ 
տեսալսողական նյութերի վերաբերյալ  առցանց 
տեղեկատվության տրամադրում համա կարգչային  
տվյալների բազա ներից կամ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցից. կինոյի, կինոֆիլմերի, 
վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, հեռուս տա-
տեսային  ծրագրերի, գրաֆիկայի, մուլտիպլի կացիոն 
ֆիլմերի և մուլտիմեդիային ներկայա ցումների, 
տեսա նյութերի, DVD-ների և այլ տեսալսողական 
նյութերի վերաբերյալ ընդհանուր նորությունների 
կամ տեղեկատվության տվյալների բազաների 
տրամադրում. վարձույթի ծառայություններ, 
մասնավորապես կինոժապավենների, վավերա-
գրական ֆիլմերի, կինոֆիլմերի, ֆիլմերի, ձայնա-
գրությունների, տեսախաղերի,  մուլտիմեդիային 
ներկայացումների, էլեկտրոնային գրքերի և 
հրատարակումների, տեսա գրություն ների, նախա-
պես գրառված տեսա   ժապա վեն ների,  թվային 
տեսա ս կա վառակ  ների, երաժշտա կան ձայնա գրու-
թյունների, մուլտիմեդիային գրառումների և համա-
կարգչային խաղերի վարձույթ. վարձույթի 
ծառա յություններ, մասնավորապես կինո-
ժապավենների, վավերագրական ֆիլմերի, 
կինոֆիլմերի, ֆիլմերի, ձայնա գրությունների, տեսա-
խաղերի,  մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
էլեկտրոնային գրքերի և հրատարակումների, 
տեսագրությունների, նախապես գրառված տեսա-
ժապավենների,  թվային տեսաս կավառակների, 
երաժշտական ձայնա գրությունների, մուլտի-
մեդիային գրառումների և համակարգչային խաղերի 
վարձույթ  համաշխարհային կապի ցանցով.  
տեղեկատվության, վերլուծության և անձնական 
խորհրդա տվության տրամա դրում զվարճու-
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թյունների ոլորտում. տեղեկատվության, վերլու-
ծության և անձնական խորհրդատվության 
տրա մադրում զվարճությունների ոլորտում 
համաշխարհային կապի ցանցով. զվարճությունների 
կամ կրթության վերաբերյալ տեղեկատվության կամ 
կարծիքի տրամադրում համաշխարհային կապի 
ցանցով, մասնավորապես տեղեկատվություն 
երաժշտության, գրքերի, կինոյի, կինոֆիլմերի, 
հեռուստատեսային ծրագրերի, խաղերի, 
խաղալիքների,  սպորտային իրերի, էլեկտրոնիկայի,  
մուլտի մեդիային ներկայացումների, տեսանյութերի 
և DVD-ների, և այլ կենցաղային և սպառողական 
ապրանքների վերաբերյալ.  զվարճության ծառա-
յություններ, մասնա վորապես  երաժշտության, 
գրքերի, կինոյի,  կինոֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, խաղերի, խաղալիքների, սպորտային 
իրերի, էլեկտրոնիկայի, մուլտիմեդիային ներկա-
յացումների, տեսանյութերի և DVD-ների և այլ 
կենցաղային և սպառողական ապրանքների  նախա-
պես ձայնա  գրված ծրա գրերի առցանց տրամադրում. 
զվար ճության ծառայություններ, մասնավորապես  
երաժշտության, գրքերի, կինոյի,  կինոֆիլմերի, 
հեռուս տա տեսային ծրագրերի, խաղերի, խաղալիք-
ների, սպորտային իրերի, էլեկտրոնիկայի, 
մուլտիմեդիային ներկայացումների, տեսանյութերի 
և DVD-ների և այլ կենցաղային և սպառողական 
ապրանքների  առցանց դիտում, գնահատում և 
խորհրդատվություն. զվարճության ծառա-
յություններ, մասնա վորապես  նախապես գրառված  
ձայնա, տեսա և տեսալսողական նյութերի մասի 
տրամադրում ինտերնետով. գրքերի, ամսագրերի, 
պարբե րականների, գեղարվեստական երկերի, 
տեսանյութերի, ձայնագրությունների և տեսա-
լսողական նյութերի հրատարակում.  ոչ ներբեռնելի 
նախապես գրառված  ձայնա, տեսա և տեսա-
լսողական նյութերի  տրամադրում անլար ցանցով. 
առցանց համակարգչային խաղերի և առցանց 
ինտերակտիվ պատմությունների տրամադրում. 
զվարճությանը, կինոյին, հեռուստա տեսությանը, 
տեսալսողական նյութերին, երաժշտությանը, 
ձայնա գրություններին, գրքերին, թատրոնին,  գեղ-
արվեստական երկերին, սպորտային իրադար -
ձություններին, ակտիվ հան գստին, ժամանցին, 
սպորտային մրցումներին,  արվեստին, պարին, 
մյուզիքլներին, ցուցա հան դեսներին, սպորտի 
ուսուցմանը, ակումբներին, ռադիոյին, կատա-
կերգությանը, բովանդակությանը, տեսանյութերին,  
խաղերին, մոլեխաղերին, տոներին, թան-

գարաններին, զբոսայգիներին, մշա կութային 
իրադարձություններին, համերգներին, հրատա-
րակմանը, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերին, ընթացիկ 
իրադարձություններին, նորաձևության շոուներին և 
մուլտիմեդիային ներկայացումներին վերաբերվող 
առցանց տեղեկագրերի և բլոգների տրամադրում. 
գրքերից, պարբերականներից և գեղարվեստական 
երկերից բերված  քաղվածքների հրատարակում և 
վիրտուալ միջավայրի տրա մադրում, որտեղ օգտա-
տերերը կարող են  փոխներգործել ակտիվ հանգստի, 
ժամանցի և զվարճության նպատակով. 
տեղեկատվության, նորու թյունների, հոդվածների և 
դիտողությունների տրամադրում զվարճության 
ոլորտում, ներառյալ կինոն, հեռուստատեսությունը, 
տեսալսողական նյութերը, երաժշտությունը, 
ձայնագրությունները, գրքերը, թատրոնը, 
գեղարվեստական երկերը,  սպորտային 
իրադարձությունները, ակտիվ հանգիստը, 
ժամանցը, սպորտային մրցումները,  արվեստը, 
պարը, մյուզիքլները, ցուցահանդեսները, սպորտի 
ուսուցումը, ակումբները, ռադիոն, կատա-
կերգությունը, բովանդակությունը, տեսանյութերը,  
խաղերը, մոլեխաղերը, տոները, թանգարանները, 
զբոսայգիները, մշակութային իրադարձությունները, 
համերգները, հրատարակումը, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերը, ընթացիկ իրադարձությունները,  
նորաձևության շոուները և մուլտի մեդիային 
ներկայացումները. տեղեկատվության, նորու-
թյունների, հոդվածների և դիտողությունների 
տրամա դրում դաստիարակության ոլորտում և 
կրթական ինստիտուտներում.  առերես ուսուցման և 
առցանց հեռակա ուսուցման  կրթության 
ծառայություններ ընթացիկ իրադարձությունների, 
կրթության, պատմության, լեզուների, հանրա-
կրթական առարկաների,  մաթեմատիկայի, 
գործարարության, գիտության, նախա սիրու-
թյունների,  տեխնո լոգիայի, մշակույթի, սպորտի, 
արվեստի,  հոգեբա նության և փիլիսո փայության 
թեմաներով. համա  կարգ չայնացված և   համա-
կարգչի օգնությամբ ուսուցման ոլորտում ինտեր-
ակտիվ ուսուցողական ծառայություններ ընթացիկ 
իրադարձությունների, կրթության, պատ մության, 
լեզուների, հանրակրթական առարկաների,  
մաթեմատիկայի, գործարարության, գիտության, 
նախասիրությունների,  տեխնոլոգիայի, մշակույթի, 
սպորտի, արվեստի,  հոգեբանության և փիլիսո-
փայության թեմաներով. համացանցով և  այլ 
համակարգչային կապի ցանցերով կինոյի, 
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հեռուստա տեսության,  տեսալսողական նյութերի, 
երաժշտության, ձայնագրությունների, գրքերի, 
թատրոնի, գեղ արվեստական երկերի,  սպորտային 
իրադարձությունների, ակտիվ հանգստի, ժամանցի, 
սպորտային մրցումների,  արվեստի, պարի, 
մյուզիքլների, ցուցահանդեսների,  սպորտի 
ուսուցման, ակումբների, ռադիոյի, կատա-
կերգության, մրցույթների, տեսանյութերի,  խաղերի, 
մոլեխաղերի, տոների, թանգարանների, զբոս-
այգիների, մշակութային իրադարձությունների, 
համերգների, հրատարակման, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերի, ընթացիկ իրադարձությունների,  նորա-
ձևության շոուների և մուլտիմեդիային 
ներկայացումների թվային ֆայլերի, վեբ-հեռար-
ձակման, և նորություններ և մեկնաբանություններ 
պարունակող ծրագրերի  տեսքով կրթական և 
զվարճության ծառայություններ. զվարճությանը, 
կինոին, հեռուստատեսությանը,  տեսալսողական 
նյութերին, երաժշտությանը, ձայնագրություններին, 
գրքերին, թատրոնին, գեղարվեստական երկերին,  
սպորտային իրադարձություններին, ակտիվ 
հանգստին, ժամանցին, սպորտային մրցումներին,  
արվեստին, պարին, մյուզիքլներին, ցուցա-
հանդեսներին, սպորտի ուսուցմանը, ակումբներին, 
ռադիոին, կատա կերգությանը, բովանդա կությանը, 
տեսանյութերին,  խաղերին, մոլեխաղերին, 
տոներին, թանգա րաններին, զբոսայգիներին, 
մշակութային իրա դար ձություններին, համերգ-
ներին, հրատարակմանը, մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմերին, ընթացիկ իրադարձություններին,  նորա-
ձևության շոուներին և մուլտիմեդիային 
ներկայացումներին  վերաբերվող նախապես գրառ-
ված  ձայնա, տեսալսողական և մուլտիմեդիային 
նյութերի տրամադրում ինտերնետով և  այլ 
համակարգիչների կամ կապի միջոցներով. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, կինոստուդիաների 
ծառա յություններ, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, շոու ծրագրեր, զվարճալի 
ռադիո հաղորդումներ, ձայնա գրությունների 
ստուդիա  ների ծառայություններ, թատերական 
ներկա յացումներ, տեսանյութերի մոնտաժում, 
տեսաֆիլմերի արտադրություն, սցենարներ գրելու 
ծառայություններ, կինոստուդիաների ծառա-
յություններ, թատերական ներկայացումներ, տեսա-
գրությունների մոնտաժում, մրցույթների 
կազմա   կերպում, ռադիո և հեռուս տա տեսային 
ծրագրերի ծառայություններ, ակումբների ծառա-
յություններ (զվարճանք, ժամանց), կրկնօրինակում, 

ֆիլմերի մոնտաժում,  երաժշ տության ստեղծա-
գործում, ձայնա գրությունների ստու դիաների 
ծառայություններ, ձայնա գրությունների ծառա-
յություններ. զվար ճությունների ծառա յու թյուններ, 
մասնավորապես  առցանց համա կարգչային 
խաղերի տրամա դրում. զվար   ճու  թյունների ծառա -
յություններ, մասնա վորա պես  առցանց 
էլեկտրոնային խաղերի տրամա  դրում. զվարճու-
թյունների ծառայություններ, մասնա  վորապես  
առցանց  տեսա  խաղերի տրամա  դրում. էլեկտրո-
նային խաղերի տրամադրում ինտերնետով. համա-
կարգչային խաղերի տրամադրում ցանցի 
օգտատերերի կողմից ցանցի մեջ օգտագործելու 
համար. համակարգչային խաղերի և խաղերի 
համա կարգչային բարելավման առցանց 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց ոչ 
ներբեռնելի թվային խաղերին, կինոյին, հեռուստա-
սեսային շոուներին, երաժշտությանը և այլ թվային 
տեքստերի, գրքերի, ամսագրերի, նորությունների և 
տեղեկատվությանը վերաբերվող  ձայնա և տեսա 
ֆայլերին վերաբերվող որոնողական առցանց զվար-
ճությունների  տվյալների բազաների տրամադրում. 
զվարճությունների վերաբերյալ տեղեկա տվությանը 
և ապրանքների  դիտարկմանը վերաբերվող 
վեբկայքերի տրամադրում ձայնա, տեսա և 
տեսալսողական նյութերում, մասնա վորապես  
կինոյի,  TV շոուների, տեսանյութերի և երաժշտության 
ոլրտում.  նորությունների և տեղեկատվության 
տրամադրում զվարճությունների ոլորտում, որը 
վերաբերվում է ապրանքների դիտմանը և 
խորհրդատվությանը, բոլորը վերաբերվող կինոյի,  
TV շոուների, տեսանյութերի և երաժշտության 
ձայնա, տեսա և տեսալսողական նյութերի 
բովանդակությանը.  ոչ ներբեռնելի ձայնա, տեսա և 
տեսալսողական բովանդակության ոլորտում կինոյի,  
TV շոուների, տեսանյութերի և երաժշտության 
ձայնագրություններին վերաբերվող վեբկայքի 
տրամադրում.   ձայնա, տեսա և տեսալսողական 
բովանդակությանը վերաբերվող որոնողական 
տվյալների բազաների տրամադրում զվարճության 
ոլորտում, որը հասանելի է ինտերնետով, 
հեռահաղորդակցման ցանցով և անլար հեռա-
հաղորդակց ման ցանցով. ձայնա, տեսա և տեսա-
լսողական բովանդակությանը վերաբերվող 
զվարճության վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում սոցիալական ցանցի միջոցով. 
խորհրդատվություն զվարճությունների և զվարճու-
թյունների արդյունաբերության ոլորտում. զվարճու-
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թյունների, կինոյի և հեռուստաշոուների մասին 
տեղեկատվության տրամադրում սոցիա լական 
ցանցի միջոցով.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու  թյուն ներ և դրանց հետ կապված հետա զոտու-
թյուններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համա կարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. գիտական 
և տեխնոլոգիական ծառայություններ և դրանց հետ 
կապված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում. համակարգչային ծառա յու-
թյուններ, մասնավորապես գործառնական համա -
կարգերի և համակարգչային հավելվածների 
հեռա  կա  տեղադրում. գործառ նական համա-
կարգերի և համա կարգչային հավելվածների 
տեղադրում ինտերնետով.  վիրտուալ հաշվողական 
միջավայրի տրամադրում, որը հասանելի է 
ինտերնետով. փոփոխական ծավալի  հաշվառման 
վարձույթ և տվյալների պահպանում. ոչ ներբեռնելի, 
համ աշխարհային ցանցով հասանելի համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման տրամադրում 
համա կարգչային հավելվածների կառավարման 
համար. ինտերնետ հարթակի կառուցում 
էլեկտրոնային առևտրի համար. առցանց բանա-
վեճային համաժողովների մշակում, կառավարում և 
մոնիտորինգ. էլեկտրոնային սարքերում 
պահպանվող վեբ-էջերի ստեղծում առցանց ծառա-
յու թյունների 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 ծառա-
յություններ, մասնավորապես  ինտերնետով 
առևտրի,  առցանց վճարումների, հերթականության 
կարգա վորման, վեբ-կայքերի մշակման,  տվյալների 
պահ պանման, համատեղ հաշվարկված հզորության 
հաճախության բաժանման, հաղորդագրությունների 
ծառայությունների և օգտատերերի քանակի վրա 
հիմնված  վեբ-կայքերի ռեյտինգի հաշվարկներին 
վերաբերվող հավելվածների,  համակարգչային 
ծրագրերի ապահովման, վեբ-կայքերի և տվյալների 
բազաների տրամադրում,  տեղադրում, կառա-

