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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) 2015.01 (11) 2952 (13) A
A01J 25/00

(21) AM20140017 (22) 27.02.2014
(72) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան (AM), Հրաչյա Ավետիքի 
Ավետիսյան (AM) 
(73) Սամվել Սմբատի Մանուկյան, 3101, Գյումրի, 
Ֆուրմանովի փող, 2-րդ նրբ. 12ա (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան, 3101, Գյումրի, Լ. Մադո-
յան 149 (AM), Հրաչյա Ավետիքի Ավետիսյան, 
3105, Գյումրի, Չերազի 19, բն. 12 (AM) 
(54) Պանրի մամլակաղապար
(57) Գյուտը վերաբերում է կաթնամթերքի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ պանրի 
կաղապարման և մամլման գործընթացին: 

Պանրի մամլակաղապարն ունի ծակոտած 
գլանաձև իրան իր հենարանով: Իրանի 
մեջ պատերին կիպ, համընթաց շարժման 
հնարավորությամբ տեղակայված են վերին 
և ստորին կափարիչներ: Վերին կափարիչին 
ամրակցված է պանրահատիկը լցնող 
խողովակ, իսկ ստորին կափարիչը կազմված 
է իրար նկատմամբ համընթաց շարժման 
հնարավորությամբ տեղակայված շրջանաձև 
փոքր և օղակաձև մեծ հատվածամասերից: 
Իրանի ողղաձիգ առանցքով վերին կափարիչից 
վեր և ստորին կափարիչից ներքև տեղակայված 
են ինդուկցիոն կոճեր, որոնց միջուկները 
զսպանակած են և իրենց մեկ ծայրամասով 
ամրակցված են համապատասխանաբար վերին 
կափարիչի և ստորին կափարիչի մեծ ու փոքր 
հատվածամասերի արտաքին մակերևույթներին:

Պարզեցվում է մամլակաղապարի կառուց-
վածքը, 1 նկ.:   

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2953 (13) A
C01B 33/00
C09C 1/00 

(21) AM20140025 (22) 18.03.2014
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Աննետա 
Առուս տամյան (AM), Էլլադա Աղամյան 
(AM), Ալեքսանդր Առաքելյան (AM), Ալիսա 
Սահարունյան (AM) 

(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն. 33 (AM) 
(54) Սերպենտինիտի վերամշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիական 
տեխնոլոգիայի բնագավառին, մասնավորա-
պես՝ սերպենտինիտների վերամշակման 
եղանակներին:

Սերպենտինիտը մշակում են 12-15%-
անոց աղաթթվի լուծույթով՝ 40-45 րոպեի 
ընթացքում 70-80°C ջերմաստիճանում 
անընդհատ խառնման պայմաններում, պ:հ=1:5 
հարաբերակցությամբ, առաջացած խյուսը 
դեկանտում են, ապա քամում, ամորֆ սիլիկահող 
պարունակող նստվածքն առանձնացնում 
են մագնեզիումի, երկաթի(III) և ալյումինի 
քլորիդներ պարունակող լուծույթից: Ամորֆ 
սիլիկահող պարունակող նստվածքը մշակում 
են ավելացնելով 180-200գ•դմ-3  խտությամբ 
կաուստիկ սոդայի լուծույթ՝ ապահովելով  
Na2O:SiO2 = (1,5-1,7):1 հարաբերակցությունը, 
և անընդհատ խառնում 30-35 րոպեի 
ընթացքում 40-45°C ջերմաստիճանում: 
Քամելով առանձնացնում են ստացված 
հիմնասիլիկահողային լուծույթը չլուծվող 
մնացորդից: Հիմնասիլիկահողային լուծույթը 
հայտնի եղանակով վերածում են 9-ջրանի 
նատրիումի մետասիլիկատի, իսկ մագնեզիումի, 
երկաթի(III) և ալյումինի քլորիդներ պարունակող 
լուծույթը մշակում են անընդհատ խառնման 
պայմաններում 70-80°C ջերմաստիճանում 
ավելացնելով դրան սերպենտինիտ՝ երկաթի(III) 
և ալյումինի հիդրօքսիդների նստեցման 
համար: Նստվածքն առանձնացնում են 
մագնեզիումի քլորիդ և երկաթի(III) քլորիդի 
մնացորդ պարունակող լուծույթից, վերջինին 
ավելացնում են մագնեզիումի հիդրօքսիդ: 
Քամելով առանձնացնում են առաջացած 
երկաթի(III) հիդրօքսիդը, որը շիկացնում 
են 500°C ջերմաստիճանում՝ ստանալով 
երկաթի(III) օքսիդ:

Պարզեցվում է եղանակը, կորզվում են 
սերպենտինիտի մեջ պարունակվող բոլոր 
օգտակար բաղադրամասերը:

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2954 (13) A
C01B 33/00
C09C 1/00

(21) AM20140026 (22) 18.03.2014
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Անահիտ 
Սարգսյան (AM), Էդիտա Նազարյան (AM), Իրինա 
Մակարյան (AM), Ալիսա Սահարունյան (AM) 
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն. 33 (AM) 
(54) Սերպենտինիտի վերամշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիական տեխ-
նոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
սերպենտինիտների համալիր վերամշակմանը 
և նրանց մեջ պարունակվող բաղադրամասերի 
կամ նրանց միացությունների կորզմանը:

Սերպենտինիտը ենթարկում են ջերմային, 
այնուհետև թթվային մշակման, առանձնացնում 
են լուծույթը նստվածքից և ենթարկում 
հետագա մշակման: Ջերմային մշակումը 
կատարում են սերպենտինիտի և կաուստիկ 
սոդայի բովախառնուրդի եռակալմամբ 320-
325°C ջերմաստիճանում՝ ապահովելով 
նատրիումի օքսիդ : սերպենտինիտ = (1,0 - 
1,5) : 1 հարաբերակցությունը: Եռակալվածքը 
լուծազատում են ջրով, մագնեզիում, 
երկաթ(III) և ալյումին պարունակող պինդ 
նստվածքը քամելով առանձնացնում են 
հիմնասիլիկահողային լուծույթից: Նստվածքը 
pH-ի 5-6 արժեքում 45°C ջերմաստիճանում 
մշակում են հանքային թթվով: Ստացված 
լուծույթից անջատում են մագնեզիում, իսկ 
երկաթի (III) հիդրօքսիդ և ամորֆ սիլիցիումի 
երկօքսիդ պարունակող պինդ նստվածքը 
45°C ջերմաստիճանում լուծազատում են 
եռակալվածքի լուծազատումից ստացված 
հիմնասիլիկահողային լուծույթով: Երկաթի (III) 
հիդրօքսիդ պարունակող նստվածքը շիկացնում 
են 500°C ջերմաստիճանում ստանալով 
երկաթի(III) օքսիդ, իսկ սիլիցիումի երկօքսիդով 
հարստացված հիմնասիլիկահողային լուծույթից 
հայտնի մեթոդներով անջատում են 9-ջրանի 
նատրիումի մետասիլիկատ, սիլիկահող, 
կալցինացված և կաուստիկ սոդա:

Պարզեցվում է եղանակը, կորզվում են 
սերպենտինիտի մեջ պարունակվող բոլոր 
օգտակար բաղադրամասերը: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2955 (13) A
C01B33/24

(21) AM20150062 (22) 15.05.2015
(72) Նշան Հովհաննեսի Զուլումյան (AM), Հայկ 
Ալեքսանդրի Բեգլարյան (AM), Աննա Ռաֆայելի 
Իսահակյան (AM), Արթուր Գաբրիելյան (AM), 
Աննա Միհրանի Թերզյան (AM) 
(73) Նշան Հովհաննեսի Զուլումյան, 0051, 
Երևան, Գրիբոյեդովի 3, բն. 29 (AM), Հայկ 
Ալեքսանդրի Բեգլարյան, 0014, Երևան, 
Պարույր Սևակի 8/1, բն. 91 (AM) 
(54) Բետա-վոլաստոնիտի ստացման եղանակ
(57)  Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
β-վոլաստոնիտի ստացման եղանակներին 
և կարող է կիրառվել գունանյութերի, 
պլաստմասսաների, մեկուսիչների, ռետինա-
տեխնիկական իրերի, թղթի, ադսորբենտների, 
կոսմետիկական միջոցների և կերամիկայի 
արտադրություններում:

Սիլիկահող և կալցիումի օքսիդ 
պարունակող բաղադրամասերը փոխազդում 
են, առաջացած կալցիումի հիդրոսիլիկատի 
նստվածքն անջատում են, լվանում, 
չորացնում, ապա՝    թրծում: Որպես սիլիկահող 
պարունակող բաղադրա մաս օգտագործում 
են սերպենտինիտից մագնեզիումի միա-
ցությունների արտադրության թափոն՝ հատի-
կավոր սիլիցիումի երկօքսիդ, որպես կալցիումի 
օքսիդ պարունակող բաղադրամաս՝ կրաքար, 
փոխազդումն իրականացնում են 85-95°C 
ջերմաստիճանում նատրիումի հիդրօքսիդ 
պարունակող լուծույթի առկայությամբ, 
ռեակցիայի խառնուրդում պինդ և հեղուկ ֆազերի 
1:15 զանգվածային հարաբերակցությամբ, 
կալցիումի հիդրո սիլիկատը թրծում են 810-
850°C ջերմ աստիճանում 30-40 րոպեի 
ընթացքում:

Պարզեցվում է եղանակը: 
_____________________

(51) 2015.01 (11) 2956 (13) A
C01C67/00

(21) AM20150063 (22) 19.05.2015
(72) Գագիկ Թորոսյան (AM), Մելանյա 
Խաչատրյան (AM) 
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(73) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան, 0001, 
Երևան, Սայաթ-Նովայի պող. 37, բն. 10 
(AM), Մելանյա Խաչատրյան, 0034, Երևան, 
Անդրանիկի 27, բն. 24 (AM) 
(54) Բուտիլակրիլատի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիային, մասնավորապես` բուտիլակրիլատի 
ստացման եղանակին, որը կարող է 
օգտագործվել սոսինձների, ներկերի, 
պոլիմերների, համապոլիմերների և այլ 
նյութերի արտադրության մեջ:

Ակրիլաթթուն փոխազդում են բուտիլային 
սպիրտի հետ կատալիզատորի առկայությամբ 
ճնշման պայմաններում, որից հետո առաջացած 
բուտիլակրիլատը թորմամբ անջատում են 
ռեակցիայի միջավայրից: Որպես կատալիզա-
տոր օգտագործում են բնական կամ ձևափոխ-
ված ցեոլիթ, փոխազդումն իրականացնում 
են 25-30°C ջերմաստիճանում խառնման 
պայմաններում, նորմալ մթնոլորտային ճնշման 
տակ, քլորոֆորմի միջավայրում, հիդրոքինոնի 
առկայությամբ:

Գյուտը թույլ է տալիս ստանալ 
բուտիլակրիլատ առավել մատչելի և 
բնապահպանորեն մաքուր եղանակով և 
բարձրացնել արգասիքի ելքը: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2957 (13) A
C23C14/00

(21) AM20150075 (22) 15.06.2015
(72) Վահե Դանիելյան (AM), Վարդան Ավագյան (AM) 
(73) ««Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտու-
թյունների ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM) 
(54) Խողովակաձև դետալների ներքին մակե-
րևույթի վակուումային քրոմապատման եղա-
նակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վակուու-
մային միջավայրում մետաղների ծածկույ-
թապատմանը, մասնավորապես՝ խողովակաձև 
դետալների ներքին մակերևույթի քրոմա-
պատման եղանակին, որը կարող է օգտա-
գործվել արագացուցչային տեխնիկայում, 
ինչպես նաև վակուումային, կրիոգեն, 

ատոմային սարքաշինության և բժշկության մեջ:
Խողովակաձև դետալը տեղակայում են 

վակուումային խցիկում, որտեղ տեղակայում են 
նաև հոսանքի աղբյուրին միացված քրոմային 
լարով փաթաթված գոլորշիարար, որից հետո 
տաքացնում են գոլորշիարարը մինչև քրոմի 
գոլորշիացման ջերմաստիճան: Պրոցեսն 
իրականացնում են գերբարձր՝ 1∙10-6-5∙10-6 Պա 
վակուումում, գոլորշիարարի ջերմաստիճանը 
պրոցեսի ամբողջ ընթացքում պահում են 
հաստատուն՝  1670K:

Բարելավվում են խողովակաձև 
դետալների ներքին մակերևույթի քրոմա-
պատման հատկությունները, մասնա-
վորա պես` հարակցական հատկությունը 
և  ծա կոտկենությունը, ապա հովվում է գեր բարձր 
վակուումային պայմաններ և գոլորշիարարի 
հաստատուն  ջերմաստիճան ամբողջ պրոցեսի 
ընթացքում, 2 նկ.: 

 _____________________

(51) 2015.01 (11) 2958 (13) A
F24J 2/00

(21) AM20150047 (22) 15.04.2015
(72) Վարդան Հովակիմյան (AM) 
(73) Վարդան Հովակիմյան, 0005, Երևան, 
Արցախի 8/2, բն. 34 (AM), Էդուարդ Հովակիմյան, 
0005, Երևան, Արցախի 8/2, բն. 34 (AM) 
(54) Արևասեղմումային էլեկտրակայան
(57) Գյուտը վերաբերում է արևային 
էներգետիկայի բնագավառին:

Էլեկտրակայանն ունի օդային հոսքի 
ուղղորդիչ իրան, հողմային տուրբինի և դրան 
միացված գեներատորի առնվազն մեկ զույգ, 
իրանի ստորին ծայրամասին կոշտ միակցված 
ջերմոց: Իրանի արտաքին մակերևույթը 
ներկված է անփայլ սև գույնի ներկով: Իրանը 
տեղակայված է լեռան լանջին: Ջերմոցն 
իրականացված է իրանի մուտքի բաժանմունքի 
տեսքով, որի մուտքը իրանի նկատմամբ 
լայնացված է ըստ բարձրության և լայնության: 
Ջերմոցից առաջ երկրի մակերևույթին 
տեղակայված է սև գույն ունեցող նյութի 
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շերտ, իսկ ներսում՝ ջրով լի ռեզերվուարներ: 
Էլեկտրակայանը լրացուցիչ ունի իրանի 
երկարությամբ տեղակայված էլեկտրա-
կան օդաջեռուցիչներ, ջերմափոխանակման 
համա  կարգ և նեղացող լայնական հատույթ 
ունեցող, իրանի վերին ծայրամասին կոշտ 
միա կցված առնվազն մեկ հորիզոնական 
արագացման խուց: Արագացման խցի 
նեղացված ազատ ծայրամասում տեղակայված 
է անցախուց, որի ելքին տեղակայված է 
գեներատորին ամրակցված տուրբինը: 
Ջերմափոխանակման համակարգն ունի 
իրանի մուտքի բաժանմունքում տեղակայված 
ստորին ռադիատոր և արագացման խցի 
մուտքի բաժանմունքում տեղակայված վերին 
ռադիատոր: Ստորին և վերին ռադիատորները 
կապված են միմյանց իրանի երկարությամբ 
տեղակայված խողովակներով:

Իրականացման այլ տարբերակում իրանի 
երկայնքով տեղակայված են լրացուցիչ ջրով լի 
ռեզերվուարներ:

Իրականացման այլ տարբերակում 
արագացման խցի շուրջ տեղակայված է 
լրացուցիչ վերին ռադիատոր:

Իրականացման այլ տարբերակում 
արագացման խցի ազատ ծայրամասը 
կատարված է կառավարվող, փոփոխական 
հատույթով ծայրափողակի տեսքով:

Բարձրացվում  է էլեկտրակայանի օ.գ.գ.-ն, 2 նկ.:
_____________________

(51) 2015.01 (11) 2959 (13) A
G01R 27/00 

(21) AM20150043 (22) 30.03.2015
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալի 25, բն. 24 (AM) 
(54) Դիֆերենցիալ ինդուկտիվ կերպափոխիչի 
ինֆորմատիվ պարամետրի չափման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողական 
տեխնիկային:

Ըստ դիֆերենցիալ ինդուկտիվ կերպա-
փոխիչի ինֆորմատիվ պարամետրի չափման 
եղանակի կերպափոխիչի կոճերի ընդհանուր 
սեղմակի և չափողական շղթայի ընդհանուր 
հաղորդալարի միջև միացնում են հենանիշային 
ռեզիստոր:  Կոճերի ազատ սեղմակները 
փոխանջատիչի միջոցով հերթականորեն 
միացնում են փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրին: Չափում են այդ միացումներով 
ստացված չափողական շղթայի  երկու 
տարբեր ելքային լարումների միջև փուլային 
շեղման անկյունը փոխանջատիչի երկու 
դիրքերում, ապա բանաձևի միջոցով որոշում 
են կերպափոխիչի ինֆորմատիվ պարամետրը, 
որը դիֆերենցիալ ինդուկտիվ կերպափոխիչի 
կոճերի ինդուկտիվության փոփոխությունն է:

Բարձրացվում է դիֆերենցիալ ինդուկտիվ 
կերպափոխիչի ինֆորմատիվ պարամետրի 
չափման ճշգրտությունը, նկ.1:

_____________________



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
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2015.01 (11) 424  (13) U
H05 B6/00
F24 H1/00

(21) AM20150039U (22) 25.03.2015
(72) Վալերի Վարդգեսի Աթոյան (AM), Վարդգես 
Վլադիկի Հովսեփյան (AM) 
(73) Վալերի Վարդգեսի Աթոյան, 0037, Երևան, 
Արաբկիրի 39-րդ փող., շ. 2/1, բն. 27 (AM), 
Վարդգես Վլադիկի Հովսեփյան, 3202, Գորիս, 
Սյունիքի 177, բն. 27 (AM) 
(54) Տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն 
ջրատաքացուցիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
էլեկտրաէներգետիկային և էլեկտրա-
ջեռուցմանը: 

Տրանսֆորմատորային կապով ինդուկ-
ցիոն ջրատաքացուցիչն ունի եռաձող 
ֆեռոմագնիսական միջուկ, փոփոխական 
հոսանքի եռաֆազ 50 Հց հաճախականության 
ցանցին միացված ճեղքված առաջնային 
փաթույթ, ինչպես նաև միջուկի ձողերի վրա 
տեղադրված և կարճ փակված երկրորդային 
փաթույթ:  Ջրատաքացուցիչի երկրորդային 
փաթույթը մետաղյա խողովակավոր գալարներ 
են, որոնք տեղադրված են ֆեռոմագնիսական 
միջուկի ձողերի վրա՝ ճեղքված առաջնային 
փաթույթների միջև:

Փոքրացվում են փաթույթների չափերը, 
բարձրացվում է սարքավորման հզորության 
գործակցի մեծությունը ու օ.գ.գ.-ն, 3 նկ. : 

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված  արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 06-03 (11) 368 (13) S 
(21) 20150019  (22) 18.06.2015
(72) Կարեն Հրանտի Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM) 
(54) Սեղան՝ աթոռներով (2 տարբերակ)
(55) 

_____________________

(51) 06-04 (11) 369  (13) S 
(21) 20150022  (22) 18.06.2015
(72) Կարեն Հրանտի Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM) 

(54) Բարի կանգնակ
(55) 

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-01 (11) 370  (13) S 
(21) 20150015  (22) 08.05.2015
(72) Տիգրան Սամվելի Բալոյան (AM) 
(73) Տիգրան Սամվելի Բալոյան (AM) 
(74) Թ. Կանեցյան
(54) Շիշ էպոլետներով
(55) 

_____________________

(51) 20-01 (11) 371  (13) S 
(21) 20150006  (22) 10.03.2015
(72) Էդուարդ Մելքոնյան (AM) 
(73) «Նյուվենդ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Տաք ու սառը ըմպելիքների վաճառքի 
ավտոմատի և սնեկային ապարատի համա-
կցված պատյան
(55) 

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 20-02 (11) 372  (13) S 
(21) 20150021  (22) 18.06.2015
(72) Կարեն Հրանտի Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM) 
(54) Գովազդային պահարան, ցուցափեղկ
(55) 

_____________________

(51) 25-02 (11) 373  (13) S 
(21) 20150020  (22) 18.06.2015
(72) Կարեն Հրանտի Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM) 
(54) Ապակենկար (վիտրաժ) (2 տարբերակ)
(55) 

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը 
             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 
             արտոնագրային հավատարմատար

646

526

 740
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(210) 20140191  (111) 23359
(220) 14.02.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 14.02.2024
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար, ատամի փոշիներ, 
ատամի մածուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140827  (111) 23360
(220) 09.06.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 09.06.2024 
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ վեն-
նոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե դելիտելնի 
ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. հակամանրէային կոսմետիկական 

ժելեր լոգանքի համար (ոչ բուժական), 
հականեխիչ կոսմետիկական ժելեր ձեռքերի 
համար (ոչ բուժական), հականեխիչ 
կոսմետիկական սփրեյներ ձեռքերի համար 
(ոչ բուժական), լոգանքի շամպուն-ժելեր 
տղամարդկանց համար. կոսմետիկական 
միջոցներով տոգորված խոնավ մաքրող 
անձեռոցիկներ, կոսմետիկական միջոցներով 
տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ երեխաների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20140828 (111) 23361
(220) 09.06.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 09.06.2024
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե-
դելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. հակամանրէային կոսմետիկական 

ժելեր լոգանքի համար (ոչ բուժական), 
հականեխիչ կոսմետիկական ժելեր ձեռքերի 
համար (ոչ բուժական), հականեխիչ 
կոսմետիկական սփրեյներ ձեռքերի համար 
(ոչ բուժական), լոգանքի շամպուն-ժելեր 
տղամարդկանց համար. կոսմետիկական 
միջոցներով տոգորված խոնավ մաքրող 
անձեռոցիկներ, կոսմետիկական միջոցներով 
տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ երեխաների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141268  (111) 23362
(220) 07.08.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 07.08.2024
(730) Թերմիշըն ԱԳ, CH 
(442) 05.03.2015
(310) 51574/2014   (320) 07.02.2014   (330) CH
(540) 
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(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 

մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. ներկա-
նյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի 
սևեռակայիչներ. չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ` 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակ-
ների և գեղարվեստական տպագրության 
համար. հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղ-
ների համար. բաղադրություններ մետաղների 
խունացումը (փայլազրկումը, խամրումը) 
կանխելու համար. պատրաստուկներ 
տրանսպորտային միջոցների ստորին 
մակերեսը պաշտպանելու համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր (ոչ 
էլեկտրական). մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հանքանյութեր.  մետաղական 
զրահապաշտպանիչ նյութեր կառուցվածքների 
համար. մետաղական զրահապաշտպանիչ 
նյութեր խողովակների համար. գոտեկապի 
պողպատ. դողի պողպատ. շինարարական 
ամրան.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պոր տային միջոցների համար 
նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացք-
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու-
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ. 
մետաղական մակերեսների գալվանապատման 
ապարատներ. մակերեսները մաքրելու 
մեքենաներ (մետաղամշակման հաստոցներ 
մետաղական սարքերի ջերմակաղապարման, 
նախաներկման և ձևվածքի համար).

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքային, օդային կամ ջրային 
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցների 
թափքեր. ինքնաթիռներ (օդանավեր). թռչող 
ապարատների  հիմնամասեր. ինքնաթիռների 
քարշակներ.  նավերի իրաններ (պատյաններ, 
(հենա)մարմիններ).

դաս 40. նյութերի մշակում. մետաղական 
իրերի մակերևույթների մշակում. օդա-
ճնշական ներկացրում (մակերեսի 
մշակում). ջերմամեխանիկական, ջերմային, 
մեխանիկական, քիմիական մեթոդներով 
սարքերի մակերեսների բարակաշերտ 
երեսպատում. գոլորշիների քիմիական 
նստեցում, գոլորշիների ֆիզիկական նստե-
ցում և մետաղապատում. մեքենաների և 
գործիքների երեսպատում պաշտպանա-
շերտով. մետաղական մակերեսների 
մշակում հղկանյութային ողորկման միջոցով. 
ճշգրիտ հղկման տեխնիկական միջոցներով 
մետաղական մակերեսների մշակում. 
մետաղական մակերեսների պաշտպանիչ 
շերտի պատում և մշակում. մեքենաների 
և գործիքների մակերևույթների մշակում և 
ծածկույթապատում. մետաղական մակերեսների 
ամուր քրոմապատում և ամուր նիկելապատում. 
թիթեղների երեսպատում պաշտպանաշերտով. 
մետաղական մակերեսների հղկանյութային 
ողորկում. մետաղական մակերեսների ջերմային 
մշակում. մետաղական բաղադրամասերի 
պրոֆիլավորում։   
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141406  (111) 23363
(220) 16.09.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 16.09.2024
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի 
անց., 2, բն. 6, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 
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(526) «PROFESSIONAL TOOLS» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 7. էլեկտրական շարժիչով աշխատող 
աշխատանքային գործիքներ.

դաս 8. բենզինային շարժիչով աշխատող 
ձեռքի գործիքներ:

_____________________

(210) 20141517  (111) 23364
(220) 14.10.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 14.10.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարինե 
Հակոբյան, Կոտայքի մարզ,  Նոր Հաճն, 
Տոռոզյան 6/28, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն, ուսուցում, ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20141620  (111) 23365
(220) 07.11.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 07.11.2024
(730) Հասմիկ Կարապետյան, Երևան, Նոր 
Արեշ 35, 127/3շ., բն.80, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ), 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
ճանապարհորդությունների համար տոմսերի 
ամրագրում, կրուիզների (նավարկումներ) 
կազմակերպում, էքսկուրսիաներ:

_____________________

(210) 20141729  (111) 23366
(220) 24.11.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «Less Smell» և «MICRO» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ, մոխրագույն և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սրգարետներ, 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 տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. 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) 20141730  (111) 23367
(220) 24.11.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 24.11.2024
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «Less Smell» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նու թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, մոխրագույն 
և արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սրգարետներ, 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 տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. 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) 20141731  (111) 23368
(220) 24.11.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «Less Smell» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նու թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կապույտ, մուգ կապույտ և արծա-
թագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սրգարետներ, 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 տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. 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

_____________________
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(210) 20141737  (111) 23369
(220) 24.11.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «Less Smell», «RECESSED FILTER», 
«INTERNA TIONAL QUALITY SINCE 1872» և «TM» 
գրառում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կապույտ, մուգ կապույտ, արծաթագույն, մոխրա-
գույն, կարմիր և ապիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սրգարետներ, 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 տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. 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) 20141738  (111) 23370
(220) 24.11.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «Less Smell», «RECESSED FILTER», «INTER-
NATIONAL QUALITY SINCE 1872» և «TM» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծա թագույն, մոխրագույն, կապույտ, մուգ 
կապույտ, սև, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սրգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագոր-
ծելու համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. 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

_____________________
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(210) 20141770  (111) 23371
(220) 28.11.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 28.11.2024
(730) «Մեգա շին» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակ 
թաղ. 1-ին փող., Հ 44/4, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ» արտա-
հայտու թյունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ սալիկներ:

_____________________

(210) 20141775  (111) 23372
(220) 01.12.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 01.12.2024
(730) «ՎՎՎ գրուպ» ՍՊԸ, ք.Աբովյան, 4- րդ 
փող. 20, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

դաս 29. պահածոներ, մասնավորապես՝ 
մուրաբաներ, ջեմեր, կոմպոտներ, բանջա-
րեղենի մարինադներ և խորտիկային 
պահածոներ:

_____________________

(210) 20141809  (111) 23373
(220) 05.12.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.12.2014
(310) 201431503   (320) 23.10.2014   (330) AZ
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141816  (111) 23374
(220) 08.12.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 08.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ Սողո-
մոնյան, Երևան, Աբովյան 25, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն և մարմնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________
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(210) 20141852  (111) 23375
(220) 12.12.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Փաքնամ, IR 
(442) 03.04.2015
(540) 

(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 35. ներմուծման - արտահանման 
գործակալություններ. հետազոտություններ 
շուկայագիտության ասպարեզում. ապրանք-
ների ցուցադրում. ապրանքների առաջ-
խաղացում (երրորդ անձանց համար), գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների տեղ հասցնում. ապրանքների 
փաթեթավորում և պահպանում. պահեստների 
հանձնում վարձակալության, բեռնարկղերի 
վարձույթ ապրանքների պահպանման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141943  (111) 23376
(220) 30.12.2014 (151) 11.09.2015
   (181) 30.12.2024
(730) «Նոր ֆուդ» ՍՊԸ, Երևանյան խճուղի. 
/Շ/132/1  Եղվարդ, 2401 Կոտայք, Հայաստան, 
AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(526) «ARMENIAN PRODUCT» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150006 (111) 23377
(220) 13.01.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 13.01.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հռիփսիմե Ելինյան 
Անդրանիկի, Երևան, Ազատության 24/2, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «STUDIO» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բաց կանաչ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթական գործունեություն, 
մասնավորապես՝ երգեցողություն, սոլֆեջիո, 
պար և դերասանական արվեստ:

_____________________

(210) 20150030 (111) 23378
(220) 23.01.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 23.01.2025
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(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 3. լոսյոններ մազերի համար. 
մազերի շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. 
պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար. 
պատրաստուկներ մազերի հարդարման 
համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150063 (111) 23379
(220) 27.01.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թաղանթանյութից պատրաստված 

միանգամյա օգտագործման մաքրող լաթեր, 
անձեռոցիկներ, թաշկինակներ և սրբիչներ.