վարում, մշակում և պահպանում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. մուլտիմեդիային 
հավելվածների կառավարման, ներկայացման և 
հսկման, համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմման, համակարգիչներին, համակարգչային 
ծրագրերի ապահովման և  համակարգչային 
համակարգի մշակման, ֆունկցիոնալ  պահանջների 
և ընտրության և էլեկտրոնային կապին վերաբերվող 
խորհրդա տվական ծառայություններ. համա-
կարգիչների, համակարգչային ծրագրերի և համա-
կարգչային համակարգերի մոնտաժում, 
արդիա կանացում, տեխնիկական սպասարկում և 
տեխնի կական աջակցություն. համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք վերաբերվում են մուլտի մեդիային 
հավելվածների կառավարմանը, ներկայացմանը և 
հսկմանը, հետա զոտությանը, տվյալների բազաների 
կառավարմանը,  սարքերի կառավարմանը և 
ենթակապալառուի ծառայություններին. գիտական 
և տեխնոլոգիական ծառայություններ և դրանց հետ 
կապված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում.  համա կարգչային ծառա յու թյուններ, 
մասնա վորապես  երաժշտության, գրքերի, կինոյի,  
կինո ֆիլմերի հեռուստատեսային ծրագրերի, 
խաղերի,  խաղալիքների, սպորտային իրերի,  
էլեկտրո  նիկայի, մուլտիմեդիային ներկայացումների, 
տեսա նյութերի և DVD-ների և այլ կենցաղային և 
սպառողական իրերի  մանրածախ և մեծածախ  
տարածմանը վերաբերվող  համա կարգչայնացված  
առցանց որոնում և պատվիրում.  առցանց 
ծառայությունների  տեղադրում անձնական նախա-
սիրությունների հետազոտման  և խորհրդատվության 
համար. համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես համացանցով հետաքրքիր տեղեկա-
տվությանը վերաբերվող  առցանց տվյալների  
բազաների տեղադրում. համակարգչային ծառա-
յություններ, մասնավորապես որոնման միջոցների 
տրամադրում հետաքրքիր տեղեկատվություն 
ստանալու համար. ինտերակտիվ տվյալների 
բազաների տեղադրում օգտատերերի և բաժա-
նորդների միջև   երաժշտության, գրքերի, կինոյի,  
կինոֆիմերի,  հեռուստատեսային  ծրագրերի, 
խաղերի, խաղալիքների սպորտային իրերի, 
էլեկտրո նիկայի,  մուլտիմեդիային ներկայա-
ցումների, տեսա նյութերի  և DVD-ների և այլ կեն-
ցաղային և սպառողական ապրանքների, 
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ապրանք ների դիտարկ ման և տեղեկատվություն 
գնելու  վերաևաբերյալ հաղորդագրություններ 
ինտեր նետով փոխանակելու համար. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների 
ծառա  յություններ. համակարգիչների և համակարգ-
չային ծրագրերի մշակում և զարգացում. առցանց ոչ 
ներբեռնելի ինտերնետի նավագնացական 
ծրագրերի տրամադրում. համակարգիչներով, 
շարժական համակարգիչներով և շարժական կապի 
սարքերով  ոչ ներբեռնելի շարժական կապի  
սարքերի ծրագրեր   համացանց մուտք գործելու 
համար.  տեխնիկական  աջակցություն, 
մասնավորապես համա կարգիչների, և համա-
կարգչային խնդիրների և շարժական համակարգիչ-
ների և շարժական կապի սարքերի  և համարգ չային 
ծրագրերի խնդիրների անսարքությունների 
բացահայտում. համա  կարգիչների և համա-
կարգչային ծրագրերի խորհրդա տվություն և 
մշակում.  համակարգչային ծրագրերի մշակում  
երրորդ անձանց համար. շարժական համա-
կարգիչներ և  շարժական կապի սարքերի   և 
համակարգչային ծրագրերի խորհրդա տվություն և 
մշակում. շարժական համա կարգիչներ և  շարժական 
կապի սար քերի ծրագրերի մշակում երրորդ անձանց 
համար.  բովանդա կության, լուսանկարների, տեսա-
նյութերի, տեքստերի, տվյալների, նկարների, վեբ-
կայքերի և այլ էլեկտրոնային նյութերի  տեղադրում 
երրորդ անձանց համար. որոնման միջոցների 
տրամադրում. որոնողական հարթակ ների 
տրամադրում, որը թույլ է  տալիս օգտատերերին  
կատարել հարցում և ստանալ լուսանկարներ, 
տեսանյութեր, տեքստեր, տվյալներ, նկարներ, և 
էլեկտրոնային նյութեր. ինտեր ակտիվ ծառա-
յությունների 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, հետ պատասխաններ 
ստանալու, վիրտուալ միություններ կազմելու և 
սոցիալական ցանցերում ներգրավվելու համար.   
համակարգիչներին,  ինտերնետին և գաղտնաբառի 
անվտագությանը վերաբերվող ծրագրերի 
տեխնիկական սպասարկում և նորացում և 
համակարգիչների, ինտերնետի և գաղտնաբառի  
վերծանման ռիսկերի կանխարգելում.  աստղա-
գիտության, եղանակի, միջավայրի, ինտերիերի 

դիզայնի, տեխնոլոգիաների,  համակարգիչների, 
համակարգչային ծրագրերի, համակարգիչների կից 
սարքերի, համակարգչային սարքերի, երկրա-
բանության, ճարտարա  գիտության, ճարտարա -
պետության,  բժշկական հետա զոտու թյունների և 
ապրանքների հետազոտման և տեստա վորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամա դրում 
ինտերնետով կամ այլ համակարգչային կամ կապի 
ցանցերով. համակարգիչների տեղադրում և 
տեխնիկական սպասարկում.  տեխնի կական 
տեղեկատվության վեբ-կայ քերի տրամադրում, որը 
վերաբերվում է համակարգչային ծրագրերին  և 
համա կարգիչներին. խորհրդա  տվություն համա-
կարգիչների, համա կարգչային ծրագրերի, 
հավելված ների և ցանցի վերաբերյալ. համա-
կարգչային խորհրդա տվություն. 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 օգտա տերերին  
կատարել հարցում և ստանալ բովանդուկություն, 
տեքստեր, տեսանյութեր,  ձայնագրություններ,  
տեսալսողական նյութեր, գեղարվեստական երկեր,  
նյութեր, տվյալներ, ֆայլեր, փաստաթղթեր և 
էլեկտրոնային նյութեր. ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրերի և առցանց միջոցների  
ժամանա կավոր օգտագործման տրամադրում, որը 
թույլ է  տալիս օգտատերերին մուտք գործել և 
ներբեռնել համակարգչային ծրագրերը.  օգտա-
տերերի նախասիրությունների վրա հիմնված  
համակարգչային հավելվածների վերա բերյալ 
անհա տական խորհուրդները մշակող առցանց ոչ 
ներբեռ  նելի համա  կարգչային ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում.  
համա կարգչայնացված տվյալների և համա-
կարգչային համակարգերի և անվտագ ցանցերի 
մոնիտո րինգ. գիտական և տեխնիկական  ծառա-
յություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ.  արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. առցանց 
տվյալների բազաների տեղադրում, հաշվարկում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային ծրագրերին վերաբերվող 
«ամպային» տեխնոլոգիաների ծառայություններ 
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տվյալների բազաների կառավարման համար.  
էլեկտրոնային տվյալների բազաների «ամպային» 
տեխնոլոգիաների տեղադրում. տվյալների 
բազաների կառավարման համար հավելվածների 
տրամադրման ծառայություններ (ASP). տվյալների 
բազաների կառավարման համար օգտագործվող 
հարթակներ  (PAAS).  տվյալների բազաների 
կառավարման համար օգտագործվող համա-
կարգչային ծրագրեր (SAAS). համակարգչային 
ծրագրեր, մասնավորապես փոփոխական ծավալ 
ունեցող տվյալների բազաների սերվերների տրա-
մադրում այլ անձանց համար.  ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրերի վեբ-կայքերի 
տրամադրում տվյալների բազաների կառավարման 
համար.  համա  կարգչային ծառա յություններ, 
մասնա վորապես կառավարման համակարգերի և 
համա կարգչային հավելվածների հեռակա 
տեղադրում. կառավարման համակարգերի և 
համակարգչային հավելվածների հեռակա 
տեղադրում ինտերնետով. հաշվարկող սարքերի և 
փոփոխական ծավալով տվյալներ պահպանող 
սարքերի վարձույթ. համաշխարհային 
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.  Էլեկտրո-
նային տեսքով պահպանվող վեբ-էջերի ստեղծում 
առցանց ծառա յությունների և ինտերնետի համար. 
տվյալների պահոցների կազմակերպում. վեբ-
կայքերի մշակում և տեխնի կական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար.  վեբ-կայքերի կառա-
վարում  երրորդ անձանց համար.  վեբ սերվերների 
վարձույթ. վեբ-կայքերի տեխ նիկական սպա սար-
կում, ստեղծում և տեղադրում.  հավելված ների 
տրամադրման ծառայություններ, մասնավորապես  
ինտերնետով առևտրի,  առցանց վճարումների, 
հերթականություն կարգավորման, վեբ-կայքերի 
մշակման,  տվյալների պահպանման, համատեղ 
հաշվարկ ված հզորության հաճա խության 
բաժանման, հաղորդագրությունների ծառա յություն-
ների և օգտատերերի քանակի վրա հիմնված  վեբ-
կայքերի ռեյտինգի հաշվարկներին վերաբերվող 
հավելվածների,  համակարգչային ծրագրերի 
ապահով ման, վեբ-կայքերի և տվյալների բազաների 
տրամադրում,  տեղադրում, կառավարում, մշակում 

և տեխնիկական սպասարկում. վեբ-կայքերի 
տեղադրում, որը թույլ է տալիս օգտա տերերին դիտել 
տարբեր տպագիր նյութերը, լուսանկարները, 
գրաֆիկական պատկերները, ձայնա և տեսա 
բովանդակություն և օգտագործել ձևանմուշները 
ներդիրներ տրամադրելու,  հավանելու(likes), չհավա-
նելու(dislikes),  մոնտաժելու, փոխելու,  վերա-
հասցեագրելու, կարծիք հայտնելու, առաջարկ նել 
անելու և մեկնաբանելու և սոցիալական, 
գործառնական և ընդհանուր ցանցի մեջ 
ներգրավվելու համար.  համա կարգչային ծառա-
յություններ, մասնա վորապես առցանց 
միությունների ստեղծում գրանցված օգտատերերի 
համար  բանավեճերին մասնակցելու,  մասնա-
կիցներից հետ պատասխաններ ստանալու,  
վիրտուալ միություններ ձևավորելու և սոցիալական 
ցանցի մեջ ներգրավվելու, բոլորը զվարճությունների  
և զվար ճությունների արդյունաբերության ոլորտում.  
առցանց ոչ ներբեռնելի համակարգչային ծրագրերի 
և հավելվածների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում  հոսքային ձայնա և տեսա ֆայլեր, 
խաղեր, սոցիալական ցանցեր, տեքստային ֆայլեր 
և մուլտիմեդիային ֆայլեր մուտք գործելու համար. 
համակարգչային խաղային ծրագրերի, 
հեռախոսների,  բջջային հեռախոսների, տեսա-
հեռախոսների,  լուսանկարչական ապարատների,  
հեռուստա ցույցների մոնիտորների, հեռուստա-
ցույցների և հեռուստահաղորդիչների, հեռուստա-
ցույցների համար  հեռա կառավարման 
վահա նակ ների, էլեկտրոնային նոթա տետրերի, 
մագնիս կան տեղեկակիրների, ռադիոընդունիչների, 
ռադիո փո խանցիչ ների,  տեսախցիկների և 
հեռուստա  ընդունիչների զարգացում և մշակում.  
համա  կարգիչների, համակարգչային ծրագրերի,  
սարքերի զարգացում և մշակում  գործող 
համակարգչային ծրագրերի և տվյալների 
համաժամանակացման ծրագրերի ոլորտում, 
անձնա կան և ձեռքի համակարգիչների և շարժական 
թվային էլեկտրո նային սարքերի հավել վածային 
սարքերի մշակման  սարքերում.  հեռախոսակապի 
կառավարման, բջջային հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետային համակարգիչների 
զարգացում և մշակում. հեռախոսով տրված 
տեղեկատվության վերականգնման, հաղորդա-
գրությունների վերահասցեագրման,  բջջային 
հեռախոսներին վերաբերվող  բջջային հեռախոսների 
համակարգչային հավելվածների, սմարթֆոնների և 
պլանշետային սարքերի  զարգացում և մշակում. 
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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 բազաներ մուտք գործելու, դիտելու և 
որոնում կատարելու համար. համակարգիչների և 
համակարգչային ծրագրերի  զարգացում և 
տեխնիկական սպասարկում, որը  տրամադրում է 
համա կարգ չայնացված համ աշխարհային տեղեկա-
տվական ցանցով հեռախոսակապի ինտեգրումը 
ներառյալ մասերը և պարագաները. 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  համացանցով համակարգչային 
հավելվածներ մուտք գործելու և կառավարելու 
համար ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի 
մշակում և տեխնիկական սպասարկում.  նշանների 
ճանաչման, էլեկտրո նային  փոստի և 
հաղորդագրություններ փոխանակելու ծրագրերի 
մշակում և տեխ նիկական սպասարկում. 
համակարգչային խաղերի և տեսանյութերի 
մշակում. էլեկտրոնային խաղերի  մշակմանը և 
զարգաց մանը վերաբերող  առցանց ոչ ներբեռնելի  
համա կարգչային հավելվածների մշակման 
միջոցների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. առցանց ոչ ներբեռնելի համա-
կարգչային ծրագրերի և հավելվածների 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում  
հոսքային ձայնա և տեսա ֆայլեր, խաղեր, 
սոցիալական ցանցեր, տեքստային ֆայլեր և մուլտի-
մեդիային ֆայլեր մուտք գործելու համար.  
տեսախաղերի մշակում. տեխնիկական աջակ-
ցություն, մասնա վորապես  համակարգչային 
խաղերի խնդիրների բացահայտում.   հավելվածների 
տրամադրման ծառա յություններ (ASP), որոնք 
վերաբերվում են պատկերներին,  մասնավորապես  
թվային մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի և  հատուկ 
էֆեկտով պատկերների, տեսախաղերի և 
կինոֆիլմերի ծրագրերի ապահովմանը. հավելված-
ների տրամադրման ծառայություններ (ASP), որը 
վերաբերվում է հավելվածների ծրագրավորումը 
ապահովող ինտերֆեյսին (API), ներառյալ 

տեսախաղերի, բովանդակության,   տյալների և 
տեղեկատվության հոսքի փոխանցումը, պահ-
պանումը և տարածումը.  ոչ ներբեռնելի համա-
կարգչային ծրագրերի հավելվածների տրամադրում.  
առցանց ոչ ներբեռնելի ամպային տեխնոլո գիաների 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման տրամա-
դրում էլեկտրոնային տվյալների պահ պանման 
համար.  շարժական հավելվածների համակարգչային 
ծրագրերի մշակում. հավելվածների տրամադրման 
ծառայություններ, մասնավորապես  հավելվածների, 
համակարգչային ծրագրերի և վեբ-կայքերի  
տեղադրում, կառավարում, զարգացում և 
տեխնիկական սպասարկում անձնական արդյունա-
վետության, անլար կապի, շարժականության 
ոլորտում.   տեխնիկական աջակցություն, որը 
վերաբերվում է կապի սարքերի օգտագործմանը.  
առցանց միությունների ստեղծում գրանցված 
օգտատերերի համար  բանավեճերին մասնակցելու,  
բովանդակությունը, լուսանկարները, տեսանյութերը, 
տեքստերը, տվյալները, պատկերները և այլ 
էլեկտրոնային նյութերը տարածելու և սոցիալան 
կապի մեջ ներգրավվելու համար:

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

(210) 20170041
(220) 17.01.2017
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Կուխմաստեր», RU 
(540) 

(511) 
դաս 29. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 

սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
սննդային ալգինատներ. անձրուկներ (անչոուս). 
մշակված գետնընկույզ. սննդային սպիտակուցներ. 
ձվի սպիտակուց. պահածոյացված լոբազգիներ. 
պահածոյացված սոյայի լոբազգիներ սննդի 
համար. արգանակներ. կոճապղպեղի մուրաբա. 
խոզապուխտ. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար. տապակած ջրիմուռներ. 
ուտելի թռչնի բներ. պահածոյացված սիսեռ. 
պահածոյացված սնկեր. որսամիս. սննդային 
դոնդողանյութ. մսային դոնդող. սննդային դոնդող. 
մրգային դոնդող. ձվի դոնդող. կոկոսի յուղ. սննդային 
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ոսկրայուղ. խոզի սննդային ճարպ. կենդանական 
սննդային ճարպեր. սննդային ճարպեր. կաթնաշոռ. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. երշիկեղեն. 
չամիչ. խավիար. ձկան խավիար (մշակված). յոգուրտ. 
թթու կաղամբ. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կիմչի 
(սննդամթերք ֆերմենտացված բանջարեղենների 
հիմքով). ձկան սննդային սոսինձ. խխունջներ 
(անկենդան). կաթնային կոկտեյլներ. արյունախառն 
երշիկ. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). մսի 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. ձկան 
պահածոներ. մրգային պահածոներ. արգանակի 
խտածոներ. մանր վարունգ (թթու դրած). մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). սերուցքային 
կրեմ. կրոկետներ. սննդի մեջ օգտագործվող 
շերամի որդի թիթեռների հարսնյակներ. կումիս 
(կաթնային ըմպելիք). լանգուստներ (անկենդան). 
լեցիտին խոհարարական նպատակներով. սաղմոն 
(անկենդան). պահածոյացված սոխ. մարգարին. 
մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). սննդային յուղ. 
գետնընկույզի յուղ. կակաոյի յուղ (սննդային). 
կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ 
(կարագ). եգիպտացորենի յուղ (սննդային). քնջութի 
յուղ (սննդային). կտավատի յուղ խոհարարական 
նպատակների համար. զեյթունի յուղ (սննդային). 
արմավենու յուղ (սննդային). յուղ արմավենու 
կորիզից (սննդային). արևածաղկի յուղ (սննդային). 
կանճրակի յուղ (սննդային). կարագ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. ծեծած նուշ. սննդային 
ոսկրածուծ. կակղամորթներ անկենդան. կաթ. 
խտացրած կաթ. բարձր սպիտակուցային կաթ. 
սոյայի կաթ (կաթի փոխարինիչ). ձկան ալյուր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան մուսեր. պտղամիս. միս. պահածոյացված միս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. օմարներ (անկենդան). 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. 
տոմատի մածուկ. լյարդի պաշտետներ. պեկտիններ 
խոհարարական նպատակների համար. լյարդ. 
մանրաթթու. շաքարի օշարակի մեջ եփած մրգեր 
կամ հատապտուղներ. ձվի փոշի. կաթնամթերք. 
ձկնամթերք (սննդային). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). ընտանի թռչուն (անկենդան). սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. լոռամրգի խյուս. 
տոմատի խյուս. խնձորի խյուս. խեցգետիններ 

(անկենդան). խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. ձուկ (անկենդան). աղը 
դրած ձուկ. արաժան (կաթնաթթվային խմորումով 
մերված կաթ). բանջարեղենային սալաթներ. 
մրգային սալաթներ. բեկոն.սարդինա (անկենդան). 
խոզի միս. ծովատառեխ (անկենդան). մշակված 
սերմեր. արևածաղկի մշակված սերմեր. սերուցք 
(կաթնամթերք). հարած սերուցք. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
սնունդ պատրաստելու համար. աղը դրած 
միս. նրբերշիկ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ ապուրներ պատ-
րաստելու համար. ենթամթերքներ. ապուրներ. 
բանջարեղենի ապուրներ. կաթնային շիճուկ. 
պանիրներ. թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). 
սոյայի շոռ. անկենդան տրեպանգներ (ծովային 
վարունգ), անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). պահածոյացված գետնասնկեր. 
թյուննոս (անկենդան). ոստրեներ անկենդան. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. շրդանային մակարդներ. 
ձկան սուկի. խուրմա. շաքարած մրգեր. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված մրգեր. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. կարտոֆիլի փաթիլներ. հումուս 
(խյուս սիսեռից). մրգակեղև. պահածոյացված 
սխտոր. պահածոյացված ոսպ. կարտոֆիլի չիպսեր. 
ցածր կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
մրգային չիփսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. ջրիմուռների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). խխունջի ձվեր. 
ձվեր.

դաս 30. սննդի բուրավետարարներ. 
վանիլի բուրավետարարներ խոհարարական 
նպատակների համար. բուրա վետարարներ 
հրուշա  կեղենի համար (բացառությամբ եթերային 
յուղերի). բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացա  ռությամբ եթերային յուղերի. 
սրճային բուրավետարարներ. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.  
աստղա ձև անիսոն. հացահատիկային սալիկներ. 
հացա հատիկային սալիկներ սպիտակուցների 
բարձր պարու նա կությամբ. նրբա բլիթներ. 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. բուլկիներ. վանիլին 
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(վանիլի փոխարինիչներ). վաֆլիներ. վերմիշել. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. կապակցող 
նյութեր երշիկեղենի համար. կապակցող նյութեր 
պաղպաղակի համար (սննդային սառույց). ծովի 
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. ջրիմուռներ 
(համեմունք). ածիկային գալետներ. մեխակ 
(ամոքանք). ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. մանանեխ. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. խմորիչներ. թանձրացիչներ 
սննդամթերքի համար. մակարդներ. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. սուրճի փոխարինիչներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ.  համեմունքներ 
սալաթների համար. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. հրուշակեղեն 
նշի հիմքի վրա. մակարոնեղեն. կոճապղպեղ 
(ամոքանք). սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). կակաո. գինեքար խոհարարական 
նպատակների համար, գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար.  կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). կետչուպ (սոուս). քիշ.  սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). կոնֆետներ. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). անանուխի կոնֆետներ. 
դարչին (ամոքանք). սուրճ. սուրճի հումք. սննդային 
օսլա. կրեկերներ. եփած կրեմ. եգիպտացորենի 
ձավար. սպիտակաձավար. վարսակաձավար. 
գարեձավար. սննդային ձավարներ. աղացած 
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. կուլեբյակա 
մսով (կերակուր). քրքում. կուսկուս (ձավար). լապշա 
(արիշտա). սառույց սառեցման համար. բնական 
կամ արհեստական սառույց. սննդային սառույց. 
սառնաշաքար (նաբաթ). բրնձային բլիթներ. 
մայոնեզ. մակարուն (նշով թխվածք). մակարոններ. 
ածիկաշաքար. եգիպտացորենի շիլա. մարինադներ. 
նշակարկանդակներ. մեղր. մեղվամոր կաթ. 
պաղպաղակ. բակլայի ալյուր. տապիոկայի ալյուր. 
կարտոֆիլի ալյուր.  եգիպտացորենի ալյուր. 
սննդային ալյուր. ցորենի ալյուր. սոյայի ալյուր. 
գարու ալյուր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).  
շոկոլադային մուսեր. մյուսլի. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.  սուրճի 

հիմքով ըմպելիքներ.  կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մշկընկույզ. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
խյուս սոյայի ունդերից (համեմունք). պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). մաթ. պաշտետով կարկանդակներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). բուրավետ պղպեղ. պատիճավոր 
պղպեղ (համեմանք). պեստո (սոուս). թխվածքաբլիթ. 
չոր թխվածքաբլիթ. կուտապներ. պիցաներ. մսային 
թանձր ամոքանք. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).  
ադիբուդի. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հացաթխման փոշի. մանանեխի փոշի. պրալինե.  
համեմունքներ. տնային պայմաններում միսը 
փափկացնող մթերքներ. հացահատիկային 
արտադրանք. մթերք վարսակի հիմքով. ակնամոմ. 
քաղցրաբլիթներ. ամոքանք. պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). պուդինգ (քաղցրակուտապ). փոշի 
հրուշակեղենի համար. մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
ռավիոլի. ծամոն (մաստակ). ռելիշ (համեմունք). 
բրինձ. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. գարնանային ռուլետ.  սագո. շաքար. 
արմավենու շաքար. անիսոնի սերմ. կտավատի 
սերմ սննդի մեջ օգտագործելու համար.  կերամափի 
օշարակ, ոսկե օշարակ.  քաղցրավենիք. կերակրի 
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. աղ 
սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. կերակրի 
աղ.  նեխուրի աղ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. սոյայի սոուս. տոմատի սոուս. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. սոուսներ (համեմունքներ). 
սպագետի. սուր համեմունքներ (համեմանք). 
կայունարարներ խփված սերուցքի համար. 
պաքսիմատ.  թավալելու պաքսիմատ. սուշի.  
սենդվիչներ. թաբուլե. տակոս. տապիոկա.  տարտեր 
(մրգա - բանջա րեղենային կարկանդակներ).  
պատրաստի խմոր.  խմոր հրուշակեղենի համար. 
նշով խմոր. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. տորտիլաներ. պահածոյացված բանջարա-
նոցային խոտեր (համեմունքներ). քացախ. գարեջրի 
քացախ. խմորի մակարդներ. հալվա. հաց. հաց 
անխաշ խմորից. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). եգիպտացորենի փաթիլներ. 
վարսակի փաթիլներ. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).  
թեյ. սառույցով թեյ. չատնի (համեմունք). չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). չոու-չոու (համեմունք). զաֆրան 
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(քրքում) (համեմանք). շոկոլադ.  ածիկի լուծամզուք 
(էքստրակտ) սննդի համար. սննդային էսենցիա 
(բնահյութ), բացառությամբ եթերային էսենցիաների 
և եթերային յուղերի. մաքրած գարի. թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերատիֆներ. 
լիթիումաջուր. զելտերյան ջուր. սոդայաջուր. ջրեր 
(ըմպելիքներ). գազավորված ջուր. հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. կվաս (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. 
գետնընկույզի կաթ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ). 
նշի կաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. հալվե-վերայի հիմքով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգային նեկտարներ պտղամսով 
(ոչ ալկոհոլային). օրշադ. փոշիներ գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. սարսապարիլ 
(բաղեղի ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). խնձորի հյութ (ոչ ալկոհոլային). 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). մրգահյութեր. 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ լիկյոր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
հանքային ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. քաղցուներ (քաղցրահյութեր). խաղողի 
չխմորված քաղցու (քաղցրահյութ). ածիկի 
քաղցու (քաղցրահյութ). հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. շարբաթ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). էսենցիաներ (բնահյութեր) 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:

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

(210) 20170049
(220) 18.01.2017
(730) «Նոր Նորք կաբելային ծառայություն» 
ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 57/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. մալուխային հեռուստա հեռարձա-

կում:
--------------

(210) 20170076
(220) 23.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկա տեր Մնացական Առաքել-
յան Արազի, ՀՀ ք. Արմավիր, Մ.Հերացու փ., տուն 
111, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. օպտիկական և արևապաշտպան 

ակնոցների, ակնաբուժական աքսեսուարների 
(ակնոցի տուփեր, թելեր, զարդեր) վաճառք.

դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ:
--------------

(210) 20170080
(220) 23.01.2017
(730) Փալդո Քո., Լթդ., KR 
(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. 
սննդային սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սննդային 
դոնդողանյութ. անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի 
յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց. 
արյունախառն երշիկ. արգանակի խտածոներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
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համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կոկոսի հեղուկ յուղ 
(սննդային). արգանակի խտածոներ. ապուրներ. 
չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած). սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
խուրմա. խեցգետիններ (անկենդան). ձկան սուկի. 
շրդանային մակարդներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
ձուկ (անկենդան). սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված 
սոյայի լոբազգիներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
ծովատառեխ (անկենդան). օմարներ (անկենդան). 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային). յուղ արմավենու 
կորիզից (սննդային). քնջութի յուղ (սննդային). 
ոստրեներ անկենդան. ձկան սննդային սոսինձ. 
խոզապուխտ. ձվի դոնդող. յոգուրտ. բանջարեղենի 
ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). 
կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված 
ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. կակղամորթներ անկենդան. 
արմավենու յուղ (սննդային). մշակված ընկույզներ. 
ձվի փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի յուղ 
(սննդային). սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. 
աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. տոմատի խյուս. 
բանջարեղենային սալաթներ. մրգային սալաթներ. 
սարդինա (անկենդան). սաղմոն (անկենդան). 
կենդանական սննդային ճարպեր. թյուննոս 
(անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի յուղ (սննդային). 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
ընտանի թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. սննդային 
ալգինատներ. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կանճրակի 
յուղ (սննդային). լյարդ. ձկնամթերք (սննդային). 
մրգային չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 

համար պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված ձուկ. 
պահածոյացված միս. մանր ծովախեցգետիններ 
(անկենդան). խխունջի ձվեր. սոյայի շոռ. հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. ձկան 
պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների 
հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
խնձորի խյուս. լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ 
քնջութի հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). սոյայի 
կաթ (կաթի փոխարինիչ). կաթնային կոկտեյլներ. 
այվար (պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային 
էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան խավիար 
(մշակված). մշակված սերմեր. սննդի համար 
պատրաստված հալվե-վերա. պահածոյացված 
սխտոր. բարձր սպիտակուցային կաթ. կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին 
խոհարարական նպատակներով. կաթնային 
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների 
համար. խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմորումով 
մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. բրնձի կաթ (կաթի 
փոխարինիչ). պահածոյացված արտիճուկ. մշակված 
մրգերց կոմպոզիցիա. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի (կորեական մսային ճաշատեսակ). 
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացրած 
ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված 
հատապտուղներ.

դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ 
պատրաստման արիշտա. սուրճ. թեյ. կակաո 
և սուրճի փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն) և հրուշակեղեն. 
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. կերամաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
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քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. ջրիմուռներ (համեմունք). մակարոնեղեն. 
նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային 
բուրավետարարներ. սննդի բուրավետարարներ. 
սուր համեմունքներ (համեմանք). հաց անխաշ 
խմորից. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. 
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին 
(ամոքանք). կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ խփված 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. 
մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. 
ցորենի ալյուր. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ եթերային 
յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող նյութեր 
պաղպաղակի համար (սննդային սառույց). բնական 
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպատակների 
համար. սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
սննդային ձավարներ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակարոններ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 
ածիկաշաքար. մաթ. կերամափի օշարակ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. կուտապներ. գարեձավար. 

սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. 
զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ 
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. 
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի. 
տապիոկա. տապիոկայի ալյուր. տարտեր 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
վանիլի բուրավետարարներ խոհարարական 
նպատակների համար. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով 
(կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ. տնային 
պայմաններում միսը փափկացնող մթերքներ. 
սննդային սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված 
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի 
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձավար. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի 
քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար (նաբաթ). 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի 
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ. ռելիշ 
(համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ 
պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի սոուս. 
մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի 
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ. 
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ սալաթների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. խյուս սոյայի ունդերից 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
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արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո 
(սոուս). բաղադրություններ խոզապուխտը 
ջնարակելու համար. կտավատի սերմ սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. հացահատիկային սալիկներ 
սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ. 
գինեքար խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի 
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
ընկույզի ալյուր. մանրացրած սխտոր (համեմունք). 
բաոցզի (չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. ցզյաոցզի 
(չինական պելմեններ). ռամեն (ճապոնական 
ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ ). օկոնոմիակիի 
համար խմորա խառնուրդ (ճապոնական բար-
կահամ բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի 
բրնձե թուղթ. թթու դրած բանջարեղեն սուր 
համեմունքով. 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու (քաղցրահյութ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ.  կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր 
պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ հանքային 

ջուր պատրաստելու համար. զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ (քաղցրահյութեր). լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. 
ածիկի քաղցու (քաղցրահյութ). խաղողի չխմորված 
քաղցու (քաղցրահյութ). օրշադ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք); ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(բաղեղի ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերատիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ պտղամսով (ոչ ալկոհոլային). 
կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպելիքներ. խնձորի 
հյութ (ոչ ալկոհոլային). կվաս (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի 
հիմքով. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-վերայի 
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի 
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով հարս-
տացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օգնություն գործ-
արարության (բիզնեսի) կառավարման հարցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնությունների 
մասին. ազդագրերի փակցնում/ արտաքին 
գովազդ. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործա կալությունների 
ծառա յու թյուն ներ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենա հանման ծառայություններ. վարձա-
կալական գործա կա լությունների ծառա յություն ներ. 
գրասենյակային սարքերի և ապա րատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերա բերյալ. աուդիտ (առևտրային գործու-
նեության). խորհրդա  տվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կազմա  կերպման և կառավարման 



ԳՅՈՒՏԵՐ

113113

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

03 .04 . 20 17

հարցերով. խորհրդատվություն աշխա տա-
կիցների անձնա  կազմը կառա վարելու հարցերով. 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառա յություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում). 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գործնական փորձաքննություն 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. առևտրային 
գործունեության գնահատում. հետազոտություններ 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի)կազմա կերպ ման 
հարցերով. գովազդային տեքս տերի հրա տարակում. 
ռադիո գովազդ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետա զոտություններ. ծառա յու-
թյուն ներ հասարակական հարաբերությունների 
բնա գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստա  գովազդ. հաղորդա  գրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցա փեղկերի ձևավորում. գովազդային գործա-
կալությունների ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների ծառա-
յություններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար. շուկայա գիտական (մարքե-
թինգային) հետա զոտություններ. տվյալ ների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն գործ-
արարության (բիզնեսի) ասպարեզում. տնտեսական 
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախա  պատրաստում. աշխա  տա կիցների 
հաստիք   ների համալրում. ձեռնար  կությունները 
տեղա  փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություն. հարկային 
հայտա րարագրերի կազմում. հեռախոսազանգերին 
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող 
աբոնենտների համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 

բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցների 
գործարարական (բիզնես) կառավարում. 
կառավարում ստեղծագործական գործարարության 
(բիզնեսի) ասպա րեզում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային բազա-
ներում. տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատա կարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովում). 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամա նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբա-
նական տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվա միջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. հեռա հաղորդակցական ծառայու-
թյուն ների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցեն զիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. վիճա կագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրա կերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գործարար (բիզնես) կառավարում 
մարզիկների համար. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստա մարքեթինգի ծառայություններ. դեղա-
գործական միջոցների, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
նշանակության նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. վաճառասեղանների վարձույթ/ վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. գործարար 
(բիզնես) և առևտրային հարաբերությունների 
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ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտի մալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա-
յու թյուններ «վճարել մեկ կտտոցով» ppc ծառա-
յություններ. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարք ների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և պահում. 
շինարարական նախագծերի համար առևտրային 
(կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայություններ. 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրության հակիրճ գրության կազմում այլ 
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. 
հաճախ ճանա պարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. հանդիպումները ծրագրելու ծառա-
յու թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
հանդիպումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա կավոր 
բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրա-
գրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոններում) 
զբաղվող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայություններ. 
նախա  ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառա յու թյուններ. ճաշարան ների ծառա-
յու թյուններ.ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում. պանսիոնների ծառայություններ. 
հանգստի բազաներ. հյուրանոցների ծառա-
յություններ. մանկամսուրների ծառայություններ. 
ռեստորան  ների ծառայություններ. տեղերի 

ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրա նոցներում. ինքնասպա սարկ-
ման ռեստորանների ծառա յություններ. խորտ-
կարանների ծառայություններ. պանսիոններ 
կենդանիների համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի բազաների ծառայություններ (ժամանց, 
զվարճություններ). շարժական շինությունների 
վարձույթ. տեղերի ամրագրում ժամանակավոր 
բնակության համար. մոթելների ծառայություններ. 
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի 
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սարքերի 
վարձույթ. մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում:

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

(210) 20170081
(220) 23.01.2017
(730) Փալդո Քո., Լթդ., KR 
(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. 
սննդային սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սննդային 
դոնդողանյութ. անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի 
յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց. 
արյունախառն երշիկ. արգանակի խտածոներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կոկոսի հեղուկ յուղ 
(սննդային). արգանակի խտածոներ. ապուրներ. 
չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած). սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
խուրմա. խեցգետիններ (անկենդան). ձկան սուկի. 
շրդանային մակարդներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
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ձուկ (անկենդան). սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված 
սոյայի լոբազգիներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
ծովատառեխ (անկենդան). օմարներ (անկենդան). 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային). յուղ արմավենու 
կորիզից (սննդային). քնջութի յուղ (սննդային). 
ոստրեներ անկենդան. ձկան սննդային սոսինձ. 
խոզապուխտ. ձվի դոնդող. յոգուրտ. բանջարեղենի 
ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). 
կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված 
ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. կակղամորթներ անկենդան. 
արմավենու յուղ (սննդային). մշակված ընկույզներ. 
ձվի փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի յուղ 
(սննդային). սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. 
աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. տոմատի խյուս. 
բանջարեղենային սալաթներ. մրգային սալաթներ. 
սարդինա (անկենդան). սաղմոն (անկենդան). 
կենդանական սննդային ճարպեր. թյուննոս 
(անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի յուղ (սննդային). 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
ընտանի թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. սննդային 
ալգինատներ. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կանճրակի 
յուղ (սննդային). լյարդ. ձկնամթերք (սննդային). 
մրգային չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված ձուկ. 
պահածոյացված միս. մանր ծովախեցգետիններ 
(անկենդան). խխունջի ձվեր. սոյայի շոռ. հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. ձկան 
պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների 

հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
խնձորի խյուս. լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ 
քնջութի հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). սոյայի 
կաթ (կաթի փոխարինիչ). կաթնային կոկտեյլներ. 
այվար (պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային 
էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան խավիար 
(մշակված). մշակված սերմեր. սննդի համար 
պատրաստված հալվե-վերա. պահածոյացված 
սխտոր. բարձր սպիտակուցային կաթ. կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին 
խոհարարական նպատակներով. կաթնային 
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների 
համար. խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմորումով 
մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. բրնձի կաթ (կաթի 
փոխարինիչ). պահածոյացված արտիճուկ. մշակված 
մրգերց կոմպոզիցիա. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի (կորեական մսային ճաշատեսակ). 
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացրած 
ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված 
հատապտուղներ.

դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ 
պատրաստման արիշտա. սուրճ. թեյ. կակաո 
և սուրճի փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն) և հրուշակեղեն. 
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. կերամաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. ջրիմուռներ (համեմունք). մակարոնեղեն. 
նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային 
բուրավետարարներ. սննդի բուրավետարարներ. 
սուր համեմունքներ (համեմանք). հաց անխաշ 
խմորից. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 
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վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. 
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին 
(ամոքանք). կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ խփված 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. 
մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. 
ցորենի ալյուր. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ եթերային 
յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող նյութեր 
պաղպաղակի համար (սննդային սառույց). բնական 
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպատակների 
համար. սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
սննդային ձավարներ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակարոններ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 
ածիկաշաքար. մաթ. կերամափի օշարակ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. 
զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ 
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. 
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի. 
տապիոկա. տապիոկայի ալյուր. տարտեր 

(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
վանիլի բուրավետարարներ խոհարարական 
նպատակ ների համար. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով 
(կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ. տնային 
պայմաններում միսը փափկացնող մթերքներ. 
սննդային սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված 
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի 
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձավար. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի 
քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար (նաբաթ). 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի 
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ. ռելիշ 
(համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ 
պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի սոուս. 
մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի 
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց)/ 
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ. 
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ սալաթների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. խյուս սոյայի ունդերից 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո 
(սոուս). բաղադրություններ խոզապուխտը 
ջնարակելու համար. կտավատի սերմ սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. հացահատիկային սալիկներ 
սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

117117

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

03 .04 . 20 17

գինեքար խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի 
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
ընկույզի ալյուր. մանրացրած սխտոր (համեմունք). 
բաոցզի (չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. ցզյաոցզի 
(չինական պելմեններ). ռամեն (ճապոնական 
ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ ). օկոնոմիակիի 
համար խմորախառնուրդ (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի 
բրնձե թուղթ. թթու դրած բանջարեղեն սուր 
համեմունքով. 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու (քաղցրահյութ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ.  կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր 
պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ հանքային 
ջուր պատրաստելու համար. զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ (քաղցրահյութեր). լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. 
ածիկի քաղցու (քաղցրահյութ). խաղողի չխմորված 
քաղցու (քաղցրահյութ). օրշադ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք); ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 

ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազա վորված ըմպելիքներ պատ  րաստելու 
համար. գազա վորված ջուր. սարսապարիլ 
(բաղեղի ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերատիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ պտղամսով (ոչ ալկոհոլային). 
կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպելիքներ. խնձորի հյութ 
(ոչ ալկոհոլային). կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-վերայի հիմքով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով 
կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օգնություն գործ-
արարության (բիզնեսի) կառավարման հարցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնությունների 
մասին. ազդագրերի փակցնում/ արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործա կալությունների 
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործա    կալությունների ծառա   յու թյուններ. ինքնար-
ժեքի վեր լուծություն. գովազ դային նյու թերի 
տարածում. լուսա պատճենահանման ծառա յու-
թյուն ներ. վարձակալական գործակալությունների 
ծառա  յություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապա րատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կազմա կերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. մեքենա-
գրման ծառայություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի բազմացում (վեր արտադրում). 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գործնական փորձաքննություն 
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գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնա  սիրություն. առևտրային 
գործունեության գնահատում. հետա զոտու-
թյուններ գործարարության (բիզնեսի) ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործ արարության (բիզնեսի)
կազմա կերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառա յություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնա գավառում. սղագրա-
կան ծառայություններ. հեռուստա գովազդ. 
հաղորդա գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). ցուցա փեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառա-
յություններ. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնա պաշարների վարում. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործ-
արարության (բիզնեսի) ասպարեզում. տնտեսական 
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխա տա կից ների 
հաստիք   ների համալրում. ձեռնար կությունները 
տեղա փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
տարածք  ների վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություն. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. հեռախոսազանգերին 
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող 
աբոնենտ ների համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցների 
գործարարական (բիզնես) կառավարում. 
կառավարում ստեղծա գոր ծական գործ արարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային բազա-
ներում. տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 