դաս 21. կտորից կամ ոչ գործվածքային 
նյութից մաքրող լաթեր, անձեռոցիկներ 
և թաշկինակներ. մաքրող լաթերի, 
անձեռոցիկների, թաշկինակների և սրբիչների 
բաշխիչ սարքեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150098 (111) 23380
(220) 02.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 02.02.2025
(730) Գրուպ Մոնեթիկո Ինթրնեշնլ Ինք., CA 
(442) 20.04.2015

(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք էլեկտրոնային վճարումների 
կատարման համար, սարքեր էլեկտրոնային  
վճարումների կատարման համար, այն է՝ 
էլեկտրոնային վճարումների տերմինալներ.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
այն է՝ էլեկտրոնային վճարման գործարքներ, 
դրամային փոխանցման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի վճարման ծառայու-
թյուններ. վարկաքարտերով, հաշվեքարտերով, 
պահված արժեքի քարտերով, կանխավճարային 
քարտերով և հավատարիմ հաճախորդների 
քարտերով սպասարկման և դրանց վերա-
բերող տեղեկատվության տրամադրման 
ծառայություններ. առևտրի վայրերում 
վճարումների և գործարքների կատարման 
տերմինալների ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների վավերացման և դրանց համար 
վճարումների իրականացման ծառայություններ, 
էլեկտրոնային վճարումների կատարման 
ծառայություններ, վճարման գործարքների 
վավերացման և իսկության հաստատման 
ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150103  (111) 23381
(220) 03.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 03.02.2025
(730) «Առ.Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________
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(210) 20150118  (111) 23382
(220) 05.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 05.02.2025
(730) Քեյթ Սպեյդ ԷլԷլՍի, US 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «NEW YORK» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 20. կաշվից պատրաստված կահույք. 
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-

ծական ապրանքներ տնային կահավորման 
ապրանքների, այն է՝ երեսքաշների, 
կահույքի, գալարավարագույրների, պատի 
պաստառների, սպիտակեղենի, բարձերի, 
սավանների, մգդակած վերմակների և 
վարագույրների դեկորատիվ ժապավենների 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
մանածագործական, դաջված նկարներով, 
բնական և սինթետիկ մանրաթելից նախշազարդ 
կտորներ. թափանցիկ, բարակ գործվածքներ. 
ժանյակավոր գործվածքներ. 

դաս 26. գործվածքների և կահույքի 
զարդարանքներ, այն է` մանածագործվածքից 
պատրաստված դեկորատիվ ժապավեններ, 
ժանյակավոր զարդարանքներ, զարդափնջեր, 
հյուսված ժապավեններ, ծոպերով ժապավեններ 
և դեկորատիվ պարաններ. 

դաս 27. պատի պաստառներ, պատի 
ոչ մանածագործական երեսպատվածքներ, 
այն է՝ թղթից, ճենականեփի կտորից, 
վինիլից, պոլիմերից կամ գործվածքից 
պատրաստված պատի երեսպատվածքներ. 
գորգեր, կարպետներ, գորգածածկոցներ. 
ջուլհակահաստոցների վրա պատրաստված 
կարպետներ. գորգիկներ և կտորներ հատակի 
մակերեսը ծածկելու համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150122  (111) 23383
(220) 09.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 09.02.2025
(730) Ալրիֆայ Ինթըրնեյշընլ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. տարբեր տեսակի մշակված 

ընկույզներ, կարտոֆիլի չիպսեր, միս, 
ձուկ, ընտանի թռչուն և որսամիս. մսային 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցրած, 
չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. շաքարած մրգեր. 
մրգային չիպսեր, խուրմա, դոնդող, 
շաքարի օշարակի մեջ եփված մրգեր կամ 
հատապտուղներ, կոմպոտներ. ձու, կաթ և 
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. հրուշակեղեն նշի հիմքով, անիսոնի 
սերմ, սառնաշաքար (նաբաթ), կոնֆետներ, 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից, 
կարամելներ, շոկոլադ, եգիպտացորենի 
փաթիլներ, բոված եգիպտացորեն, կրեկերներ, 
վարսակի փաթիլներ, քաղցր խմորից 
հրուշակեղեն (գլխավորապես խորիզով), 
թխվածքաբլիթ. քունջութով, պնդուկով 
և պիստակով կոնֆետներ, պրալինե, 
նշակարկանդակներ, սուրճ, թեյ, կակաո և 
սուրճի փոխարինիչներ. եղերդ (ճարճատուկ), 
բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց, քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար և 
քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, 
մաթ, խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. 
մանանեխ. քացախ, համեմունքներ. ամոքանք.
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դաս 31. նուշ, ֆնդուկ (պնդուկ), ընկույզներ, 
չմշակված գետնընկույզ (չինական ընկույզ), 
ուտելու չմշակված քունջութ, հացա հատիկ 
(հացազգիներ) և գյուղատնտեսական, 
այգեբան ջա րանոցային և անտառային 
տնտեսության մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանի անասուններ. թարմ 
մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր. բնական բույսեր 
և ծաղիկ ներ. անասնակեր. ածիկ.

դաս 35. երրորդ անձանց համար տարբեր 
ապրանքների հավաքում, մասնավորապես` 
տարբեր տեսակի մշակված ընկույզների, 
կարտոֆիլի չիպսերի, մսի, ձկան, ընտանի 
թռչնի և որսամսի, մսային էքստրակտների, 
պահածոյացված, սառեցրած, չորացրած և 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգերի 
և բանջարեղենի, շաքարած մրգերի, 
մրգային չիպսերի, խուրմայի, դոնդողի, 
շաքարի օշարակի մեջ եփված մրգերի կամ 
հատապտուղների, կոմպոտների, ձվի, կաթի և 
կաթնամթերքի, սննդային յուղերի և ճարպերի, 
նշի հիմքով հրուշակեղենի, անիսոնի սերմի, 
սառնաշաքարի (նաբաթ), կոնֆետների, 
հացահատիկային արտադրանքից փաթիլների, 
կարամելների, եղերդի (ճարճատուկ), 
շոկոլադի, եգիպտացորենի փաթիլների, բոված 
եգիպտացորենի, կրեկերների, վարսակի 
փաթիլների, քաղցր խմորից հրուշակեղենի 
(գլխավորապես խորիզով), թխվածքաբլիթի, 
քունջութով, պնդուկով և պիստակով 
կոնֆետների, պրալինեի, նշակարկանդակների, 
սուրճի, թեյի, կակաոյի և սուրճի 
փոխարինիչների, բրնձի, տապիոկայի և սագոյի,  
ալյուրի և հացահատիկային մթերքների, հացի, 
հրուշակեղենի համար քաղցր ամոքահունց 
խմորի և քաղցրավենիքի, պաղպաղակի,  
շաքարի, մեղրի, մաթի, խմորիչների, 
հացաթխման փոշիների, աղի, մանանեխի, 
քացախի, համեմունքների, ամոքանքի,  նշի, 
չմշակված գետնընկույզի (չինական ընկույզ), 
ուտելու չմշակված քունջութի, ֆնդուկի (պնդուկ), 
ընկույզների, հացահատիկի (հացազգիներ) և 
գյուղատնտեսական, այգեբանջարանոցային 
և անտառային տնտեսության մթերքների, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, կենդանի 
անասունների, թարմ մրգերի և բանջարեղենի, 
սերմերի, բնական բույսերի և ծաղիկների, 
անասնակերի, ածիկի (բացառությամբ 

դրանց տեղափոխումը), որը թույլ է տալիս 
սպառողներին հարմարավետ ուսումնասիրելու 
և ձեռք բերելու մանրածախ և մեծածախ 
խանութների միջոցով փոստային վաճառքի 
կատալոգների, էլեկտրոնային միջոցների, վեբ-
կայքերի կամ հեռուստախանութների միջոցով. 
գովազդ. գործարարության կառավարում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150135  (111) 23384
(220) 10.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 10.02.2025
(730) Դը Էսթեյթ օֆ Մերիլին Մոնրո, ՍՊԸ, US 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-

վոր բնակատեղով ապահովում. հանգստյան 
տուն, հյուրանոց, ռեստորան, բար, հանգստի 
ծառայություններ, միջոցառումների և 
ցուցահանդեսների անցկացման համար 
անհրաժեշտ հարմարանքներով և տարած-
քով ապահովման ծառայություններ, 
սրճարաններ, ճաշարաններ, քեյթրինգ 
(սննդի կազմակերպման ծառայություն, 
ռեստորանային սպասարկման ծառայություն). 
երեխաների խնամքի ծառայություններ, 
կոկտեյլի և հանգստի բուֆետներ, կոկտեյլ 
սրահներ, արտոնյալ հաճախորդների համար 
հյուրանոցային ծառայություններ, բանկետների 
կազմակերպում և հանրային ծառայություններ 
հատուկ իրադարձությունների համար, 
ժողովների և ցուցահանդեսների անցկացման 
համար անհրաժեշտ հարմարանքներով 
ապահովման ծառայություններ, արագ սննդի 
կետեր: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150137  (111) 23385
(220) 10.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 10.02.2025
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(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(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. հոթ դոգ, մսով սենդվիչներ, 
համբուրգերներ, մսով կարկանդակներ, խմորով 
մսով ռուլետներ.

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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150146  (111) 23386
(220) 12.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.02.2025
(730) «Արագոն-վագա» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան 
թ. 13 փ. տուն 43ա, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

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

դաս 25. հագուստ:
_____________________

(210) 20150149  (111) 23387
(220) 13.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 13.02.2025 
(730) «Բլեսինգ տուր» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
113, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ, երկնագույն, մարմնա գույն, 
փիրուզագույն և մանուշակագույն գունային հա -
մակ   ցությամբ:
(511) 

դաս 39. զբոսաշրջության կազմակերպում:
_____________________

(210) 20150152  (111) 23388
(220) 13.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., 
տուն 11, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «Армянский коньяк» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________
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(210) 20150182  (111) 23389
(220) 17.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 17.02.2025
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. 
Սևակի-51, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ» և «АРМЯНСКИЙ 
КОНЬЯК» գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց դարչնագույն, կարմիր, շագանակագույն, 
ոսկեգույն, նարնջագույն, ծիրանագույն, դեղին 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20150187  (111) 23390
(220) 19.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 19.02.2025
(730) «Արմաթ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Դարանի փ., շ. 2, բն. 20, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «Travel & Tours» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կա նաչ և մոխրագույն գունային հա մակ -
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150191  (111) 23391
(220) 19.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 19.02.2025
(730) «Հին Արենի» ՓԲԸ, Վայոց ձոր, գ. Արենի, 
36-րդ փ., շ. 46, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «Vineyards» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, բրոնզագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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(210) 20150200  (111) 23392
(220) 20.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.02.2025
(730) «Օֆիս կլաս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 
փակ., թիվ 1 և 3, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «SUITE HOTEL» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20150201  (111) 23393
(220) 20.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.02.2025
(730) «Օֆիս կլաս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 
փակ., թիվ 1 և 3, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «SUITE HOTEL» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20150202  (111) 23394
(220) 20.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.02.2025
(730) «Օֆիս կլաս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 
փակ., թիվ 1 և 3, AM 

(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «SUITE HOTEL» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20150206  (111) 23395
(220) 20.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.02.2025
(730) «Կովկասֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
փ., 56/2, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20150207  (111) 23396
(220) 20.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.02.2025
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(730) «Կովկասֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
փ., 56/2, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20150212  (111) 23397
(220) 23.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 23.02.2025
(730) Քեյթ Սպեյդ ԷլԷլՍի, US 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «NEW YORK» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 11. լուսավորման սարքեր, այն է՝ 
պատի լուսավորման սարքեր, հատակին 
դրվող լամպեր, սեղանի լամպեր, արտաքին 
լուսավորման սարքեր, որմնալամպեր, 
լուսավորման դեկորատիվ սարքեր՝ 
էլեկտրական լուսավորումով ֆիգուրների և 
լապտերիկների տեսքով, հաղորդաձողեր և 
խողովակներ լուսավորման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150215  (111) 23398
(220) 24.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 24.02.2025
(730) «Մոն կաֆե» ՍՊԸ, Երևան, Անդրֆե-
դերացիայի 215, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) Բացի «MON» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարան:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20150219  (111) 23399
(220) 25.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 25.02.2025
(730) «Մարինա ֆեյշն» ՍՊԸ, Երևան, Ջուղայի 
6, բն. 8, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 
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(526) «fashion» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ:
_____________________