ինտերակտիվ գովազդ համա կարգչային 
ցանցում. մատա կարարման ծառա յություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկա տերերին ապրանքներով ապահովում). 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբա-
նական տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. 
գների համեմատման ծառա յություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկա տվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. հեռահաղորդա կցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. վիճա կագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրա կերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար. մարքեթինգ 
(շուկայա վարում). հեռուստամարքեթինգի ծառա յու-
թյուններ. դեղա գործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք. վաճառա-
սեղանների վարձույթ/ վաճառքի ցուցա փեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմա լացում. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմա-
լացում. գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով» ppc ծառայություններ. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
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տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայություններ. 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրության հակիրճ գրության կազմում այլ 
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. հանդիպումները ծրագրելու 
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
հանդիպումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում. տեղերի 
ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոն-
ներում) զբաղվող գործա կալություններ. սննդա -
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատու  ցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա նոցների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառա-
յություններ. նախաճաշարանների ծառա յու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություններ. 
ճաշարան ների ծառայություններ.ժամանակավոր 
բնա կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. հանգստի բազաներ. հյուրա-
նոցների ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրա գրում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառա յություններ. խորտկարան-
ների ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. հանգստի 
բազաների ծառայություններ (ժամանց, զվարճու-
թյուններ). շարժական շինությունների վարձույթ. 
տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 

սենյակների, դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. վրանների վարձույթ. խոհանոցային 
սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում:

--------------
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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. 
սննդային սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սննդային 
դոնդողանյութ. անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի 
յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց. 
արյունախառն երշիկ. արգանակի խտածոներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կոկոսի հեղուկ յուղ 
(սննդային). արգանակի խտածոներ. ապուրներ. 
չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած). սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
խուրմա. խեցգետիններ (անկենդան). ձկան սուկի. 
շրդանային մակարդներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
ձուկ (անկենդան). սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված 
սոյայի լոբազգիներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
ծովատառեխ (անկենդան). օմարներ (անկենդան). 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային). յուղ արմավենու 
կորիզից (սննդային). քնջութի յուղ (սննդային). 
ոստրեներ անկենդան. ձկան սննդային սոսինձ. 
խոզապուխտ. ձվի դոնդող. յոգուրտ. բանջարեղենի 
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ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). 
կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված 
ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. կակղամորթներ անկենդան. 
արմավենու յուղ (սննդային). մշակված ընկույզներ. 
ձվի փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի յուղ 
(սննդային). սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. 
աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. տոմատի խյուս. 
բանջարեղենային սալաթներ. մրգային սալաթներ. 
սարդինա (անկենդան). սաղմոն (անկենդան). 
կենդանական սննդային ճարպեր. թյուննոս 
(անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի յուղ (սննդային). 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
ընտանի թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. սննդային 
ալգինատներ. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կանճրակի 
յուղ (սննդային). լյարդ. ձկնամթերք (սննդային). 
մրգային չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված ձուկ. 
պահածոյացված միս. մանր ծովախեցգետիններ 
(անկենդան). խխունջի ձվեր. սոյայի շոռ. հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. ձկան 
պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների 
հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
խնձորի խյուս. լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ 
քնջութի հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). սոյայի 
կաթ (կաթի փոխարինիչ). կաթնային կոկտեյլներ. 
այվար (պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային 

էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան խավիար 
(մշակված). մշակված սերմեր. սննդի համար 
պատրաստված հալվե-վերա. պահածոյացված 
սխտոր. բարձր սպիտակուցային կաթ. կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին 
խոհարարական նպատակներով. կաթնային 
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների 
համար. խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմորումով 
մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. բրնձի կաթ (կաթի 
փոխարինիչ). պահածոյացված արտիճուկ. մշակված 
մրգերց կոմպոզիցիա. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի (կորեական մսային ճաշատեսակ). 
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացրած 
ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված 
հատապտուղներ.

դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ 
պատրաստման արիշտա. սուրճ. թեյ. կակաո 
և սուրճի փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն) և հրուշակեղեն. 
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. կերամաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. ջրիմուռներ (համեմունք). մակարոնեղեն. 
նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային 
բուրավետարարներ. սննդի բուրավետարարներ. 
սուր համեմունքներ (համեմանք). հաց անխաշ 
խմորից. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. 
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին 
(ամոքանք). կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ խփված 
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սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. 
մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. 
ցորենի ալյուր. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ եթերային 
յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող նյութեր 
պաղպաղակի համար (սննդային սառույց). բնական 
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպատակների 
համար. սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
սննդային ձավարներ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակարոններ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 
ածիկաշաքար. մաթ. կերամափի օշարակ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. 
զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ 
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. 
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի. 
տապիոկա. տապիոկայի ալյուր. տարտեր 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
վանիլի բուրավետարարներ խոհարարական 
նպատակ ների համար. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով 
(կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ. տնային 
պայմաններում միսը փափկացնող մթերքներ. 
սննդային սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 

բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված 
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի 
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձավար. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի 
քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար (նաբաթ). 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի 
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ. ռելիշ 
(համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ 
պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի սոուս. 
մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի 
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց)/ 
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ. 
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ սալաթների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. խյուս սոյայի ունդերից 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո 
(սոուս). բաղադրություններ խոզապուխտը 
ջնարակելու համար. կտավատի սերմ սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. հացահատիկային սալիկներ 
սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ. 
գինեքար խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի 
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
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զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
ընկույզի ալյուր. մանրացրած սխտոր (համեմունք). 
բաոցզի (չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. ցզյաոցզի 
(չինական պելմեններ). ռամեն (ճապոնական 
ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ ). օկոնոմիակիի 
համար խմորախառնուրդ (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի 
բրնձե թուղթ. թթու դրած բանջարեղեն սուր 
համեմունքով. 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու (քաղցրահյութ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ.  կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր 
պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ հանքային 
ջուր պատրաստելու համար. զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ (քաղցրահյութեր). լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. 
ածիկի քաղցու (քաղցրահյութ). խաղողի չխմորված 
քաղցու (քաղցրահյութ). օրշադ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք); ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազա վորված ըմպելիքներ պատ  րաստելու 
համար. գազա վորված ջուր. սարսապարիլ 
(բաղեղի ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերատիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ պտղամսով (ոչ ալկոհոլային). 
կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպելիքներ. խնձորի հյութ 
(ոչ ալկոհոլային). կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների 

հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-վերայի հիմքով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով 
կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օգնություն գործ-
արարության (բիզնեսի) կառավարման հարցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնությունների 
մասին. ազդագրերի փակցնում/ արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործա կալությունների 
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործա    կալությունների ծառա   յու թյուններ. ինքնար-
ժեքի վեր լուծություն. գովազ դային նյու թերի 
տարածում. լուսա պատճենահանման ծառա յու-
թյուն ներ. վարձակալական գործակալությունների 
ծառա  յություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապա րատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կազմա կերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. մեքենա-
գրման ծառայություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի բազմացում (վեր արտադրում). 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գործնական փորձաքննություն 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնա  սիրություն. առևտրային 
գործունեության գնահատում. հետա զոտու-
թյուններ գործարարության (բիզնեսի) ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործ արարության (բիզնեսի)
կազմա կերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) հետա-
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զոտություններ. ծառա յություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնա գավառում. սղագրա-
կան ծառայություններ. հեռուստա գովազդ. 
հաղորդա գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). ցուցա փեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառա-
յություններ. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնա պաշարների վարում. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործ-
արարության (բիզնեսի) ասպարեզում. տնտեսական 
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխա տա կից ների 
հաստիք   ների համալրում. ձեռնար կությունները 
տեղա փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
տարածք  ների վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություն. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. հեռախոսազանգերին 
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող 
աբոնենտ ների համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցների 
գործարարական (բիզնես) կառավարում. 
կառավարում ստեղծա գոր ծական գործ արարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային բազա-
ներում. տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համա կարգչային 
ցանցում. մատա կարարման ծառա յություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկա տերերին ապրանքներով ապահովում). 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբա-
նական տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. 

գների համեմատման ծառա յություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկա տվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. հեռահաղորդա կցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. վիճա կագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրա կերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար. մարքեթինգ 
(շուկայա վարում). հեռուստամարքեթինգի ծառա յու-
թյուններ. դեղա գործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք. վաճառա-
սեղանների վարձույթ/ վաճառքի ցուցա փեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմա լացում. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմա-
լացում. գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով» ppc ծառայություններ. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայություններ. 
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ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրության հակիրճ գրության կազմում այլ 
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. հանդիպումները ծրագրելու 
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
հանդիպումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում. տեղերի 
ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոն-
ներում) զբաղվող գործա կալություններ. սննդա -
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատու  ցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա նոցների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառա-
յություններ. նախաճաշարանների ծառա յու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություններ. 
ճաշարան ների ծառայություններ.ժամանակավոր 
բնա կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. հանգստի բազաներ. հյուրա-
նոցների ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրա գրում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառա յություններ. խորտկարան-
ների ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. հանգստի 
բազաների ծառայություններ (ժամանց, զվարճու-
թյուններ). շարժական շինությունների վարձույթ. 
տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. վրանների վարձույթ. խոհանոցային 
սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում:

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

(210) 20170128
(220) 01.02.2017

(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարեգործա-
կան հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Հյուսիսային պող. 1, Նորդ բիզնես կենտրոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ արարական 
աշխատանք ների համար. լուսա նկարներ. թղթա-
գրենական և գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դդաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական պաշտպա-
նության համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

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

(210) 20170156
(220) 06.02.2017
(730) Մայլն Ինք., US 
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

ալերգիկ հիվանդություն ների, քաղցկեղի, սրտ-
ա նոթային հիվան դու թյունների, շաքարախտի, 
փոր լուծության, վարակիչ հիվանդությունների, 
բորբո քային հիվանդու թյուն ների, նյութա փոխա-
նա կության հիվան դությունների, մկանային 
սպազմների, ցավի, հոգեկան հիվան դությունների, 
թոքային խցանումների բուժման համար. 
դեղա գործական արտադրանք մարդկանց 
մաշկաբանական, ստամոքսաղիքային, նյարդա-
բանական, շնչառական, հոգեկան, ալերգիկ, 
նյութափոխանակության, մկանային և վարակիչ 
հիվան դություն ների ու խան գարումների կարգա-
վորման համար:

--------------
(210) 20170157
(220) 06.02.2017
(730) Մայլն Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

ալերգիկ հիվանդություն ների, քաղցկեղի, սրտ-
ա նոթային հիվան դու թյունների, շաքարախտի, 
փոր լուծության, վարակիչ հիվանդությունների, 
բորբո քային հիվանդու թյուն ների, նյութա փոխա-
նա կության հիվան դությունների, մկանային 
սպազմների, ցավի, հոգեկան հիվան դությունների, 
թոքային խցանումների բուժման համար. 
դեղա գործական արտադրանք մարդկանց 
մաշկաբանական, ստամոքսաղիքային, նյարդա-
բանական, շնչառական, հոգեկան, ալերգիկ, 
նյութափոխանակության, մկանային և վարակիչ 
հիվան դություն ների ու խան գարումների կարգա-
վորման համար:

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

(210) 20170163
(220) 07.02.2017
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170164
(220) 07.02.2017
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր. տեխնիկական 

ճարպեր. քսանյութեր. մեքենայի յուղ. թանձր 
քսուքներ. գերչակաձեթ (տեխնիկական). վառելա-
նյութ.

դաս 7. խլարարներ շարժիչների համար. 
յուղման օղեր (մեքենա  ների մասեր). շարժիչների 
գլաններ. գլանների մխոցներ. շարժիչների 
շարժափոկեր. յուղային տակդիրներ, շարժիչների 
քարտերների տակդիր ներ. շարժիչների գլան-
ների գլխիկներ. կափարիչներ գլանների գլխիկ-
ների համար. շարժիչների կափարիչներ. 
ծնկաձև լիսեռներ. փոկանիվներ (մեքենաների 
մասեր). մոտորների և շարժիչների քարտերներ. 
արտանետման կարճա խողովակներ շարժիչների 
համար. ներթողման կոլեկտորներ, ցանկա-
պատային կարճա խողովակներ. զտիչներ 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). զտիչներ 
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու համար. 
օդային զտիչներ շարժիչների համար. շարժիչների 
օդափոխիչներ. յուղային ռադիատորներ, յուղասա-
ռեցնող կայանքներ. ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի մոմեր. խտարար օղակներ շարժիչների 
համար, խցանիչ միջադիրներ շարժիչների համար. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. ներքին 
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. մղիչներ. 
տուրբաճնշակներ. էլեկտրական գեներատորներ. 
ճնշակներ (մեքենաներ). հիդրավլիկ վերահսկում 
մեքենաների, մոտորների և շարժիչների համար. 
պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. փական-
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ներ (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. մեկնա-
սարքեր շարժիչների համար.

դաս 35. տրանսպորտային միջոցների, դրանց 
համար կառուցվածքային դետալ ների և արմա-
տուրայի մեծածախ և մանրածախ վաճառք. տեղային 
ներկայա ցուցչություն տրանս պորտային միջոցների 
բնա գավառում. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային բազաներում. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. տրանսպորտային 
միջոցների գովազդ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառա    յու թյուն  ներ. տեղե-
կա    տվության տրա մա  դրում ցամաքային 
տրանս պոր  տային միջոց ների վերաբերյալ, մասնա-
վորապես, սպառողական արտադրանքի և գների 
համեմատման վերա բերյալ տեղեկա տվություն. 
տեղեկա տվական ծառայություններ, մասնա-
վորապես, տեղեկա  տվության տրամադրում 
վառե լիքի գների համեմատման ոլորտում. 
սպառողներին  տեղեկատվության և  առևտրային 
խորհրդատվության տրամադրում (սպառողական 
ապրանքային տեղեկատվություն). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առևտրային 
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով:

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

(210) 20170165
(220) 07.02.2017
(730) Սելլթրիոն, Ինք, KR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղը բուժելու համար:
--------------

(210) 20170167
(220) 08.02.2017
(730) Հասմիկ Վարդանյան, Երևան, Պ. Սևակի 
90, բն. 19, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. մշակութային-կրթական ծրագրերի, 

ուսումնական գործընթացի ապահովում. մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170173
(220) 09.02.2017
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 30. կակաո. շոկոլադ. կակաոյով ըմպելիքներ. 