(210) 20150226  (111) 23400
(220) 25.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 25.02.2025
(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մաշկի խնամքի համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150227  (111) 23401
(220) 25.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 25.02.2025
(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մաշկի խնամքի համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150234  (111) 23402
(220) 26.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 26.02.2025
(730) Արմեն Բաղդասարյան, 0012, Երևան, 
Կոմիտաս 24/2, AM 
(442) 19.03.2015

(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150235  (111) 23403
(220) 27.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 27.02.2025
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ ու նյութեր. պատվաս տանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150236  (111) 23404
(220) 27.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 27.02.2025
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ ու նյութեր. պատվաս տա նյութեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150237  (111) 23405
(220) 27.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 27.02.2025
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(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ ու նյութեր. պատվաս տա նյութեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150242  (111) 23406
(220) 27.02.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 27.02.2025
(730) Հովսեփ Հովակիմյան, Երևան, Բուռ-
նազյան 1 փակ., տուն 7, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20150246  (111) 23407
(220) 02.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 02.03.2025
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստ վո 
Պրոդովոլստվեննայա կոմպանիա «Լիմակ», RU 
(442) 03.04.2015

(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. նրբաբլիթներ. ուտեստ լապշայի  
(արիշտա) հիմքի վրա. թեթև խորտիկներ 
հացահատիկի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից (գլխավորապես խորիզով). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշա կեղեն գետնընկույզի հիմքի վրա. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. մակարոնեղեն. 
կրեկերներ. ալրային ուտելիքներ. լապշա 
(արիշտա). նշով թխվածքաբլիթ. մակարոն. 
նշակարկանդակներ. թխվածքաբլիթ. չոր 
թխվածքաբլիթ. կուտապներ. մսով կուտապ-
ներ. քաղցրաբլիթներ (անուշահաց). քաղցրա-
վենիք. սպագետի. պաքսիմատ. փաթիլներ 
հացահատիկային արտադրանքից. պատ-
րաստի խմոր. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. խմոր հրուշակեղենի 
համար. հացաբուլկեղեն. հաց. սննդի ալյուր. 
ցորենի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150252  (111) 23408
(220) 03.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 03.03.2025
(730) «Արմենմոտոր» ՓԲԸ, Երևան, Խորենացու 
28, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

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

գործառնություններ. անշարժ գույքի հանձնում 
վարձակալության. անշարժ գույքի կառավարում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20150259  (111) 23409
(220) 03.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 03.03.2025
(730) «Էխո վերշինա» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
1բ, 10, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

դաս 30. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150260  (111) 23410
(220) 03.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 03.03.2025
(730) «Էխո վերշինա» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
1բ, 10, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. ալյուր և հացահատիկային 

մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 

պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 35. առևտուր. գովազդ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

_____________________

(210) 20150261  (111) 23411
(220) 04.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 04.03.2025
(730) «Լոռե գրուպ» ՍՊԸ, ք.Ստեփանավան, 
Չարենցի 122, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «allhotels», «.am» գրառումներն և «your best 
booking guide» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և բալագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցային ամրագրման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150265  (111) 23412
(220) 04.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 04.03.2025 
(730) «Էյ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ղ.Փարպեցու 
13/16, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «club» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճանքի և մշակութա-
լուսավորական   ակումբներ:

_____________________

(210) 20150274  (111) 23413
(220) 05.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 05.03.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 19.03.2015
(310) UK00003075183  (320) 02.10.2014 (330) GB
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150279  (111) 23414
(220) 06.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 06.03.2025
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, 
Երևանյան խճ. 11, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) Բացի «ԳԵՏՆԱՏՈՒՆ» և «GETNATOUN» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, բաց դեղին, դեղին և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20150280 (111) 23415
(220) 06.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 06.03.2025
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, 
Երևանյան խճ. 11, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) Բացի «ԳԵՏՆԱՏՈՒՆ» և «GETNATOUN» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, դեղին, սև, կարմիր և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20150286 (111) 23416
(220) 09.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 09.03.2025
(730) «Զիպ.Կիպ քո» ՍՊԸ, Երևան, Բակունցի 
փ., շ. 5, բն. 95, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մոխրագույն, սև, երկնագույն, դեղին և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. պոլիէթիլենային տոպրակներ:
_____________________

(210) 20150296  (111) 23417
(220) 10.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 10.03.2025
(730) «Սևակ Ծառուկյան» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Առինջ, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «1985» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
ծիրանագույն, շագանակագույն և նարնջա գույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150297  (111) 23418
(220) 10.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 10.03.2025
(730) «Տոռո տեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 
Հասրաթյան 8/59, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

դաս 25. հագուստ.
դաս 35. առևտուր. 
դաս 40. նյութի մշակում.
դաս 42. դիզայն, մոդելավորում:

_____________________

(210) 20150302  (111) 23419
(220) 10.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 10.03.2025
(730) «ՆՏՑ էներգիա» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
15/87, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկայի միջոցներ՝ դեմքի 

մաքրող կաթ, մաքրող հղկանյութ, կնճիռների 
դեմ կրեմ, ցերեկային խոնավացնող կրեմ,  
սնուցող դիմակ, ձեռքի կրեմ, մարմնի 
խոնավացնող կրեմներ, կուրծքը ձգող կրեմ, 
հակացելյուլիտային կրեմ, հակաքրտինքային, 
մարմնի յուղեր, մարմնի հոտեր, աչքերի ժել, 
աչքերի դիմակներ, մազերի դիմակներ, շրթունքի 
կրեմներ, շրթունքը մեծացնող կրեմներ, 
լոսյոններ մազերի համար, ատամի փոշիներ 
և մածուկներ, օճառներ, օծանելիք, եթերային 
յուղեր, դիմակներ, շամպուններ, լավորակիչներ, 
երանգային կրեմներ, սափրվելու ժելեր:

_____________________
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(210) 20150323  (111) 23420
(220) 12.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(ներբեռնվող համացանցից կամ համա-
կարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից). ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք  
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտագործողին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումն երին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաու-
զերի) միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 

ցանցեր մուտք գործելու, դրանց դիտելու 
և վերահսկելու համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ հեռահա-
ղորդակցության, համացանցի, ուսուցման, 
գործարարության, առևտրի և շուկայավարման 
ոլորտում հոդվածների, թերթերի և ուսուցո ղա-
կան ձեռնարկների տեսքով. համակարգ չա յին 
ծրագրային արտադրանք, համակարգիչների 
արտաքին սարքեր. նոթբուք համակարգիչներ. 
լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրակիր 
համա կարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. անձնա-
կան մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային խցիկ-
ներ. համակարգչային աշխատակայաններ. 
համա կարգ չային սպասարկիչներ (սերվեր-
ներ). ապարատային արտադրանք 
համակարգչային և հեռահաղորդակցական 
ցանցի ստեղծման համար. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հանգույց-
ներ (hubs). լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. լեփթոփի 
բռնիչներ, համակարգիչների պայուսակներ. 
կրակմարիչներ. համակարգչային ապարա-
տային և ծրագրաապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք (ներառյալ՝ համացանցից 
ներբեռնվող ծրագրային արտադրանք). 
կոմպակտ սկավառակներ. թվային երաժշտու-
թյուն (համացանցից ներբեռնվող). հեռահա-
ղորդակցական սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. 
շարժական հեռախոսների լսափողեր. 
շարժական հեռախոսների լրասարքեր. 
ներբեռնվող խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, 
կինոֆիլմեր և երաժշտություն. ազդանշանային 
համակարգեր. անվտանգության խցիկներ. 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ, 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգերի (GPS) 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային, 
էլեկտրոնային և տեսա-խաղերի ծրագրեր 
և ծրագրային արտադրանք (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային արտա-
դրանք). հեղուկաբյուրեղային տեսա սարքեր     
հեռահաղորդակցական     և    էլեկտրո նային 
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սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական  վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
ներբեռնվող աշխատածրագրեր համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված 
քարթրիջներ տպող և ֆոտոպատճենահանող 
սարքերի համար. սարքեր երեխաների հետևման 
համար. տեսախցիկներ երեխաների հետևման 
համար. օբյեկտիվների լուսապաշտպան 
բլենդներ. համակարգչային պլանշետներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
տեսախաղային սարքերի հիշող քարտեր. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքներն ընդգրկված 09-րդ 
դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. խրախուսական պարգևատրումների 
և հավատարմության ծրագրերի կազմակերպում, 
գործարկում և վերահսկում. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող գովազդային ծառա-
յություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
գովազդի արտադրություն. հաշվապահական 
հաշվառում. աճուրդային վաճառք. տոնա-
վաճառների կազմակերպում. հանրային 
կարծիքի ուսումնասիրում. տվյալների մշակում. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. երրորդ անձանց տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական  ծառայություններ համացան-
ցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված իրադար-
ձությունների, կոնֆերանսների, ուսուցողական 
և ուսումնական ծրագրերի և սեմինարների 
ոլորտում. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական  ծառայություններ համացան-

ցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված տվյալների 
տրամադրման ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայություն-
ներ առցանց համագործակցության և 
համագործակցության տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում. գործարարության ասպարեզում խորհր-
դակցական  ծառայություններ վաճառքի և 
շուկայավարման ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում նախագծերի կառավարման 
ծառայություններ. գործարարության ասպա-
րեզում նախագծերի կառավարման ծառայու-
թյուններ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա 
հիմնված իրադարձությունների, կոնֆե-
րանսների, ուսուցողական և ուսումնական  
ծրագրերի և սեմինարների զարգացման, 
ստեղծման, գործընթացի համակարգման, 
արտադրության, գրանցման, հետևման և 
վերջնամշակման վերաբերյալ. շուկայի 
հետազոտման և գործարարության ասպա-
րեզում խորհրդակցական ծառայություններ. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
միջոցով գործերի կառավարման դյուրացման 
վերաբերյալ՝ համակարգելով և տրամադրելով 
ուղղություններ գործարար և սպառողական 
բազմազան ապրանքների ու ծառայությունների 
մատակարարման համար. ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ գործարա-
րության ասպարեզում տեղեկատվության 
տարածում երրորդ անձանց համար տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի  
միջոցով. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում վեբ-
կայքի տրամադրման վերաբերյալ, որի միջոցով 
երրորդ անձինք կարող են առաջարկել և 
ստանալ ապրանքներ ու ծառայություններ, 
վաճառել, որոշել առևտրային ուղիների ու 
պատվերների կարգավիճակը և կատարել 
միջազգային առևտուր ու պատվերներ, կնքել 
պայմանագրեր և վարել բիզնես-գործարքներ. 
առցանց պատվերների համակարգչայնացված 
ծառայությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. միջազ-
գային ներմուծման և արտահանման 
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գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազ դային տարածքի վարձույթ հաղոր-
դակցական միջոցներում. էլեկտրոնային 
աճուրդի վերաբերյալ առցանց առևտրի և 
առևտրային առցանց գնահատման ծառա-
յություններ. սպառողական ապրանքների 
մանրածախ առևտրի առցանց ծառայություններ. 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների 
տրամադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակ-
ցության նպատակով. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնորդների և վաճառողների համար 
էլեկտրոնային շուկայի գործարկման վերա-
բերյալ. գործարարական աջակցության 
տրամադրում տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով բիզնես-
գործարքների դյուրացման վերաբերյալ. 
կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ 
խորհրդակցության տրամադրում. շուկայա-
վարման և խթանման ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տպագրում. ազատ 
տարածքների վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի թարմացում, 
գովազդային նյութերի հավաքում՝ համացանցում 
որպես վեբ-էջեր օգտագործման համար. 
գովազդային տարածքի վարձույթ. համա-
կարգչային տվյալների մշակում. տեղեկա-
տվական ծառայություններ վաճառքի, առևտրի 
և խթանման վերաբերյալ. հեռախոսային 
պատասխանիչի ծառայություններ անհասանելի 
բաժանորդների համար. հեռախոսային 
պատասխանիչի ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. համացանցում տրամադրվող 
աճուրդային ծառայություններ. անձնակազմի 
կառավարում. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի և համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության տրամադրում վաճառքի, 
առևտրի, գովազդի և խթանման վերաբերյալ. 
հաղորդակցական միջոցներում մանրածախ 
առևտրի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
ների համացանցային վեբ-կայքերից և 

մեծածախ առևտրի կետերից. ապրանքների 
տեսականու հավաքում մի տեղում երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները բազմատեսակ արդյունա-
բերական ապրանքների կատալոգներից 
փոստային պատվերի միջոցով կամ 
հեռահաղորդակցական միջոցներով. ապրանք-
ների տեսականու հավաքում մի տեղում երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները մանրածախ առևտրի կետերից. 
հեռախոսների, շարժական հեռախոսների 
լսափողերի,  շարժական հեռախոսների 
լրասարքերի, էլեկտրոնային և հեռահա-
ղորդակցական ապրանքների, համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանքի, 
մարտկոցների, լիցքավորման սարքերի, 
տվյալների, տեղեկատվության, նկարների, 
ձայնի և (կամ) պատկերի գրառման, ստացման, 
հաղորդման և (կամ) վերարտադրման սարքերի 
ու սարքավորումների, թանկարժեք մետաղների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
տպագրական արտադրանքի, թղթագրենական 
պիտույքների և մագնիսական ու ոչ մագնի-
սական ծածկագրությամբ քարտերի, կահույքի, 
նկարների շրջանակների, տնային և 
խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, գործ-
վածքների և մանածագործական ապրանքների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
ժանյակների և ասեղնագործված իրերի, 
երիզների և ժապավենների, կոճակների, 
գնդասեղների և ասեղների, արհեստական 
ծաղիկների, գորգերի, հատակի ծածկոցների, 
խաղերի և էլեկտրոնային խաղալիքների, 
արդյունաբերության, գիտության, լուսանկար-
չության և գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող քիմիական նյութերի, ներկերի, 
արծնուկների և լաքերի, անձնական հիգիենայի 
պարագաների, օճառների, օծանելիքների, 
կոսմետիկական ապրանքների, մազերի և 
մարմնի լոսյոնների, եթերային յուղերի, մաքրող 
և սպիտակեցնող պատրաստուկների, 
քսանյութերի, վառելիքի, մոմերի, դեղա-
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների, մետաղակապերի և 
փականքային իրերի,  մեքենաների և 
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հաստոցների, ձեռքի գործիքների, դանակավոր 
իրերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, համակարգիչների, հաշվիչ 
մեքենաների, էլեկտրական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական և օպտիկական 
սարքերի ու գործիքների, ակնոցների ու 
արևային ակնոցների, վիրաբուժական ու 
բժշկական սարքերի ու սարքավորումների, 
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, փոխա-
դրամիջոցների, հրազենի ու հրավառելիքի, 
արծաթեղենի, ժամացույցների և այլ ժամա-
նակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, ամսագրերի, քարտերի, թղթից և 
ստվարաթղթից ապրանքների, նկարների, 
գրամեքենաների ու գրասենյակային պիտույք-
ների, փաթեթավորման նյութերի, ռետինի և 
պլաստմասսայի, խծուծման և մեկուսացման 
նյութերի, կաշվի և կաշվի նմանակումների, 
դրանցից պատրաստված իրերի, կանացի 
պայուսակների, քսակների, դրամապանակների, 
կաշվե քարտապանակների, պայուսակների, 
ճամպրուկների, հովանոցների, հայելիների, 
ճոպանների, պարանների, առասանների, 
ցանցերի, վրանների, մանածագործության 
համար մանվածքի և թելերի, վերարկուների 
կախիչների, սպասքի տակդիրների, դերձակի 
պարագաների, մահճակալի և սեղանի 
ծածկոցների, խաղալիքների և սպորտային 
պարագաների, սննդամթերքի և ըմպելիքների, 
մսի, ձկան, թռչնամսի. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգերի և բանջարեղենի, ջեմերի, մուրաբաների 
և մրգային սոուսների, ձվի, կաթի և 
կաթնամթերքի, սննդային յուղերի և ճարպերի, 
սուրճի, թեյի, կակաոյի, շաքարի, բրնձի, 
ալյուրի, հացի, տորթերի ու հրուշակների, 
համեմունքների, թարմ մրգերի և բանջարեղենի, 
գարեջրի, հանքային ջրերի, մրգահյութերի և 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, ալկոհոլային 
խմիչքների, բուսական ապրանքների, 
ծխախոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գովազդ 
ուղիղ փոստի միջոցով. գնող և վաճառող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապրանքների ընտրում և գնում անհատների և 

ձեռնարկատերերի համար. ծառայությունների 
պատվիրում (երրորդ անձանց համար). 
հանրախանութներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. սուպերմարկետներում 
մանրա ծախ առևտրի ծառայություններ. 
քարտուղարների ծառայություններ. վիճակա-
գրական տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. ցուցահան-
դեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
աջակցություն բաժանորդների ցուցակի 
հավաքման և վարձակալման վերաբերյալ. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում՝ համացանցի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գործարարության ուղղորդման և աշխատողների 
տեղավորման  ծառայություններ. ներմուծման-
արտահանման հետ կապված մաքսազերծ ման 
գործակալություններ (ներմուծման-արտա-
հանման գործակալություններ). թերթերի 
բաժանորդագրման գործակալություններ. 
փաստա թղթերի վերարտադրում. վերագրառում 
(ներառյալ՝ տրաֆարետային գրառում). 
գրասենյակային կահույքի վարձույթ. հաճա-
խորդների հետ փոխհարաբերությունների 
կառավարում. գործարարության կառավարման 
ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի 
ոլորտում.  գործերի կառավարում և 
վարչարարական գործունեություն  գործա-
րարության ասպարեզում հովանավորության 
ծրագրերի վերաբերյալ. հաշվապահական 
ծառայություններ. բարեգործական ծառայու-
թյուններ, այն է՝  վարչարարական գործու-
նեություն  գործարարության ասպա րեզում 
կամավոր ծրագրերի և հասարակական 
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպման 
և իրագործման վերաբերյալ.  վաճառա-
կրպակների վարձույթ. առևտրային և 
գործարարության ասպարեզում կոնտակտային 
տվյալների տրամադրում. որոնողական 
համակարգերի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. վճար՝ յուրաքանչյուր 
սեղմման համար PPC (համացանցում 
օգտագործվող վճարման համակարգ, որի 
միջոցով գովազդատուն վճարում է կայքի 
սեփականատիրոջն ըստ վերջինիս կայքում 
հայտարարությունների գերհղման միջոցով իր 
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կայքն այցելած մարդկանց քանակի). 
առևտրային միջնորդության ծառայություններ. 
արտահաստիքային ծառայություններ տրամա-
դրողների գործերի կառավարում. երրորդ 
անձանց առևտրային գործարքների վերաբերյալ 
բանակցությունների և եզրակացությունների 
տրամադրում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարում տվյալների թարմացում և 
պահպանում. գործարար նախագծերի 
կառավարում շինարարական օբյեկտների 
համար. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում գործարարության ասպարեզում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործարքների հաշվանցում և կարգավորում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջո ցով. առցանց բանկային և ֆինան-
սական ծառայություններ. վարկաքարտերով 
սպասարկում, հաշիվների մշակում, 
փոխանցում և դրանց վճարում, ինչպես 
նաև ֆինանսական գործարքների ապահո-
վագրում. դրամամիջոցների փոխանցում. 
դրամամիջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
միջոցով՝ երրորդ անձանց համար. վճարում-
ների փոխանցում համացանցի միջոցով՝ 
երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
ծառայություններ հաշիվների դուրսգրման 
և վճարումների իրականացման տեսքով. 
վարձակալման կազմակերպում և կառավարում. 
անշարժ գույքի վարձույթ և վարձակալություն. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում, ֆինանսավորում և անշարժ 
գույքի մեջ ներդրում. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներում. անշարժ 
գույքի գործակալություններ. բնակարանային 
գործակալություններ. ապահովագրողների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի կառավարում 
և դրա վերաբերյալ խորհրդակցություն. 
վարձավճարի հավաքում. գրասենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). սենյակների և 
բնակարանների վարձույթ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի 

միջոցով. անկիզելի պահարաններում պահման 
և ճանապարհային վճարագրերի թողարկման 
ծառայություններ. ներդրումների կատարում. 
ֆինանսական գնահատում (ապահովագրական, 
բանկային, անշարժ գույքի). ֆինանսների և 
ակտիվների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինանսական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից 
տրամադրվող  բանկային ծառայություններ. 
արժեթղթերի հետ միջնորդային գործառ-
նություններ, արժեթղթի բորսայի գնա-
նշում. միջնորդություն արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի բորսայում, ֆինանսական 
վերլուծություն. հաշվեքարտերով, վճարա-
քարտերով և վճարագրի քարտերով 
սպասարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվների և ներդրումների ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություններ. 
վարկի հաստատում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային 
կառավարոմ. գնումների և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբիտագրում 
և վարկավորում. էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ. պահված արժեքով քարտերի, 
վճարաքարտերի և հաշվեքարտերի թողարկում. 
հեռախոսային վարկաքարտերով սպասարկում. 
առցանց ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից կամ համա-
ցանցից տրամադրվող  տեղեկատվական 
ծառայություններ ֆինանսների և ապահո-
վագրության վերաբերյալ. գազի և 
հոսանքի համար վճարների գանձման 
գործակալություններ. հնաոճ իրերի գնա-
հատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
ոսկերչական իրերի գնահատում. օգտագործված 
մեքենաների գնահատում. հարկային 
տեղեկատվության տրամադրում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
կենտրոնացում. բարեգործական միջոցների 
հավաքման կազմակերպում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. թղթադրամի և 
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մանրադրամի հաշվարկման կամ մշակման 
մեքենաների վարձույթ. բանկոմատների 
կամ ավտոմատ դրամարկղերի վարձույթ. 
առցանց վճարային ծառայություններ. պահում 
անկիզելի պահարաններում. ֆինանսավորման 
կազմակերպում շինարարական նախագծերի 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայություններն ընդգրկված 
36-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. համա-
ցան ցային տեխնոլոգիաների հիմքով մուլտի-
մեդիային հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա  կոնֆե  րանսների և առցանց հանդի-
պումների կազմակերպման ծառայություններ, 
որը մասնակիցներին թույլ է տալիս 
կատարել փաստաթղթերի, տվյալների 
և պատկերների համաժամանակյա և ոչ 
համաժամանակյա դիտում, համատեղ 
օգտագործում, հրապարակում, խմբագրում 
և քննարկում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով. հաճախորդներին համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառա կան 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոն ֆերանսների և հանդիպումների 
իրականացման, արդյունավետության 
և կարգավիճակի վերաբերյալ առցանց 
զեկույցների առցանց  մուտքի տրամադրում. 
օգտագործողներին համացանցի միջոցով 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրում  
համակարգչային մասնավոր ցանցեր. 
տեղեկատվության տրամադրում տվյալների 
և տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. խորհրդատվություն տվյալների և 
տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. առցանց  համագործակցության 
ծառայություններ օգտագործողներին կիրա-
ռական ծրագրերին, հիմնահարթակներին, 
համատեղ օգտագործվող փաստաթղթերին, 
տվյալներին, հանձնարարությունների ցուցակ-
ներին և քննարկման ֆորումներին մուտքի 
ապահովմամբ. համացանցային հեռարձակ-
ման ծառայություններ՝ համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով հեռարձակման 
վերաբերյալ բողոքների ներկայացման 
հիմնահարթակների մասին տեղեկատվության 
առցանց  հիմնապաշարի տրամադրմամբ. 

համակարգչային հիմնապաշարին և հա մա -
ցանցին հեռահաղորդակցական մուտքի 
և կապուղիների տրամադրում. էլեկ տրո-
նային հաղորդակցություն. ինտերակտիվ 
հեռահաղորդակցություն. տե ղեկա  տվու-
թյան (վեբ-էջերի), համա կարգչային 
ծրագրերի և տվյալների հեռահա-
ղորդակցություն. համացանցին կամ 
տվյալների հիմնապաշարներին հեռահա-
ղորդակցական կապի տրամադրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. 
հաղորդակցություն թելքաօպտիկական 
ցանցերի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. ֆաքսիմիլային փոխանցում. 
հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայու-
թյուններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների փոխանց-
ման ծառայություններ էլեկտրոնային 
եղանակով. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումների վարձույթ. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման, ստացման 
և վերահաղորդման ծառայություններ. 
տվյալների հավաքում, փոխանցում և 
տեղհասցնում էլեկտրոնային եղանակով. 
փոստային հաղորդագրությունների, լուսա-
նկարների և (կամ) կինոֆիլմերի վերաբերյալ  
տեղեկատվության, ինչպիսիք են` նիշերի, 
հաղորդագրությունների, երաժշտության և 
պատկերների, հեռագրերի, տեղեկատվության 
և տվյալների հավաքման, փոխանցման և 
տեղհասցնման ծառայություններ մեխա-
նիկական, էլեկտրոնային,  հեռախոսային, 
տելեքսային, մալուխային, համակարգչային 
և արբանյակային եղանակով. ձայնա- և 
տեսատվյալների, անշարժ և շարժական 
պատկերների և տվյալների փոխանցում, 
հեռարձակում և ընդունում խտացված 
կամ չխտացված տեսքով և իրական 
ժամանակում կամ ուշացած. էլեկտրո-
նային հաղորդագրությունների ուղարկման, 
կոնֆերանս-կապի ստեղծման և պատվեր-
ների փոխանցման ծառայություններ. 
տեսա կոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
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տակ ների միջոցով հաղորդակցություն, 
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին 
իրական ժամանակում վարել ինտերակտիվ 
բանակցություններ և զրույցներ համակարգչային 
տերմինալի և անշարժ ու շարժական նկարների 
և ձայնի (ինչպիսիք են նիշերը) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակների 
տրամադրում հաղորդագրությունների փոխանց-
ման համար. առցանց  քննարկման ֆորում-
ների ծառայություններ. հեռուստատեսային 
հեռար ձակման ծառայություններ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի հեռարձակման  և 
փոխանցման ծառայություններ. երաժշտության 
հեռարձակում. երաժշտության, ֆիլմերի, 
ինտերակտիվ ծրագրերի, տեսատվյալների, 
էլեկտրոնային համակարգչային խաղերի 
փոխանցում. առցանց  գնումների և 
համընդհանուր մանրածախ վաճառքի 
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում. 
պատվերով տեսաֆիլմերի փոխանցման 
ծառայություններ. նորությունների գործակա-
լությունների ծառայություններ. համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի 
համակարգչային հիմնապաշար մուտքի 
տրամադրում համակարգչային ցանցերում 
հասանելի տեղեկատվության, տվյալների, 
վեբ-կայքերի և աղբյուրների որոնման և 
առբերման համար. օգտագործողներին 
համակարգչի միջոցով հասանելի էլեկտրո-
նային հրապարակումների, հայտարա-
րությունների տախտակների, տվյալ ների 
հիմնապաշարի և տեղեկատվության 
պա րու  նա կությամբ համակարգչային 
տվյալ ների հիմնապաշար մուտքի տրամա-
դրում. զրուցասրահների գործարկում 
(զրուցասրահների ծառայություններ). օգտա-
գոր ծողներին համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցեր 
բազմակի մուտքի տրամադրում լայնածավալ 
տեղեկատվության փոխանցման և 
տարած ման համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում, որի միջոցով երրորդ անձինք 
կարող են առաջարկել ապրանքներ և 
ծառայություններ, տեղադրել և իրականացնել 