շոկոլադի հիքով ըմպելիքներ և բաղադրություններ 
դրանց համար. թխվածքաբլիթներ. հացաբուլկեղեն, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շաքարի և շոկոլադե հիմքով հրուշակեղեն. խմորից 
արտադրանք. հացահատիկային արտադրանք. 
սննդային սառույց. պաղպաղակ:

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

(210) 20170192
(220) 10.02.2017
(730) «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 37, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, 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 
սկավա ռակներ. խտաս կավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքա վորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթա-
գրենական և գրա սենյակային պիտույքներ, 
բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. նյութեր նկարիչների և նկար չության համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեներ 
և տոպրակներ փաթեթա վորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170195
(220) 10.02.2017
(730) Լիլիթ Ասատուրի Բաբայան, Երևան, 
Լենինգրադյան 36, բն. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

hեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար, 
ներմուծման-արտա հանման գործակալությունների 
ծառայություններ, առևտրային տեղեկատվության 
գործա կալությունների ծառա յու թյուններ, գով-
ազդային գործակալությունների ծառայություններ, 
ինքնարժեքի վերլուծություն, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
աուդիտ (առևտրային գործունեության), վարձա-
կալական գործա կալությունների ծառա յու-
թյուններ, տվյալների ավտոմատացված   վարում, 
հաշվա պահական գրքերի վարում, հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում, ապրանքների 
ցուցադրում, հաղորդա գրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ), հասարակական 
կարծիքի հետազոտում, շուկայի ուսումնասիրություն, 
գործնական տեղեկատվություն, առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպառողներին, 
հետազոտություններ գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ, շուկայա-
գիտական (մարքե թինգային) հետազոտություններ, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում, 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով, 
խորհրդա տվություն գործ արարության (բիզնեսի) 
կազմակերպման հարցերով, խորհրդատվություն 
գործ արարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով, խորհրդատվություն աշխա տակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով, 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործ-
արարության (բիզնեսի) ասպարեզում, գովազդի 
մանրա կերտում, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
կառավարում ստեղծագործական գործ արարության 
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(բիզնեսի) ասպարեզում, գործարար (բիզնես) 
կառա վարում մարզիկների համար, կենսագրության 
հակիրճ գրության կազմում այլ անձանց 
համար, գովազդային սցենարների տեքստերի 
կազմում, մամուլի տեսություն, գովազդային 
նյութերի նորացում, տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և 
պահում, տեքստի մշակում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար, 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, ցուցափեղկերի 
ձևավորում, գովազդային նյութերի ձևավորում, 
առևտրային գործունեության գնահատում, 
վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստում, 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար, երաշխավորների 
որոնում, օգնություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերում, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում, առևտրային միջնոր-
դություն (ծառայություն), գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով, առևտուր, ներմուծում, 
արտահանում, առցանց վաճառատեղի տրամա-
դրում գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին, առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում, 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով, տնտե-
սական կանխատեսում, աճուրդային վաճառք, 
դեղա գործական միջոցների, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
նշանակության նյութերի մեծածախ կամ մանրա-
ծախ վաճառք, վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար, գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն, գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ, գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 

վարձույթ, լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ, գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
ռադիոգովազդ, ազդագրերի փակցնում, արտաքին 
գովազդ, նմուշների տարածում, գովազդային 
նյութերի տարածում, գովազդային նյութերի 
առաքում, գովազդային տեքստերի խմբագրում, 
գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, գովազդ փոստով, հեռուստագովազդ, 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում, տեղեկատվության հավաքում տվյալ-
ների համա կարգչային բազաներում, տվյալներ 
գործ արարական գործառնությունների մասին, 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային բազաներում, խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով, առևտրային գործարքների համա-
ձայնեցում և եզրափակում երրորդ անձանց 
համար, հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվն երի 
վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յու թյուններ, հոգեբանական տես տավորում 
աշխա տողներ ընտրելիս, արտա քին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար, 
հյուրա նոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում, արտա հաստիքային աշխա տողների 
գործունեության կառավարում, ապրանքների և 
ծառա յությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար, 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար, 
շինարարական նախագծերի համար առևտրային 
(կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում, հաճախ 
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավարում, 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում, ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, մեքենագրման 
ծառայություններ, հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառա յություն-
ներ, վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում, վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում, հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
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գործառույթներ), գների համեմատման ծառա-
յու թյուններ, սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում, գովազդային ծառա-
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» PPC 
ծառա յություններ, քարտուղարական ծառա-
յություն, մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկա տերերին ապրանքներով ապահովում), 
սղագրական ծառայություններ, ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն), հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող աբոնենտների 
համար, լուսապատճենահանման ծառայություններ, 
գործնական փորձաքննություն գործարարության 
(բիզնեսի) արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ:

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ. 
hասա րակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով, թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ, հիվանդա նոց-
ների ծառա   յություն ներ, մազա  հեռացում մոմով, 
էպիլյացիա, անտառազանգվածի վերականգնում, 
լանդշաֆտային դիզայն, դիսպանսերներ, բուժկեն-
տրոններ, ապաքինվողների համար տների ծառա-
յություններ, բուժքույրական խնամքով տների 
ծառա յություններ, պսակների պատրաստում 
(ծաղկային արվեստ), մազերի պատվաստում, 
սահմանափակ հնարա վորու թյուններով անձանց 
համար բժշկական խորհրդատվություն, խորհրդա-
տվություն դեղագործության հարցերով, բուժում 
հոմեոպաթիկ բնահյութերով, ծառայություններ 
արոմաթերապիայի ոլորտում, մատնահարդարում, 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա), մերսում, 
բանջարաբուծություն, արհեստական բեղմնա-
վորում, պալիատիվ խնամք, վարսա վիրանոցների 
ծառայություններ, պիրսինգ, մանկաբարձական 
օգնություն, անասնաբուժական օգնություն, 
ատամնա բուժական օգնություն, ստոմա  տոլոգիա, 
բժշկական օգնություն, ջերմոցային գազերի արտա -
նետումների վնասա կար ազդեցության նվազեցման 
նպատակով ծառերի տնկում, բուժսարքա-
վորումների վարձույթ, սանիտարատեխնիկական 
սարքավորանքի վարձույթ, գյուղատնտեսական 

սարքավորանքի վարձույթ, պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում, 
կենդանիների բուծում, թմրադեղերի կամ 
ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ, այգե-
գործություն, դեկորատիվ - բնանկարային 
այգե գործություն, գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ, առողջատների ծառայություններ, 
արյան բանկերի ծառայություն, սանիտարական 
ծառայություն, խորհուրդներ առողջության 
հարցերով, ծաղկային հորինվածքների կազմում, 
դաջում, գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառագործության վնասատուների ոչնչացում, 
մոլախոտերի ոչնչացում, հանքաջրաբուժական 
կենտրոնների ծառայություններ, հանգստյան 
տների ծառայություններ, ակվակուլտուրայի 
ծառայություններ, վիզաժիստների ծառայություններ, 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ, 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում ծառա-
յություններ, ակնաբույժների ծառայություններ, 
օրթոդոնտական ծառայություններ, օրթոդոնտիա, 
բուծարանա գետների ծառայություններ, խոսքի 
արատն ուղղելու ծառայություններ, լոգոպեդիա, 
փորձանոթում բեղմնավորման ծառայություններ, 
հոգեբանների ծառայություններ, շոգեբաղնիքների 
ծառայություններ, արևաբուժարանների ծառա-
յություններ, հեռաբուժման ծառայություններ, 
թերապևտիկ ծառայություններ, դեղագործների 
ծառա յ ու թյուններ (դեղերի պատրաստում դեղա-
տոմսերով), հիվանդ ների խնամք, սիզա մարգերի 
խնամք, կենդանիների խնամք, տնային կենդա-
նիների խնամք, ֆիզիոթերապիա, պլաստիկ վիրա-
բուժություն, ծառերի վիրաբուժություն, հոսպիսներ:

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

(210) 20170202
(220) 14.02.2017
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 5ա, 
բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:

--------------
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(210) 20170203
(220) 14.02.2017
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 5ա, 
բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն: 

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

(210) 20170204
(220) 14.02.2017
(730) Ըֆինիթի Փեթքեը, Ս.Ա., ES 
(540) 

(511) 
դաս 31. անասնակեր. կենդանիներին 

կերակրելու պատ րաստուկներ. կերեր սենյա կային 
կենդա նիների համար. ըմպելիքներ սենյակային 
կենդա նիների համար. անասնակեր. կազդուրիչ 
կերեր կենդանիների համար. ցորենի պրոտեին 
կենդանիների կերերի համար. փռոցներ կենդա-
նիների համար. ածիկ. ուտելու քաղցրավենիք 
կենդանիների համար:

--------------
(210) 20170205
(220) 14.02.2017
(730) Ըֆինիթի Փեթքեը, Ս.Ա., ES 
(540) 

(511) 
դաս 31. անասնակեր. կենդանիներին 

կերակրելու պատրաստուկներ. կերեր սենյակային 
կենդանիների համար. ըմպելիքներ սենյակային 
կենդանիների համար. անասնակեր. կազդուրիչ 
կերեր կենդանիների համար. ցորենի պրոտեին 
կենդանիների կերերի համար. փռոցներ կենդա-
նիների համար. ածիկ. ուտելու քաղցրավենիք 
կենդանիների համար: 

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

(210) 20170206
(220) 14.02.2017
(730) Ըֆինիթի Փեթքեը, Ս.Ա., ES 

(540) 

(511) 
դաս 31. անասնակեր. կենդանիներին 

կերակրելու պատրաստուկներ. կերեր սենյակային 
կենդանիների համար. ըմպելիքներ սենյակային 
կենդանիների համար. անասնակեր. կազդուրիչ 
կերեր կենդանիների համար. ցորենի պրոտեին 
կենդա նիների կերերի համար. փռոցներ կենդա-
նիների համար. ածիկ. ուտելու քաղցրավենիք 
կենդա նիների համար: 

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

(210) 20170207
(220) 14.02.2017
(730) Ըֆինիթի Փեթքեը, Ս.Ա., ES 
(540) 

(511) 
դաս 31. անասնակեր. կենդանիներին 

կերակրելու պատրաստուկներ. կերեր սենյակային 
կենդանիների համար. ըմպելիքներ սենյակային 
կենդանիների համար. անասնակեր. կազդուրիչ 
կերեր կենդանիների համար. ցորենի պրոտեին 
կենդանիների կերերի համար. փռոցներ 
կենդանիների համար. ածիկ. ուտելու քաղցրավենիք 
կենդանիների համար: 

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

(210) 20170220
(220) 15.02.2017
(730) «Անի - տեստ» ՓԲԸ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. չափիչ սարքեր, ճշգրիտ չափման 

սարքեր:
--------------

(210) 20170276
(220) 24.02.2017
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(730) «Արտասահմանյան երկրների հետ 
մշակութային համագործակ ցության հայկական» 
հասարական կազմակերպություն, Երևան, Աբովյան 
3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170227
(220) 17.02.2017
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկար չական, կինեմա տո գրաֆիական, 
օպտի կա  կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա կանության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, 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. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյու նաբերա-
կան վերլուծումների և հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170231
(220) 17.02.2017
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկար չական, կինեմա տո գրաֆիական, 
օպտի կա  կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա կանության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, 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. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյու նաբերա-
կան վերլուծումների և հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170234
(220) 17.02.2017
(730) Վահե Դարբինյան, Երևան, Վերին 
Անտառային 33, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 

կառավարվող). դանա կավոր իրեր, պատառա-
քաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփոր-
դական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոցներ. 

ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր. պարանո ցակապեր, 
սանձա  փոկեր և հագուստ կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմա կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 
զարդարանքներ մազերի համար. արհեստական 
մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ (ոչ մանածագործական).

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

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

(210) 20170241
(220) 20.02.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես  ̀ ցավազրկողներ, հակաբորբո-
քային դեղեր, անտիպիրետիկներ:

--------------
(210) 20170242
(220) 20.02.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես  ̀ ցավազրկողներ, հակաբորբո-
քային դեղեր, անտիպիրետիկներ:

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

(210) 20170243
(220) 20.02.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես  ̀ ցավազրկողներ, հակաբորբո-
քային դեղեր, անտիպիրետիկներ:

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

(210) 20170244
(220) 20.02.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես  ̀ ցավազրկողներ, հակաբորբո-
քային դեղեր, անտիպիրետիկներ:

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

(210) 20170257
(220) 21.02.2017
(730) Լիլիթ Ասատուրի Բաբայան, Երևան, 
Լենինգրադյան 36, բն. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

hեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար, 
ներմուծման-արտա հանման գործակալությունների 
ծառայու թյուններ, առևտրային տեղեկատվության 
գործա կալությունների ծառա յու թյուններ, գով-
ազդային գործա կալությունների ծառա յություն-
ներ, ինքնարժեքի վերլուծություն, տարածք ների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
աուդիտ (առևտրային գործունեության), վարձա-

կալական գործակալությունների ծառայություններ, 
տվյալների ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում, հաշվապահական գրքերի վարում, 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում, 
ապրանքների ցուցադրում, հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ), 
հասարա կական կարծիքի հետազոտում, շուկայի 
ուսումնասիրություն, գործնական տեղեկա-
տվություն, առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին, հետազոտություններ 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում, 
կոնյունկ տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա զոտություններ, շուկայա գիտական (մարքե-
թինգային) հետա   զոտություններ, աշխա տա կիցների 
հաստիք   ների համալրում, խորհրդա  տվություն 
գործ արարության (բիզնեսի) կազմա կերպման և 
կառավարման հարցերով, խորհրդա տվություն գործ-
արարության (բիզնեսի) կազմակերպման հարցերով, 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով, խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով, մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործ արարության (բիզնեսի) ասպարեզում, գովազդի 
մանրակերտում, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
կառավարում ստեղծագործական գործարարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում, գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար, կենսագրության 
հակիրճ գրության կազմում այլ անձանց 
համար, գովազդային սցենարների տեքստերի 
կազմում, մամուլի տեսություն, գովազդային 
նյութերի նորացում, տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և 
պահում, տեքստի մշակում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար, 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, ցուցափեղկերի 
ձևավորում, գովազդային նյութերի ձևավորում, 
առևտրային գործունեության գնահատում, 
վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստում, 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար, երաշխավորների 
որոնում, օգնություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերում, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
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կառավարման հարցերում, առևտրային միջնոր-
դություն (ծառայություն), գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին, առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում, մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով, տնտեսական կանխատեսում, 
աճուրդային վաճառք, դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների 
և բժշկական նշանակության 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, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ, լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ, գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
ռադիոգովազդ, ազդագրերի փակցնում, արտաքին 
գովազդ, նմուշների տարածում, գովազդային 
նյութերի տարածում, գովազդային նյութերի 
առաքում, գովազդային տեքստերի խմբագրում, 
գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, գովազդ փոստով, հեռուստագովազդ, 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում, տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային բազաներում, 
տվյալներ գործարարական գործառնությունների 
մասին, տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում, 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով, առևտրային գործ-
արքների համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար, հարկային հայտարարագրերի 
կազմում, հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար, 

հյուրանոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում, արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար, 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար, 
շինարարական նախագծերի համար առևտրային 
(կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում, հաճախ 
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավարում, 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում, ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, մեքենագրման 
ծառայություններ, հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործ առույթներ), ձեռնար կությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառա յություններ, վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում, վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), գների համե մատման ծառա-
յություններ, սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում, գովազդային ծառա-
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» PPC 
ծառայություններ, քարտուղարական ծառայություն, 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովում), 
սղագրական ծառայություններ, ենթակապալառուի 
ծառա յություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն), հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող աբոնենտների 
համար, լուսապատճենահանման ծառայություններ, 
գործնական փորձաքննություն գործարարության 
(բիզնեսի) արդյունավետության փորձաքննական 
ծառա յություններ:

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդա նիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ. 
hասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով, թուրքական 
բաղնիքների ծառա յություններ, հիվան դանոցների 
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ծառա  յություններ, մազահեռացում մոմով, 
էպիլյացիա, անտառա զանգ վածի վերա կանգնում, 
լանդշաֆ  տային դիզայն, դիսպանսերներ, բուժ -
կեն տրոններ, ապաքինվողների համար տների 
ծառա յություններ, բուժքույրական խնամ քով 
տների ծառա յություններ, պսակների պատ-
րաստում (ծաղկային արվեստ), մազերի 
պատ վաստում, սահմանափակ հնարա վորու-
թյուններով ան ձանց համար բժշկական խորհրդա-
տվություն, խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով, բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով, 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում, 
մատնահարդարում, մանուալ թերապիա (քիրո-
պրակտիկա), մերսում, բանջարաբուծություն, 
արհեստական բեղմնավորում, պալիատիվ խնամք, 
վարսավիրանոցների ծառայություններ, պիրսինգ, 
մանկա բարձական օգնություն, անասնաբուժական 
օգնություն, ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա, բժշկական օգնություն, 
ջերմոցային գազերի արտա նետումների վնասա-
կար ազդեցության նվազեցման նպատակով 
ծառերի տնկում, բուժսարքավորումների վարձույթ, 
սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի 
վարձույթ, գյուղա տնտեսական սարքավորանքի 
վարձույթ, պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական 
այլ քիմիկատների օդային և մակերևութային 
տարածում, կենդանիների բուծում, թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայություններ, 
այգեգործություն, դեկորատիվ - բնանկարային 
այգեգործություն, գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ, առողջատների ծառայություններ, 
արյան բանկերի ծառայություն, սանիտարական 
ծառայություն, խորհուրդներ առողջության 
հարցերով, ծաղկային հորինվածքների կազմում, 
դաջում, գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառագործության վնասատուների ոչնչացում, 
մոլախոտերի ոչնչացում, հանքաջրաբուժական 
կենտրոնների ծառայություններ, հանգստյան 
տների ծառայություններ, ակվակուլտուրայի 
ծառայություններ, վիզաժիստների ծառայություններ, 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ, 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում ծառա-
յություններ, ակնաբույժների ծառայություններ, 
օրթոդոնտական ծառայություններ, օրթոդոնտիա, 
բուծարա նա  գետների ծառա  յություններ, խոսքի 
արատն ուղղելու ծառա յու թյուններ, լոգո պեդիա, 
փորձանոթում բեղմնավորման ծառա յություններ, 

հոգեբանների ծառայություններ, շոգե բաղնիքների 
ծառայություններ, արևա բուժարան ների ծառա-
յություններ, հեռաբուժման ծառա յություններ, 
թերապևտիկ ծառայություններ, դեղագործների 
ծառա յություններ (դեղերի պատրաստում 
դեղատոմսերով), հիվանդ ների խնամք, սիզա-
մարգերի խնամք, կենդանիների խնամք, տնային 
կենդանիների խնամք, ֆիզիոթերապիա, պլաստիկ 
վիրաբուժություն, ծառերի վիրա բուժություն, 
հոսպիսներ:

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

(210) 20170262
(220) 23.02.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա, ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնա փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա րետներ, 
պապիրոսներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգար-
ներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ և 
լուցկի:

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

(210) 20170264
(220) 23.02.2017
(730) «ԱմԷա ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Քաջազնունու 
4, բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, հացաբուլկեղեն.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

--------------
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(210) 20170268
(220) 24.02.2017
(730) Ռոման Ռոբերտի Ասատրյան, Երևան, 
Գյուլիքեխվյան 39, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր.
դաս 35. ներկերի վաճառք:

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

(210) 20170294
(220) 01.03.2017
(730) «Հայք-Յան համալսարան» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան փակուղի 5, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն:

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

(210) 20170299
(220) 02.03.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
--------------

(210) 20170300
(220) 02.03.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար: 
--------------

(210) 20170301
(220) 02.03.2017
(730) Գայանե Բաղդասարյան, KZ 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր.
դաս 40. հագուստի կարում.
դաս 42. հագուստի դիզայն:

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

(210) 20170307
(220) 03.03.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխա խոտ, 
ինքնա փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա  րետներ, 
պապիրոս ներ, էլեկտրո նային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույք-
ներ, ընդ գրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսա   թուղթ, սիգա րետների պարկուճներ և 
լուցկի:

--------------
(210) 20170311
(220) 03.03.2017
(730) «Իմանի հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. 
Ուլնեցու 72, 49 տարածք, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. ինտերիերի դիզայներական 

ապրանքների վաճառք.
դաս 42.  ինտերիերի դիզայն:

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

(210) 20170329
(220) 09.03.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վոլոդյա 
Կարապետյան, Երևան, Մինաս Ավետիսյան 
1-ին փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. բեռնափոխադրում և ուղևորափո խա-

դրում:
--------------

(210) 20170334
(220) 09.03.2017
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ:

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

(210) 20170335
(220) 10.03.2017
(730) «ԱԻՍ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 2/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոց առումների կազմակերպում:

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

(210) 20170336
(220) 10.03.2017
(730) «ԱԻՍ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 2/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակու թային միջոց առումների կազմա կերպում:

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

(210) 20170337
(220) 10.03.2017
(730) «Էկո գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 4, բն. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, մածուն, կաթ, 

թթվասեր, կաթնաշոռ, թան, պանիր, կարագ:
--------------

(210) 20170340
(220) 10.03.2017
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
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(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. չմշակված կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի 
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. էլեկտրոնային սարքեր 
և դրանց մասեր սիգարետներ կամ ծխախոտ 
տաքացնելու համար:

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

(210) 20170341
(220) 10.03.2017
(730) Րոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. չմշակված կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխա րինիչներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի 

սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. էլեկտրոնային սարքեր 
և դրանց մասեր սիգարետներ կամ ծխախոտ 
տաքացնելու համար:  

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

(210) 20170342
(220) 10.03.2017
(730) «17 գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Սվաճյան 22/20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. համեմունքներ:

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

(210) 20170343
(220) 10.03.2017
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ (անկենդան), ընտանի թռչուն 

(անկենդան) և որսամիս. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). պահածոյացված, սառեցրած, 
չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված  
մրգեր և բանջարեղեն. մրգային դոնդող, շաքարի 
օշարակի մեջ եփած մրգեր կամ հատապտուղներ, 
կոմպոտներ  (աղանդեր եփած մրգերից). ձվեր. 
կաթնամթերք և կաթնամթերքի  փոխարինիչներ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). մածուն (թթվեցրած 
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կաթ). կաթնային շիճուկ. կաթի փոշի. կաթնային 
շիճուկից պատրաստված  չորացված ապրանքներ 
և կաթնային շիճուկի փոշի. յոգուրտ. յոգուրտ 
պարունակող  ըմպելիքներ. կաթնամթերքից 
պատրաստված ըմպելիքներ. պանիրներ. ըմպելի 
յոգուրտ. կաթնամթերքից պատրաստված 
սպիտակեցնող նյութեր ըմպելիքների համար. բարձր 
յուղայնությամբ սերուցք. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. hալած 
պանիր. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. կաթից պատրաստված կամ 
կաթ պարունակող ըմպելիքներ. կարագ. սննդային 
յուղ և ճարպեր. կաթնաթթվային բակտերիաներ 
պարունակող ըմպելիքներ. մրգային խյուս, 
բանջարեղենային խյուս. վերոգրյալ ապրանքները 
պարունակող պատրաստի կերակուրներ և 
նախուտեստներ:

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

(210) 20170344
(220) 10.03.2017
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ (անկենդան), ընտանի թռչուն 

(անկենդան) և որսամիս. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). պահածոյացված, սառեցրած, 
չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված  
մրգեր և բանջարեղեն. մրգային դոնդող, շաքարի 
օշարակի մեջ եփած մրգեր կամ հատապտուղներ, 
կոմպոտներ  (աղանդեր եփած մրգերից). ձվեր. 
կաթնամթերք և կաթնամթերքի  փոխարինիչներ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). կաթնային շիճուկ. կաթի փոշի. կաթնային 
շիճուկից պատրաստված  չորացված ապրանքներ 
և կաթնային շիճուկի փոշի. յոգուրտ. յոգուրտ 
պարունակող  ըմպելիքներ. կաթնամթերքից 
պատրաստված ըմպելիքներ. պանիրներ. ըմպելի 
յոգուրտ. կաթնամթերքից պատրաստված 
սպիտակեցնող նյութեր ըմպելիքների համար. բարձր 

յուղայնությամբ սերուցք. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. hալած 
պանիր. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. կաթից պատրաստված կամ 
կաթ պարունակող ըմպելիքներ. կարագ. սննդային 
յուղ և ճարպեր. կաթնաթթվային բակտերիաներ 
պարունակող ըմպելիքներ. մրգային խյուս, 
բանջարեղենային խյուս. վերոգրյալ ապրանքները 
պարունակող պատրաստի կերակուրներ և 
նախուտեստներ:

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

(210) 20170345
(220) 10.03.2017
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ (անկենդան), ընտանի թռչուն 

(անկենդան) և որսամիս. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). պահածոյացված, սառեցրած, 
չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված  
մրգեր և բանջարեղեն. մրգային դոնդող, շաքարի 
օշարակի մեջ եփած մրգեր կամ հատապտուղներ, 
կոմպոտներ  (աղանդեր եփած մրգերից). ձվեր. 
կաթնամթերք և կաթնամթերքի  փոխարինիչներ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). կաթնային շիճուկ. կաթի փոշի. կաթնային 
շիճուկից պատրաստված  չորացված ապրանքներ 
և կաթնային շիճուկի փոշի. յոգուրտ. յոգուրտ 
պարունակող  ըմպելիքներ. կաթնամթերքից 
պատրաստված ըմպելիքներ. պանիրներ. ըմպելի 
յոգուրտ. կաթնամթերքից պատրաստված 
սպիտակեցնող նյութեր ըմպելիքների համար. բարձր 
յուղայնությամբ սերուցք. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. hալած 
պանիր. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. կաթից պատրաստված կամ 
կաթ պարունակող ըմպելիքներ. կարագ. սննդային 
յուղ և ճարպեր. կաթնաթթվային բակտերիաներ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

140140

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

03 .04 . 20 17

պարունակող ըմպելիքներ. մրգային խյուս, 
բանջարեղենային խյուս. վերոգրյալ ապրանքները 
պարունակող պատրաստի կերակուրներ և 
նախուտեստներ:

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

(210) 20170346
(220) 13.03.2017
(730) «Ռեգարդ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Ոսկեվազ, 1-ին փ., 4-րդ տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

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

(210) 20170347
(220) 13.03.2017
(730) «Ռեգարդ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Ոսկեվազ, 1-ին փ., 4-րդ տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:  

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

(210) 20170352
(220) 13.03.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագրական նյութեր, այն է՝ 

գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, բրոշյուրներ, 
պլակատներ, պաստառներ, թղթագրենական 
պիտույքներ և գովազդային ձգապաստառներ 
առողջապահության, բժշկության, դեղագործության, 
ինչպես նաև դեղագործական արդյունաբերության 
ոլորտում.

դաս 44. տեղեկատվության տրամադրում 
առողջապահության, բժշկության, դեղագործության, 
ինչպես նաև դեղագործական արդյունաբերության 
ոլորտում:

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

(210) 20170353
(220) 13.03.2017
(730) «Ֆորա կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 26/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:

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

(210) 20170356
(220) 14.03.2017
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20170357
(220) 14.03.2017
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
--------------

(210) 20170358
(220) 14.03.2017
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
--------------

(210) 20170359
(220) 14.03.2017
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170360
(220) 14.03.2017
(730) «Աբգար հինգերորդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-

կերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում:

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

(210) 20170363
(220) 15.03.2017
(730) «Աստղ կաթ» գյուղատնտեսական կոոպերա-
տիվ (Գ/Կ), Արագածոտնի մարզ, գ. Ցամաքասար, 
2-րդ փ., տուն 1, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170364
(220) 15.03.2017
(730) «Երփին» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), Վայոց ձորի մարզ, գ. 
Ելփին, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

(210) 20170365
(220) 15.03.2017
(730) «Կանչ» գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 
(Գ/Կ), Արագածոտնի մարզ, գ. Կանչ, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170366
(220) 15.03.2017
(730) Արթուր Մամբրեյան, Կոտայքի մարզ, ք. 
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 5, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատո  գրաֆիական, օպտի-
կա կան, կշռ ման, չափման, ազդա նշանման, հսկման 
(ստուգ ման), փրկու թյան և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրա կանության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավա ռակներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և 

տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքա վորումներ և 
համակարգիչներ. համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց հետ կապ ված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետա զոտությունների 
ծառայություններ. համա կարգչային ապարատների 
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170367
(220) 15.03.2017
(730) «Հայկավան կաթ» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), Շիրակի մարզ, գ. 
Հայկավան, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170368
(220) 15.03.2017
(730) «Գյուղատնտես մայրեր» 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ), 
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Դպրավանք, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

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

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

(210) 20170369
(220) 15.03.2017
(730) «Մտեխ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի 18, բն. 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, 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. խտա սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամ արկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր:

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

(210) 20170370
(220) 15.03.2017
(730) «Տ և Գ» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Դավթյան 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան և անտառային ծառայություններ:

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

(210) 20170371
(220) 15.03.2017
(730) «Էմ Էյ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահսուվարյան 
3, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170372
(220) 16.03.2017
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 34/1, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. խմելու ջուր:

--------------
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(210) 20170373
(220) 16.03.2017
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 34/1, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. լիմոնադ:

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

(210) 20170374
(220) 16.03.2017
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեներ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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

(210) 20170375
(220) 16.03.2017
(730) «Շահխաթունի Հրաչյա» ՍՊԸ, Երևան, 
Պռոշյան 2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 39. դիետիկ սննդի առաքում:

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

(210) 20170377
(220) 16.03.2017
(730) ՕՕՕ «Հենդել», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 