պատվերներ, կնքել պայմանագրեր և 
կատարել գործարքներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի ինտերակտիվ 
վեբ-կայքեր երրորդ անձանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության տեղադրման, 
դիմումների, պահանջներին պատասխանելու, 
ապրանքների, ծառայությունների և բիզնես 
հնարավորությունների համար պատվերներ 
տեղադրելու և կատարելու համար. հաղոր-
դակցություն, այն է` տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդակության համար. տեղեկատվության 
փոխանցում տեսատվյալների փոխանց ման 
համակարգերի միջոցով. վեբ-կոնֆերանսների 
ծառայություններ. էլեկ տրո նային հաղորդակցու-
թյուն տեքստային հաղոր դա գրությունների 
միջոցով վիրտուալ զրուցասրահների ստեղծման 
համար. էլեկտրոնային հայտարարությունների 
տախտակների տրամադրում համակարգչային 
օգտագործողների միջև ապրանքների, 
ծառայությունների և գործարարության ասպա-
րեզում նախաձեռնությունների, ուղեցույց-
ների և հնարավորությունների վերաբերյալ 
հաղորդագրությունների տեղադրման և 
փոխանցման համար. առցանց  ինտերակտիվ 
հայտարարությունների տախտակների տրա-
մադրում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով ապրանքների տեղադրման, 
խթանման, վաճառքի և վերավաճառքի 
համար. էլեկտրոնային փոստի և 
էլեկտրոնային փոստի ուղարկման, 
տեղհասցնման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. առցանց  
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակներ և տվյալների հիմնապաշարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում.  էլեկտրոնային 
հայտա րարությունների տախտակներ 
մուտքի տրամադրում համակարգչային 
օգտա գործողների միջև ապրանքների, 
ծառայությունների և գործարարության ասպա-
րեզում հնարավորությունների վերաբերյալ 
հաղորդագրությունների տեղադրման 
և փոխ անցման համար. էլեկտրոնային 
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օրացույցներ, հասցեագրքեր և էլեկտրոնային 
գրանցագրքեր մուտքի տրամադրում տեղական 
և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միջոցով. տեսա- և (կամ) 
հեռախոսակոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի 
և սարքերի տրամադրում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքեր համակարգչային կապուղիների 
տրամադրում էլեկտրոնային առևտրի և 
համաշխարհային առևտրային իրական 
գործարքների աջակցման համար. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 38-րդ դասում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեքստերի, գրքերի և ամսագրերի հրատարակում 
(բացառությամբ գովազդային տեքստերի). 
դիագրամների, պատկերների և լուսանկարների 
հրապարակում. թերթերի, ամսագրերի 
և պարբերականների հրատարակում. 
կրթություն, դաստիարակություն, ուսուցում 
և դասավանդում հեռահաղորդակցության, 
համակարգիչների, համակարգչային ծրա-
գրերի, վեբ-կայքերի մշակման, էլեկտրո-
նային առևտրի, գործարարության 
կառավարման և գովազդի ոլորտում. 
ինտերակտիվ և ոչ ինտերակտիվ կրթություն, 
դաստիարակություն, ուսուցում, դասավանդում, 
զվարճությունների և ժամանցի կազմակերպում. 
ուսումնական ծրագրերի, քննությունների և 
որակավորումների մշակում. զվարճությունների 
կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային 
ինտերակտիվ միջոցներով. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղեր. կրթության, դաստիարակության, 
ուսուցման, դասավանդման, զվարճությունների 
և ժամանցի, սպորտային, սոցիալական և 
մշակութային  միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց  
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. երգի մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
համերգների կազմակերպում, վարում և 
անցկացում. միջոցառումների և մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում 

կրթական կամ ժամանցային նպատակներով. 
հեռուստախաղերի և վիկտորինաների  
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
տոմսերի վաճառքի գործակալություններ 
զվարճությունների և ժամանցի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տեղեկատվության 
տրամադրում  զվարճությունների կամ 
կրթության վերաբերյալ. համացանցից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
համացանցային MP3 վեբ-կայքերից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
զվարճությունների և կրթական ծառայություններ 
ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, կենդանի կամ  գրանցված  
ձայնային, տեսա-  կամ ձայնատեսային 
նյութերի պլանավորման, արտադրման և 
բաշխման ոլորտում՝ վերգետնյա մալուխներով, 
արբանյակային ալիքներով, համացանցով, 
անլար կամ լարային համակարգերով կամ 
այլ կապի միջոցներով հեռարձակման 
համար. զվարճությունների ծառայություններ 
երաժշտության ոլորտում. ձայնագրությունների 
վարձույթ.  ժամանցային, կրթական, 
ուսումնական, փաստագրական և լրատվական 
ծրագրերի պատրաստում հեռարձակման 
համար. լրագրողների ծառայություներ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հրատապ, 
գլխավոր նորությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում արբանյա-
կային հեռուստահաղորդման, համացանցի 
կամ այլ էլեկտրոնային միջոցներով. 
հեռուստածրագրերի, ռադիոծրագրերի և կինո-
ֆիլմերի արտադրություն. հեռուստածրագրերի 
պատրաստում և արտադրություն. տեղեկա-
տվության, տվյալների, պատկերների, 
ձայնի, երաժշտության, տեսատվյալների, 
մուլտիպլիկացիայի և տեքստերի տրամադրում 
ժամանցի և զվարճանքի նպատակով. խաղերի 
ծառայություններ. ակումբային ժամանցային, 
սպորտային և մարմնամարզական սարքերի 
տրամադրում. նվագախմբերի ներկայացումներ. 
ակումբային զվարճությունների, դիսկոտեկների, 
նորաձևության ցուցադրումների և գիշե-
րային ակումբների ծառայություններ. 
զվարճության, կրթության և մշակութային 
ծառայություններին վերաբերող ակումբային 
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ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների ուսուցողական 
գիտաժողովների կազմակերպում, անցկացում 
և տրամադրում. ցուցահանդեսների, 
նորաձևության ցուցադրումների, գիտա-
կրթական ցուցադրումների և մշակութային 
ցուցադրումների ու ներկայացումների կազմա-
կերպում և անցկացում. պատկերասրահների 
և գեղարվեստի գործերի ցուցահանդեսների 
ծառայություններ. պատկերասրահների 
ծառայություններ գեղարվեստի գործերի 
վարձակալման վերաբերյալ. ուսուցողական 
ծառայություններ առողջության և անվտան-
գության գործունեության վերաբերյալ. 
շրջակա միջավայրի պահպանում. սիգարների 
վերաբերյալ դասընթացների, գինիների 
համտեսման դասընթացների տրամադրում. 
գիտակրթական տեղեկատվութան տրա-
մադրում հետազոտական նյութերի և 
դրանց գործակալությունների վերաբերյալ. 
սեմինարների կազմակերպում, պատրաստում, 
պլանավորում և կառավարում. կենդանիների 
վարժեցում. ուղղորդում հեռարձակման 
ծրագրերի արտադրության մեջ. ուսումնական և 
ուսուցողական ծառայություններ մեքենաների, 
սարքերի ու սարքավորումների, ներառյալ՝ 
հեռարձակվող ծրագրերի արտադրության 
համար օգտագործվող ձայնատեսային 
սարքավորումների գործարկման վերաբերյալ. 
ձայնային և տեսային ստուդիաների 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. սարքավորումների տրամադրում 
կինոնկարների, ցուցադրումների, ներ-
կա յացումների, երաժշտական կամ 
ուսուցողական դասընթացների համար. 
զվարճալի իրադարձությունների համար 
տոմսերի ամրագրման գործակալություններ. 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) վարձույթ 
և վարձակալություն. երաժշտական 
գործիքների վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստատեսային ծրագրերի վարձույթ 
և վարձակալություն. հեռուստացույցների 
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը 
դուրս տրամադրող գրադարանների 
ծառայություններ. պահոցային բաժանմունքով 
գրադարանների ծառայություններ. ենթագրման 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. զվարճությունների ծրագրային 

արտադրանքի վարձույթ. տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի, ձայնի կամ 
պատկերի, կամ կինոֆիլմերի տրամադրում 
հեռահաղորդակցական կամ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց համակարգչային 
խաղերի և մրցույթների տրամադրում. 
նախապես գրանցված տեսաժապավենների 
վարձույթ. խաղային ավտոմատների  վարձույթ 
և վարձակալություն. արքադային խաղերի 
սարքավորումների փոխատվություն. նկարների 
փոխատվություն. լուսանկարչություն. թարգ-
մանիչների ծառայություններ. բանա-
վոր թարգմանիչների ծառայություններ. 
կրթա կան և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում ռիսկի կառավարման ոլորտում.  
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում հավաստագրման վերաբերյալ. 
նորությունների տրամադրում. վիճակախաղերի 
ծառայություններ. առցանց չբեռնվող 
տեսանյութերի տրամադրում. կրկնուսուցում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 41-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության, տվյալների, փաստաթղթերի 
և պատկերների փոխանցման հետ կապված 
համակարգչային ծառայություններ. կիրա-
ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
աշխատածրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ` 
համացանցային տեխնոլոգիայի հիմքով 
կոնֆերանսների, ձայնային կոնֆերանսների, 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, 
փաս տաթղթերի համատեղ մշակման, 
տեսակոնֆերանսների և ձայնի ու 
զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
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կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկա-
կան խորհրդակցություն) համակարգչային 
ծրա գրերի և աշխատածրագրերի վերաբեր-
յալ. համակարգչային     սպասարկում, այն 
է՝ գրանց  ված օգտա գործողների համար 
առցանց համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու,  սոցիալական 
ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր փոխան-
ցելու համար. համացանցից օգտվողներին 
համակարգչային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 
խորհրդատվության տրամադրում օժանդակ թեժ 
գծերի միջոցով. համակարգչային սպասարկում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոթբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համակարգիչների նախագծում. աձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. 
շարժական հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև ուղիղ 
կապ հաստատելու համար՝ տվյալների 
փոխանցման նպատակով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
վեբ-էջերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
հոսթինգ տվյալների հիմնապաշարներից և  
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռա խո-
սային կամ համաշխարհային համակարգչային 

ցանցի միջոցով. խորհրդակցական ծառա-
յություններ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգչային 
ծառայություններ համակարգչային տվյալ-
ների հիմանապաշարների և վեբ-կայ-
քերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություն-
ներ. ճարտարապետական և նախագծային 
ծառայություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային 
ցանցի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. ռիսկերի կառավարման 
համակարգչային անվտանգության ծրագրերի 
տրամադրում. համակարգչային տեղեկատվու-
թյան, տվյալ ների և  հետազոտությունների 
անվտան գության ապահովում. որակի 
երաշ խավորման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ գործարա-
րության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբերյալ 
հաշվետվությունների պատրաստում. 
համա կարգիչներ, էլեկտրոնային ցան-
ցեր և տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի վերահսկում (անվտանգության 
ապահովում). համակարգչային ցանցերի 
միջոցով տվյալների փոխանցման և 
խմբակային գործարկման անվտանգության 
ապահովում. խորհրդակցություն տվյալների  
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
տեխնոլոգիական խորհրդակցություն հեռա-
հաղորդակցության անվտանգության ապա-
հովման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
ցանցերի համակարգչայնացված անվտան-
գության ապահովման ծառայություններ. 
տեղեկատվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. խորհրդատվական ծառա-
յություններ համացանցի, համաշխարհային 
վեբ-ցանցի և համակարգչայնացված հաղոր-
դակցական ցանցի անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեղեկատվության 
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անվտանգության ապահովում. համակարգ-
չային անվտանգության վավերացման 
ծառայություններ. արտացանցային տվյալ-
ների պահուստային պատճենում. էլեկտրո-
նային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և ծրա-
գրավորման վերաբերյալ. քարտեզագրական 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 42-րդ դասում:  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150324  (111) 23421
(220) 12.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 20.05.2015
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 

համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(ներբեռնվող համացանցից կամ համա-
կարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից). ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտագործողին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումներին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանց դիտելու 
և վերահսկելու համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ հեռա-
հաղորդակցության, համացանցի, ուսուցման, 
գործարարության, առևտրի և շուկայավարման 
ոլորտում հոդվածների, թերթերի և ուսուցողական 
ձեռնարկների տեսքով. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, համակարգիչների 
արտաքին սարքեր. նոթբուք համակարգիչներ. 
լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրակիր 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. անձնա-
կան մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային խցիկ-
ներ. համակարգչային աշխատակայաններ. 
համա կարգ չային սպասարկիչներ (սերվեր-
ներ). ապարատային արտադրանք համա-
կարգչային և հեռահաղորդակցական ցանցի 
ստեղծման համար. համակարգչային ցան-
ցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ (hubs). լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. լեփթոփի 
բռնիչներ, համակարգիչների պայուսակներ. 
կրակմարիչներ. համակարգչային ապարա-
տային և ծրագրաապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք (ներառյալ՝ համացանցից 
ներբեռնվող ծրագրային արտադրանք). 
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կոմպակտ սկավառակներ. թվային երա-
ժշտություն (համացանցից ներբեռնվող). 
հեռահաղորդակցական սարքեր. մկնիկի 
տակդիրներ. շարժական հեռախոսների 
լսափողեր. շարժական հեռախոսների 
լրասարքեր. ներբեռնվող խաղեր, նկարներ, 
ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և երաժշտություն. 
ազդանշանային համակարգեր. անվտան-
գության խցիկներ. ռադիո և հեռուստատեսային 
հեռարձակման շարժական կայանքներ. 
հեռուստատեսային հեռարձակման սարքա-
վորումներ. խցիկներ, տեսախցիկներ. 
գլխային հեռախոսներ. հեռախոսային 
ականջակալներ. խոսափողեր. գլոբալ 
դիրքավորման համակարգերի (GPS) սարքեր 
և սարքավորումներ. համակարգչային, 
էլեկտրոնային և տեսա-խաղերի ծրագրեր 
և ծրագրային արտադրանք (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). հեղուկաբյուրեղային տեսասար-
քեր    հեռահաղորդակցական    և    էլեկ տրո նային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական  վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
ներբեռնվող աշխատածրագրեր համակարգ-
չային ծրագրային ապահովման համար. 
էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված քարթրիջ-
ներ տպող և ֆոտոպատճենահանող սարքերի 
համար. սարքեր երեխաների հետևման 
համար. տեսախցիկներ երեխաների հետևման 
համար. օբյեկտիվների լուսապաշտպան 
բլենդներ. համակարգչային պլանշետներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
տեսախաղային սարքերի հիշող քարտեր. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքներն ընդգրկված 9-րդ 
դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. խրախուսական պարգևատրումների 
և հավատարմության ծրագրերի կազմակերպում, 
գործարկում և վերահսկում. համացանցի 

միջոցով տրամադրվող գովազդային ծառայու-
թյուններ. ռադիո և հեռուստատեսային գովազդի 
արտադրություն. հաշվապահական հաշվառում. 
աճուրդային վաճառք. տոնավաճառների 
կազմակերպում. հանրային կարծիքի 
ուսումնասիրում. տվյալների մշակում. գործա-
րար տեղեկատվության տրամադրում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուն ներ. երրորդ անձանց տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառա-
յություններ. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական  ծառայություններ  համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցողական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինարների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական  ծառա յու-
թյուններ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա 
հիմնված տվյալների տրամադրման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ առցանց համա-
գործակցության և համագործակցության 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական  ծառայու-
թյուններ վաճառքի և շուկայավարման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ. գործարա-
րության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցողական և ուսումնական  ծրագրերի և 
սեմինարների զարգացման, ստեղծման, 
գործընթացի համակարգման, արտադրության, 
գրանցման, հետևման և վերջնամշակման 
վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման և 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով գործերի 
կառավարման դյուրացման վերաբերյալ՝ 
համակարգելով և տրամադրելով ուղղություններ 
գործարար և սպառողական բազմազան 
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ապրանքների ու ծառայությունների մատա-
կարարման համար. ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ գործարա-
րության ասպարեզում տեղեկատվության 
տարածում երրորդ անձանց համար տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի  
միջոցով. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում վեբ-
կայքի տրամադրման վերաբերյալ, որի միջոցով 
երրորդ անձինք կարող են առաջարկել և 
ստանալ ապրանքներ ու ծառայություններ, 
վաճառել, որոշել առևտրային ուղիների ու 
պատվերների կարգավիճակը և կատարել 
միջազգային առևտուր ու պատվերներ, կնքել 
պայմանագրեր և վարել բիզնես-գործարքներ. 
առցանց պատվերների համակարգչայնացված 
ծառայությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. 
միջազգային ներմուծման և արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային տարածքի վարձույթ հաղորդակ-
ցական միջոցներում. էլեկտրոնային աճուրդի 
վերաբերյալ առցանց առևտրի և առևտրային 
առցանց գնահատման ծառայություններ. 
սպառողական ապրանքների մանրածախ 
առևտրի առցանց ծառայություններ. երրորդ 
անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների 
տրամադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակ-
ցության նպատակով. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնորդների և վաճառողների համար էլեկտրո-
նային շուկայի գործարկման վերաբերյալ. 
գործարարական աջակցության տրամադրում 
տեղային և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով բիզնես-գործարքների դյուրաց-
ման վերաբերյալ. կորպորատիվ կառավարման 
վերաբերյալ խորհրդակցության տրամադրում. 
շուկայավարման և խթանման ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տպագրում. ազատ 
տարածքների վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի թարմացում, 
գովազդային նյութերի հավաքում՝ համացանցում 
որպես վեբ-էջեր օգտագործման համար. 

գովազդային տարածքի վարձույթ. համա-
կարգչային տվյալների մշակում. տեղեկա-
տվական ծառայություններ վաճառքի, առևտրի 
և խթանման վերաբերյալ. հեռախոսային 
պատասխանիչի ծառայություններ անհասանելի 
բաժանորդների համար. հեռախոսային 
պատասխանիչի ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. համացանցում տրամադրվող 
աճուրդային ծառայություններ. անձնակազմի 
կառավարում. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի և համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության տրամադրում վաճառքի, 
առևտրի, գովազդի և խթանման վերաբերյալ. 
հաղորդակցական միջոցներում մանրածախ 
առևտրի նպատակով ապրանքների ցուցա-
դրում. ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում երրորդ անձանց համար՝ հնարա-
վորություն տալով սպառողին հարմար կերպով 
դիտել և գնել այդ ապրանքները բազմատեսակ 
արդյունաբերական ապրանքների համա-
ցանցային վեբ-կայքերից և մեծածախ առևտրի 
կետերից. ապրանքների տեսականու հավաքում 
մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
ների կատալոգներից փոստային պատվերի 
միջոցով կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ առևտրի կետերից. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների լսափողերի,  
շարժական հեռախոսների լրասարքերի, 
էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական 
ապրանք ների, համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանքի, մարտկոցների, 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների, տեղեկա-
տվության, նկարների, ձայնի և (կամ) պատկերի 
գրառման, ստացման, հաղորդման և (կամ) 
վերարտադրման սարքերի ու սարքավորումների, 
թանկարժեք մետաղների, ոսկերչական իրերի, 
թանկարժեք քարերի, տպագրական 
արտադրանքի, թղթագրենական պիտույքների 
և մագնիսական ու ոչ մագնիսական 
ծածկագրությամբ քարտերի, կահույքի, 
նկարների շրջանակների, տնային և 
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խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, գործ-
վածք ների և մանածագործական ապրանք ների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
ժանյակների և ասեղնագործված իրերի, 
երիզների և ժապավենների, կոճակների, 
գնդասեղների և ասեղների, արհեստական 
ծաղիկների, գորգերի, հատակի ծածկոցների, 
խաղերի և էլեկտրոնային խաղալիքների, 
արդյունաբերության, գիտության, լուսա-
նկարչության և գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող քիմիական նյութերի, ներկերի, 
արծնուկների և լաքերի, անձնական հիգիենայի 
պարագաների, օճառների, օծանելիքների, 
կոսմետիկական ապրանքների, մազերի և 
մարմնի լոսյոնների, եթերային յուղերի, մաքրող 
և սպիտակեցնող պատրաստուկների, 
քսանյութերի, վառելիքի, մոմերի, դեղա-
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների, մետաղակապերի և 
փականքային իրերի,  մեքենաների և հաս-
տոցների, ձեռքի գործիքների, դանակավոր 
իրերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, համակարգիչների, հաշվիչ մեքե-
նաների, էլեկտրական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական և օպտիկական սար-
քերի ու գործիքների, ակնոցների ու արևային 
ակնոցների, վիրաբուժական ու բժշկական 
սարքերի ու սարքավորումների,  լուսավորման, 
ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի 
ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, 
օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, փոխա-
դրամիջոցների, հրազենի ու հրավառելիքի, 
արծա թեղենի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, ամսագրերի, քարտերի, թղթից և 
ստվարաթղթից ապրանքների, նկարների, 
գրամեքենաների ու գրասենյակային պիտույք-
ների, փաթեթավորման նյութերի, ռետինի և 
պլաստմասսայի, խծուծման և մեկուսացման 
նյութերի, կաշվի և կաշվի նմանակումների, 
դրանցից պատրաստված իրերի, կանացի 
պայուսակների, քսակների, դրամապանակների, 
կաշվե քարտապանակների, պայուսակների, 
ճամպրուկների, հովանոցների, հայելիների, 
ճոպանների, պարանների, առասանների, 
ցանցերի, վրանների, մանածագործության 

համար մանվածքի և թելերի, վերարկուների 
կախիչների, սպասքի տակդիրների, դերձակի 
պարագաների, մահճակալի և սեղանի 
ծածկոցների, խաղալիքների և սպորտային 
պարագաների, սննդամթերքի և ըմպելիքների, 
մսի, ձկան, թռչնամսի. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգերի և բանջարեղենի, ջեմերի, մուրաբաների 
և մրգային սոուսների, ձվի, կաթի և 
կաթնամթերքի, սննդային յուղերի և ճարպերի, 
սուրճի, թեյի, կակաոյի, շաքարի, բրնձի, 
ալյուրի, հացի, տորթերի ու հրուշակների, 
համեմունքների, թարմ մրգերի և բանջարեղենի, 
գարեջրի, հանքային ջրերի, մրգահյութերի և 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, ալկոհոլային 
խմիչքների, բուսական ապրանքների, 
ծխախոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գովազդ 
ուղիղ փոստի միջոցով. գնող և վաճառող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապրանքների ընտրում և գնում անհատների և 
ձեռնարկատերերի համար. ծառայությունների 
պատվիրում (երրորդ անձանց համար). 
հանրախանութներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. սուպերմարկետներում 
մանրա ծախ առևտրի ծառայություններ. 
քարտու ղարների ծառայություններ. վիճակա-
գրական տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
աջակցություն բաժանորդների ցուցակի 
հավաքման և վարձակալման վերաբերյալ. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում՝ համացանցի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գործարարության ուղղորդման և աշխատողների 
տեղավորման  ծառայություններ. ներմուծման-
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (ներմուծման-արտա-
հանման գործակալություններ). թերթերի 
բաժանորդագրման գործակալություններ. 
փաստա թղթերի վերարտադրում. վերագրառում 
(ներառյալ՝ տրաֆարետային գրառում). 
գրասենյակային կահույքի վարձույթ. հաճա-
խորդների հետ փոխհարաբերությունների 
կառավարում. գործարարության կառավարման 
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ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի 
ոլորտում.  գործերի կառավարում և 
վարչարարական գործունեություն  գործա-
րարության ասպարեզում հովանավորության 
ծրագրերի վերաբերյալ. հաշվապահական 
ծառայություններ. բարեգործական ծառա-
յություններ, այն է՝  վարչարարական 
գործունեություն  գործարարության ասպա-
րեզում կամավոր ծրագրերի և հասարակական 
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպման 
և իրագործման վերաբերյալ.  վաճառա-
կրպակների վարձույթ. առևտրային և 
գործարարության ասպարեզում կոնտակտային 
տվյալների տրամադրում. որոնողական 
համակարգերի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. վճար՝ յուրաքանչյուր 
սեղմման համար PPC (համացանցում 
օգտագործվող վճարման համակարգ,  որի 
միջոցով գովազդատուն վճարում է կայքի 
սեփականատիրոջն ըստ վերջինիս կայքում 
հայտարարությունների գերհղման միջոցով իր 
կայքն այցելած մարդկանց քանակի). 
առևտրային միջնորդության ծառայություններ. 
արտահաստիքային ծառայություններ տրամա-
դրողների գործերի կառավարում. երրորդ 
անձանց առևտրային գործարքների վերաբերյալ 
բանակցությունների և եզրակացությունների 
տրամադրում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարում տվյալների թարմացում և 
պահպանում. գործարար նախագծերի 
կառավարում շինարարական օբյեկտների 
համար. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում գործարարության ասպարեզում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործարքների հաշվանցում և կարգավորում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. առցանց բանկային և ֆինան-
սական ծառայություններ. վարկաքարտերով 
սպասարկում, հաշիվների մշակում, 
փոխանցում և դրանց վճարում, ինչպես 
նաև ֆինանսական գործարքների ապահո-

վագրում. դրամամիջոցների փոխանցում. 
դրամամիջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
միջոցով՝ երրորդ անձանց համար. վճարումների 
փոխանցում համացանցի միջոցով` 
երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
ծառայություններ հաշիվների դուրսգրման 
և վճարումների իրականացման տեսքով. 
վարձակալման կազմակերպում և կառավարում. 
անշարժ գույքի վարձույթ և վարձակալություն. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում, ֆինանսավորում և անշարժ 
գույքի մեջ ներդրում. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներում. անշարժ 
գույքի գործակալություններ. բնակարանային 
գործակալություններ. ապահովագրողների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի կառավարում 
և դրա վերաբերյալ խորհրդակցություն. 
վարձավճարի հավաքում. գրասենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). սենյակների և 
բնակարանների վարձույթ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի 
միջոցով. անկիզելի պահարաններում պահման 
և ճանապարհային վճարագրերի թողարկման 
ծառայություններ. ներդրումների կատարում. 
ֆինանսական գնահատում (ապահովագրական, 
բանկային, անշարժ գույքի). ֆինանսների և 
ակտիվների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինանսական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների հիմնա-
պաշարից կամ համացանցից տրամադրվող  
բանկային ծառայություններ. արժեթղթերի 
հետ միջնորդային գործառնություններ, արժե-
թղթի բորսայի գնանշում. միջնորդություն 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի բորսայում, 
ֆինանսական վերլուծություն. հաշվեքարտերով, 
վճարաքարտերով և վճարագրի քարտերով 
սպասարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվների և ներդրումների ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություններ. 
վարկի հաստատում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային 
կառավարոմ. գնումների և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
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ֆինանսական հաշիվների դեբիտագրում և 
վարկավորում. էլեկտրոնային բանկային ծառա-
յություններ. պահված արժեքով քարտերի, 
վճարա քարտերի և հաշվեքարտերի թողար կում. 
հեռախոսային վարկաքարտերով սպասարկում. 
առցանց ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից կամ համա-
ցանցից տրամադրվող տեղեկատվական 
ծառայություններ ֆինանսների և ապա-
հովագրության վերաբերյալ. գազի և 
հոսանքի համար վճարների գանձման 
գործակալություններ. հնաոճ իրերի գնա-
հատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
ոսկերչական իրերի գնահատում. օգտագործված 
մեքենաների գնահատում. հարկային տեղեկա-
տվության տրամադրում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
կենտրոնացում. բարեգործական միջոցների 
հավաքման կազմակերպում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. թղթադրամի և 
մանրադրամի հաշվարկման կամ մշակման 
մեքենաների վարձույթ. բանկոմատների 
կամ ավտոմատ դրամարկղերի վարձույթ. 
առցանց վճարային ծառայություններ. պահում 
անկիզելի պահարաններում. ֆինանսավորման 
կազմակերպում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (մաքսազերծում). բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 36-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
համացանցային տեխնոլոգիաների հիմքով 
մուլտիմեդիային հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և առցանց հանդի-
պումների կազմակերպման ծառայություններ, 
որը մասնակիցներին թույլ է տալիս 
կատարել փաստաթղթերի, տվյալների 
և պատկերների համաժամանակյա և ոչ 
համաժամանակյա դիտում, համատեղ 
օգտագործում, հրապարակում, խմբագրում 
և քննարկում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով. հաճախորդներին համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառական 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոն ֆերանսների և հանդիպումների 