նպատակ ների համար. վիտամիններ. վիտամինային 
համալիրներ. կենսաբանական ակտիվ 
հավելանյութեր. սննդային հանքային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. վիտամինային պատրաստուկներ. 
միկրո տարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
համար. սուլֆա  միդային պատ   րաստուկներ 
(դեղո րայ քային պատ րաստուկներ). դեղա գոր-
ծական պատրաստուկներ. ֆիտոթերապևտիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղա գործական պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական նպատակ-
ների համար. սպիտա կուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական ապրանքներ. բժշկական միջոցներ 
նիհարելու համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). մարսողությանը 
նպաս տող դեղագործական միջոցներ. ստերոիդներ 
շիճուկ ներ. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար: 

--------------
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(210) 20170378
(220) 16.03.2017
(730) ՕՕՕ «Հենդել», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. բալզամներ (բալասաններ) բժշկա-

կան նպատակների համար. սեռական տոնուսը 
բարձրացնող ժելեր. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ դեղա-
գործական նպատակների համար. դեղագործական 
պատ րաստուկներ:

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

(210) 20170379
(220) 17.03.2017
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 

նպատակների համար, պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցի կություն հաղորդելու 
համար, բացա  ռությամբ ներկերի, սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար, լուծիչ-
ներ լաքերի համար, սոսնձանյութ (սոսինձ), 
բացառությամբ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար օգտագործվողների, բնական 
սոսինձներ (սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար, պատրաստուկներ, որոնք 
աղյուսե կամ քարե շարվածքը պաշտպանում 
են խոնավությունից, բացառությամբ ներկերի, 
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի 
արտադրության համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, ալյումինային 
ներկեր, ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար, հակակոռոզիական պատ-
րաստուկներ, ասֆալտի լաք, սև լաք, մանրէասպան 
ներկեր, բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար, ներկանյութեր, միջոցներ փայտանյութը 
պաշտպանելու համար, նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար, նոսրացուցիչներ լաքերի համար, 
թանձրարարներ ներկերի համար, ներկող նյութ, 
գունանյութեր, սոսնձաներկեր, տեմպերա, արծներ 

(լաքեր), արծնաներկեր, ներկերի սիկատիվներ 
(չորացման ուժեղարարներ), պատվածքներ (ներկեր), 
ջնարակներ (պատվածքներ), հակակոռոզիական 
յուղեր, հրակայուն ներկեր, կապակցող նյութեր 
ներկերի համար, տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ), 
բաղադրություններ ժանգի դեմ, նախաներկեր, 
հանածո խեժի լաքեր, լաքեր, ջրաներկեր նկարելու 
համար, յուղաներկեր նկարչության համար:

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

(210) 20170383
(220) 17.03.2017
(730) «Մուլտի քաստ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Քուչակի 48/55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

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

(210) 20170384
(220) 17.03.2017
(730) «Կայծ լայն» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի 29/6, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

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

(210) 20170386
(220) 20.03.2017
(730) Պետրոս Հովհաննիսյան, Երևան, Զաքյան 
1-ին նրբ., շ. 1, բն. 39, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20170391
(220) 21.03.2017
(730) Թիումսուն Ռաբըր Թայըր (Վեյհայ) Քո., 
Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. հեծանիվների դողեր. օդախցիկներ 

օդաճնշական դողերի համար. շղթաներ մոտոցի-
կլետների համար. դողածածկաններ. օդաճնշական 
դողեր. մոտոցիկլետներ. դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. ավտոմոբիլների 
դողեր. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային 
տրանսպորտային միջոցներ. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ։

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

(210) 20170392
(220) 21.03.2017
(730) Թիումսուն Ռաբըր Թայըր (Վեյհայ) Քո., 
Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. հեծանիվների դողեր. օդախցիկներ 

օդաճնշական դողերի համար. շղթաներ մոտո-
ցիկլետների համար. դողա ծածկան ներ. օդա-
ճնշական դողեր. մոտո ցիկլետներ. դողեր 
տրանս պորտային միջոցների անիվների համար. 
ավտո մոբիլների դողեր. ցամա քային, օդային, 
ջրային և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ։

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

(210) 20170393
(220) 21.03.2017
(730) Խաչատրյան Սուրեն, Տավուշի մարզ, ք. 
Իջևան, Նալբանդյան 20/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170397
(220) 22.03.2017
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B3/00            3088 A

B23C 5/00          3089  A

G01R 19/00         3090 A

H01H 37/00        3091  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  A61C7/00            484 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

       09-03           409 S
       11-01            410 S
       11-01          411 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1863
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21660, 12707
73 (1) Իրավատեր  «Էդվագ գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտասի 35, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գևորգյան 
գինու գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Աճառյան 40Ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

   Հանրապետություն
Գրանցված է             09.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1864
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24350, 22577, 22584, 
23308, 23475, 13645, 20064
73 (1) Իրավատեր  Վահագն Գևորգյան, 
Երևան, Ա.Ավետիսյան 80 շենք, բն. 56, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գևորգյան 
գինու գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Աճառյան 40Ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է              09.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1865
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 3524, 19186, 19188, 19189, 
19190, 19191
73 (1) Լիցենզատու  Գեփ (Այթիէմ), Ինք., 2 
Folsom Street, San Francisco, California, 94105, 
U.S.A, US
73 (2) Լիցենզառու  «Գլոբալափարալ» ՓԲԸ, 
0025, ք. Երևան, Գրիբոյեդովի 25, AM
Փոխանցվող իրավունքները  վկայագիր 3524 - 

42-րդ դասի ապրանքների համար,  վկայագրեր 
19186, 19188, 19189, 19190, 19191 - 35 -րդ դասի 
ապրանքների համար:
Լիցենզիայի տեսակը         ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       13.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1866
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14172
73 (1) Իրավատեր «Րութ այթիէսփի» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Չարենցի 52, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մոլեքս» ՍՊԸ, 
2222 Wellington Court, Lisle, II. 60532-1682, 
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1867
Արդյունաբերական նմուշի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 299S, 295S, 293S, 294S, 
253S
73 (1) Իրավատեր  Վահագն Գևորգյան, 
Երևան, Ա.Ավետիսյան 80-56, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գևորգյան 
գինու գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Աճառյան 40Ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.03.2017

_____________________
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Գրանցում No 1868
Արդյունաբերական նմուշի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 172S, 155S
73 (1) Իրավատեր  Վահագն Գևորգյան, 
Երևան, Ա.Ավետիսյան 80-56, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գևորգյան 
գինու գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Աճառյան 40Ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1869
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14978
73 (1) Իրավատեր  «Ջենեռոզա» ՍՊԸ, 
Եղվարդ, Շիրակի 8/35, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սաս-գրուպ» 
ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1870
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 22826, 22827, 24490, 
24491
73 (1) Լիցենզատու  Սոֆյա Յուրիի Իշխանյան, 
Երևան, Դրոյի 8/2, բն. 4, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Ռոսիա Սեգոդնյա» 
ՄՏԳ  Հայաստանյան մասնաճյուղ, Երևան, Փ. 
Բյուզանդի 1/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      25.01.2018
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է           16.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1871
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3403, 3405, 18790
73 (1) Իրավատեր  ԱարհուսԿարլշամն Ինվեսթ 
ԱԲ, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmo, Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱԱԿ Թըրքի 
Գիդա Սանայի վե Թիքարեթ Լթդ. Շթի., Meclis 
Mahallesi Bogazici Caddesi Seheryeli, Sokak Karsan 
Plaza No 1/2, Sancaktepe-Istanbul, Turkey, TR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

  Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1872
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10035, 10037, 10039
73 (1) Իրավատեր  «Վալլետտա» ՍՊԸ, 
Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Նատֆուդ» 
ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն. 57, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1873
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11291
73 (1) Իրավատեր  «Վալլետտա» ՍՊԸ, 
Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սի Վի Ջի» 
ՓԲԸ, Երևան, Աէրացիա 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1874
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 17231
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73 (1) Լիցենզատու  «Գրանդ տոբակո» 
հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Շահամիրյանների 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը     Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1875
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 8547
73 (1) Լիցենզատու  «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1876
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11238, 11239, 12628
73 (1) Իրավատեր  Կաանե Ամերիքն 
Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., Box 61021, 
Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates, 
AE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կաանե 
Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քամփնի ՖԶԵ, 
Plot No. MO 07111, P.O. Box 61021, Jebel Ali, Free 
Zone Area, Dubai, United Arab Emirates, AE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.03.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

      2909            04.09.2016
      2988             16.09.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

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

384 U       16.09.2016
387 U       03.09.2016
417 U       03.09.2016

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
      265 S            20.09.2016

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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



156

ՄԱՍ 1
 

156

№ 04/1 
03 .04 . 20 17

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3088 (13) A
A01B3/00

(21) AM20150120 (22) 28.09.2015
(72) Каро Петросян (AM), Каро Караханян (AM), 
Арамаис Есоян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Корпус плуга для вспашки на склонах
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности, 
к машинам для основной обработки почвы.

Плуг содержит корпус с отвальной лемеш-
ной поверхностью, прикрепленный к раме с 
помощью шарнира. Корпус плуга дополнительно 
содержит муфту, жестко прикрепленную к 
корпусу резьбовым соединением. Муфта 
посредством подвижного соединения с 
возможностью свободного перемещения вокруг 
своей вертикальной оси, прикреплена к стойке, 
вращающейся в горизонтальной плоскости. 
Стойка, с жестко прикрепленной к ней опорой, 
вращающейся в вертикальной плоскости 
стойкой, а свободными концами и друг с другом, 
тяжами составляют четырёхзвенный рычажный 
механизм. При этом, подвижный шарнир 
соединения тяжей рычажного механизма, 
с помощью пружины прикреплён к стойке, 
вращающейся в вертикальной плоскости.

Увеличивается суммарная глубина вспашки 
и разрыхления слоя почвы, 4 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3089 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20160125 (22) 22.12.2016
(72) Алексан Арзуманян (AM), Оганес Манукян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунца 
6, кв.4а (AM) 
(54) Фреза
(57) Фреза содержит корпус с выступами, 
режущие головки с режущими элементами. 
Режущие головки с помощью шпилек с 
эксцентричной цилиндрической средней 
частью закреплены к выступам с возможностью 

перемещения по радиальному направлению 
фрезы. В корпусе фрезы под каждой из режущих 
головок выполнен Т-образный паз. В пазу 
установлен Т-образный клин с возможностью 
перемещения режущей головки по направлению 
центральной оси фрезы.

Обеспечивается регулирование позиций 
режущих элементов фрезы по осевому и 
радиальному направлениям, 6 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3090 (13) A
G01R 19/00

(21) AM20160108 (22) 07.11.2016
(72) Борис Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. 
Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Бесконтактный измеритель постоянного 
тока
(57) Изобретение относится к электро изме-
рительной технике.

Бесконтактный измеритель постоянного 
тока имеет охватывающий проводник 
измеряемого тока магнитный сердечник с 
обмоткой, генератор переменного напряжения, 
индикатор постоянного напряжения, 
управляемый напряжением источник 
тока, токоограничивающий резистор, 
дифференциатор напряжения, компаратор 
напряжения нулевого уровня и интегратор 
напряжения. Выход генератора переменного 
тока подключен к инвертирующему входу 
источника тока. Выход источника тока через 
токоограничивающий резистор подключен к 
обмотке. Вход дифференциатора подключен 
к общему зажиму обмотки и токоограничи-
вающего резистора, а выход – к входу 
компаратора. Выход компаратора подключен к 
входу интегратора, выход которого подключен 
к прямому входу источника тока и к индикатору.

Упрощается конструкция и уменьшается 
количество используемых элементов, 3 ил.      

_____________________

Сведения о выданных патентах



157

ՄԱՍ 1
 

157

№ 04/1 
03 .04 . 20 17

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3091 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20160124 (22) 19.12.2016
(72) Гайк Маргарян (AM) 
(73) Армен Антонян, 0025, Ереван, Айгестан 10 
ул., д. 2, кв.1 (AM) 
(54) Термобиметаллическое реле
(57) Изобретение относится к электрическим 
устройствам автоматического контроля и 
регулирования.

Термобиметаллическое реле имеет 
металлический корпус в виде чаши, крышку 
из электроизоляционного вещества, сфор-
мированную камеру при их соединении и 
расположенные в камере два неподвижных 
контакта, которые своими клеммами 
симметрично закреплены в крышке. Реле 

имеет также контактный мост, который одной 
стороной взаимодействует с неподвижными 
контактами, а другой стороной - с пружиной, 
соединяющей контактный мост с неподвижными 
контактами. На расположенной в днище корпуса 
металлической шайбе-упоре расположен 
термочувствительный биметаллический диск с 
возможностью свободного позиционирования 
внутри камеры. Между диском и мостом 
расположен шарообразный  толкатель из 
изоляционного материала. В камере расположен 
изолятор-направитель, отделяющий контактный 
мост от группы контактов, а мост и пружина 
расположены в пазе, образованном между 
неподвижными контактами и крышкой.

Повышается надежность работы реле, 3 ил.
_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 484 (13) U
A61C7/00

(21) AM20160126U (22) 28.12.2016
(72) Айк Саркисян (AM) 
(73) Айк Саркисян, 0009, Ереван, Абовян 25, 
кв. 21 (AM) 
(54) Ортодонтическое устройство
(57) Полезная модель относится к области 
медицины и может быть использована в 
ортодонтии, особенно, у взрослых, как средство 
для эстетической коррекции зубов и зубных 
рядов.

Ортодонтическое устройство имеет брекеты, 
фиксированные к зубам и прикрепленную  к 
брекетам металлическую дугу, на которой 
размещены губные и лингвальные брекеты, при 
этом, на передней части челюсти установлены 
лингвальные брекеты, а на боковых частях - 
губные. 

Повышается эффективность коррекции 
неровности отдельных зубов и зубных 
рядов, обеспечивая минимальную видимость 
устройства, 1 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-03 (11) 409  (13) S 
(21) 20160019  (22) 26.09.2016
(31) N2016-006495 (вариант 1) 
      N2016-006565  (вариант 2)
(32) 25.03.2016      (33) JP
       25.03.2016             JP
(72) Эизо Огура (JP) 
(73) Корпорация KYB (JP) 
(74) А. Галоян
(54) Коробка (2 варианта)

_____________________

(51) 11-01 (11) 410  (13) S
(21) 20160025  (22) 05.12.2016
(72) Карине Аветисян (AM) 
(73) Карине Томиковна Аветисян (псевдоним 
Кара), Ереван, ул. Комитаса 32/8, кв. 37 (AM) 
(54) Серебряные изделия (22 варианта)

_____________________

(51) 11-01 (11) 411  (13) S 
(21) 20160026  (22) 19.12.2016
(72) Карине Аветисян (AM) 
(73) Карине Томиковна Аветисян (псевдоним 
Кара), Ереван, ул. Комитаса 32/8, кв. 37 (AM) 
(54) Серебряные изделия (20 вариантов)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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