իրակա նացման, արդյունավետության 
և կարգավիճակի վերաբերյալ առցանց 
զեկույցների առցանց մուտքի տրամադրում. 
օգտագործողներին համացանցի միջոցով 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրում 
համակարգչային մասնավոր ցանցեր. 
տեղեկատվության տրամադրում տվյալների 
և տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. խորհրդատվություն տվյալների և 
տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. առցանց համագործակցության 
ծառայություններ օգտագործողներին կիրա-
ռական ծրագրերին, հիմնահարթակներին, 
համատեղ օգտագործվող փաստաթղթերին, 
տվյալներին, հանձնարարությունների ցուցակ-
ներին և քննարկման ֆորումներին մուտքի 
ապահովմամբ. համացանցային հեռարձակման 
ծառայություններ՝ համացանցային տեխ-
նոլո գիաների հիմքով հեռարձակման 
վերաբերյալ բողոքների ներկայացման 
հիմնահարթակների մասին տեղեկատվության 
առցանց  հիմնապաշարի տրամադրմամբ. 
համակարգչային հիմնապաշար և համա-
ցանց հեռահաղորդակցական մուտքի և 
կապուղիների տրամադրում. էլեկտրոնային 
հաղորդակցություն. ինտերակտիվ հեռահա-
ղորդակցություն. տեղեկատվության (վեբ-
էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. համա-
ցանց կամ տվյալների հիմնապաշարներ 
հեռահաղորդակցական կապի տրամադրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. 
հաղորդակցություն թելքաօպտիկական ցան-
ցերի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. ֆաքսիմիլային  փոխանցում. 
հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայու-
թյուններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների 
փոխանցման ծառայություններ էլեկտրոնային 
եղանակով. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումների վարձույթ. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման, ստացման 
և վերահաղորդման ծառայություններ. 
տվյալների հավաքում, փոխանցում և 
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տեղհասցնում էլեկտրոնային եղանակով. 
փոստային հաղորդագրությունների, լուսա-
նկարների և (կամ) կինոֆիլմերի վերաբերյալ  
տեղեկատվության, ինչպիսիք են` նիշերի, 
հաղորդագրությունների, երաժշտության և 
պատկերների, հեռագրերի, տեղեկատվության 
և տվյալների հավաքման, փոխանցման 
և տեղհասցնման ծառայություններ 
մեխանիկական, էլեկտրոնային,  հեռա-
խոսային, տելեքսային, մալուխային, 
համակարգչային և արբանյակային եղանակով. 
ձայնա- և տեսատվյալների, անշարժ և 
շարժական պատկերների և տվյալների 
փոխանցում, հեռարձակում և ընդունում 
խտացված կամ չխտացված տեսքով և 
իրական ժամանակում կամ ուշացած. 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
ուղարկ ման, կոնֆերանս-կապի ստեղծման և 
պատվերների փոխանցման ծառայություններ. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկ տրո նային հայտարարությունների տախ-
տակների միջոցով հաղորդակցություն, 
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին 
իրական ժամանակում վարել ինտերակտիվ 
բանակցություններ և զրույցներ համակարգչային 
տերմինալի և անշարժ ու շարժական նկարների 
և ձայնի (ինչպիսիք են նիշերը) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակների 
տրամադրում հաղորդագրությունների 
փոխանց ման համար. առցանց  քննարկ ման 
ֆորումների ծառայություններ. հեռուստա-
տեսային հեռարձակման ծառայու թյուններ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
հեռարձակման  և փոխանցման ծառա-
յություններ. երաժշտության հեռարձակում. 
երաժշտության, ֆիլմերի, ինտերակտիվ 
ծրագրերի, տեսատվյալների, էլեկտրոնային 
համակարգչային խաղերի փոխանցում. 
առցանց  գնումների և համընդհանուր 
մանրածախ վաճառքի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության փոխանցում. պատվերով 
տեսաֆիլմերի փոխանցման ծառայություն-
ներ. նորությունների գործակալությունների 
ծառա յություններ. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի համակարգչային 

հիմնապաշար մուտքի տրամադրում՝ 
համակարգչային ցանցերում հասանելի 
տեղեկա տվության, տվյալների, վեբ-կայքերի 
և աղբյուրների որոնման և առբերման համար. 
օգտագործողներին համակարգչի միջոցով 
հասանելի էլեկտրոնային հրապարակումների, 
հայտարարությունների տախտակների, տվյալ-
ների հիմնապաշարի և տեղեկատվության 
պարունակությամբ համակարգչային տվյալ-
ների հիմնապաշար մուտքի տրամա-
դրում. զրուցասրահների գործարկում 
(զրուցասրահների ծառայություններ). օգտա-
գործողներին համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցեր 
բազմակի մուտքի տրամադրում լայնածավալ 
տեղեկատվության փոխանցման և տարած-
ման համար. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում, որի միջոցով երրորդ անձինք 
կարող են առաջարկել ապրանքներ և 
ծառայություններ, տեղադրել և իրականացնել 
պատվերներ, կնքել պայմանագրեր և 
կատարել գործարքներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի ինտերակտիվ 
վեբ-կայքեր երրորդ անձանց մուտքի 
տրամադրում՝ տեղեկատվության տեղադրման, 
դիմումների, պահանջներին պատասխանելու, 
ապրանքների, ծառայությունների և բիզնես 
հնարավորությունների համար պատվերներ 
տեղադրելու և կատարելու համար. 
հաղորդակցություն, այն է` տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդակության համար. տեղեկատվության 
փոխանցում տեսատվյալների փոխանց-
ման համակարգերի միջոցով. վեբ-
կոնֆե րանսների ծառայություններ. 
էլեկ տրո  նա յին հաղոր դակցություն տեքս-
տային հաղոր  դա  գրությունների միջոցով վիր-
տուալ զրուցա սրահների ստեղծման համար. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների տրամադրում համակարգչային 
օգտագործողների միջև ապրանքների, 
ծառայությունների և գործարարության ասպա-
րեզում նախաձեռնությունների, ուղեցույց-
ների և հնարավորությունների վերաբերյալ 
հաղորդագրությունների տեղադրման և 
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փոխանցման համար. առցանց  ինտերակտիվ 
հայտարարությունների տախտակների տրա-
մադրում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով ապրանքների տեղադրման, 
խթանման, վաճառքի և վերավաճառքի 
համար. էլեկտրոնային փոստի և 
էլեկտրոնային փոստի ուղարկման, տեղ-
հասցնման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. առցանց  
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակներ և տվյալների հիմնապաշարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում.  էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակ ներ 
մուտքի տրամադրում համակարգչային 
օգտա գործողների միջև ապրանքների, 
ծառայությունների և գործարարության ասպա-
րեզում հնարավորությունների վերաբերյալ 
հաղորդագրությունների տեղադրման և 
փոխանց ման համար. էլեկտրոնային օրա-
ցույցներ, հասցեագրքեր և էլեկտրոնային 
գրանցագրքեր մուտքի տրամադրում տեղական 
և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միջոցով. տեսա- և (կամ) հեռա-
խոսակոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի և 
սարքերի տրամադրում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքեր համակարգչային կապուղիների 
տրամադրում էլեկտրոնային առևտրի և 
համաշխարհային առևտրային իրական 
գործարքների աջակցման համար. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 38-րդ դասում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
էլեկտրոնային եղանակով պահված տվյալ-
ների կամ փաստաթղթերի պահպանում. 
փոխադրումների վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. միջնորդություն ծովային 
փոխադրումների ասպարեզում. ավտոմոբի-
լային փոխադրումներ. ավիափոխադրումներ. 
փոխադրամիջոցների վարձույթ. խմելու 
ջրի մատակարարում. նամակագրության 
առաքում. ճանապարհորդությունների ամրա-

գրում. փոխադրում խողովակատարով. 
փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամա կագրության կամ ապրանքների). 
տրանսպորտային ծառայություններ փոխա-
դրամիջոցների կառավարման ոլորտում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. կայա նատեղերի 
ծառայություններ. զբոսա նավով, նավով և 
(կամ) նավակով ճանա պարհորդությունների 
կազմակերում. տուրիստական գործակա-
լություններ. ճանա պար հորդությունների 
ամրա գրում և ճանա պարհորդությունների 
վերա բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ճանապարհորդական տոմսերի գործա-
կալությունների ծառայություններ. ճանապար-
հորդությունների կազմակերպում և դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում՝ բոլորն առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տրամադրվող. ճանա-
պարհորդության և զբոսաշրջության վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
համացանցի կամ հեռահաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. ապրանքների և 
ուղևորների փոխադրում. փաթեթավորում. 
ճանապարհների և երթևեկության վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
վարորդների ծառայություններ. բեռների 
բեռնում և բեռնաթափում. միջնորդություն 
նավավարձակալման ժամանակ. փոխադրման 
ծառայություններ տեղափոխման ժամանակ. 
միջնորդություն նավերի և (կամ) նավակների 
վարձույթի, վարձակալման, վաճառքի, գնման 
և (կամ) փոխադրման ժամանակ. խորտակվող 
նավերի և (կամ) նավակների փրկարարական և 
վերհանման ծառայություններ. նավատարների 
(լոցմանների) ծառայություններ. գազի 
բաշխում և մատակարարում. հոսանքի 
բաշխում և մատակարարում. ջեռուցման 
բաշխում և մատակարարում. ջրի բաշխում և 
մատակարարում.  կառանման համակարգերի 
ծառայություններ. պահեստների վարձույթ. 
թռիչքային տարածքների վարձույթ, 
այն է՝ վերթիռվայրէջքային գոտիներ և 
հրապարակներ մուտքի տրամադրում. 
վճարովի ավտոճանապարհների տրամադրում. 
հաշմանդամների սայլակների վարձույթ և 
(կամ) վարձակալություն. կայանատեղերի 
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կառավարում. ինքնաթիռների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. կոնտեյներների վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. հեծանիվների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. 
ավտոմեքենաների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. նավերի և (կամ) նավակների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. ոչ 
շարժիչային փոխադրամիջոցների վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. կայանատեղերի 
մեխանիկական համակարգերի վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. բեռնային 
տակդիրների վարձույթ և (կամ) վար-
ձակալություն. փաթեթավորման և փաթաթ-
ման մեքենաների վարձույթ և (կամ) 
վարձա կալություն. սառնարանների վարձույթ և 
(կամ) վարձակալություն. կենցաղային թափոնի 
և աղբի հավաքում. արդյունաբերական թափոնի 
և աղբի հավաքում. նավարկման համակարգերի 
վարձույթ. երթևեկության ուղիների տրամա-
դրում ճանապարհորդության նպատակներով. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերա-
բերյալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 39-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության, տվյալների, փաստաթղթերի 
և պատկերների փոխանցման հետ կապված 
համակարգչային ծառայություններ. կիրա-
ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
աշխատածրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ` 
համացանցային տեխնոլոգիայի հիմքով 
կոնֆերանսների, ձայնային կոնֆերանսների, 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, 
փաս տա թղթերի համատեղ մշակման, 
տեսակոնֆերանսների և ձայնի ու զանգի 
մշակման ոլորտում ծրագրային ապա-
հովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 

տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկական 
խորհրդակցություն) համակարգչային ծրա-
գրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ գրանցված 
օգտագործողների համար առցանց համայնքի 
ստեղծում քննարկումներին մասնակցելու, 
ցանցի հավասարաչափ օգտվողներից 
արձագանքներ ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական ցանցեր 
ստեղծելու և փաստաթղթեր փոխանցելու 
համար. համացանցից օգտվողներին 
համակարգչային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 
խորհրդատվության տրամադրում օժանդակ թեժ 
գծերի միջոցով. համակարգչային սպասարկում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոթբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համակարգիչների նախագծում. աձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. շար-
ժական հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև ուղիղ 
կապ հաստատելու համար՝ տվյալների 
փոխանցման նպատակով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
վեբ-էջերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
հոսթինգ տվյալների հիմնապաշարներից և  
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռախոսային 
կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. խորհրդակցական ծառա-
յություններ համակարգչային ծրագրային 
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ապահովման վերաբերյալ. համակարգչային 
ծառայություններ համակարգչային տվյալ-
ների հիմանապաշարների և վեբ-կայքերի 
պատվիրված որոնման համար. համա-
կարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություններ. 
ճարտարապետական և նախագծային ծառա-
յություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամա-
դրում. համակարգչային տեղեկատվության, 
տվյալ ների և  հետազոտությունների 
անվտան գության ապահովում. որակի 
երաշխա վորման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբերյալ 
հաշվետվությունների պատրաստում. 
համա կար գիչներ, էլեկտրոնային ցան-
ցեր և տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի վերահսկում (անվտանգության 
ապահովում). համակարգչային ցանցերի 
միջոցով տվյալների փոխանցման և 
խմբակային գործարկման անվտանգության 
ապահովում. խորհրդակցություն տվյալների  
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
տեխնոլոգիական խորհրդակցություն հեռա-
հաղորդակցության անվտանգության ապա-
հովման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
ցանցերի համակարգչայնացված անվտան-
գության ապահովման ծառայություններ. 
տեղեկատվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. խորհրդատվական ծառա-
յություններ համացանցի, համաշխարհային 
վեբ-ցանցի և համակարգչայնացված 
հաղորդակցական ցանցի անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեղեկատվության 
անվտանգության ապահովում. համա-
կարգչային անվտանգության վավերացման 

ծառայություններ. արտացանցային տվյալ-
ների պահուստային պատճենում. էլեկտրո-
նային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և ծրա-
գրավորման վերաբերյալ. քարտեզագրական 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառայու-
թյուններն ընդգրկված 42-րդ դասում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150325  (111) 23422
(220) 12.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակություն-



ԳՅՈՒՏԵՐ

59

ՄԱՍ 1

59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 15

ներ (ներբեռնվող համացանցից կամ 
համակարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից). ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտագործողին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումներին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանց դիտելու 
և վերահսկելու համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ հեռահա-
ղորդակցության, համացանցի, ուսուցման, 
գործարարության, առևտրի և շուկայավարման 
ոլորտում հոդվածների, թերթերի և ուսուցողական 
ձեռնարկների տեսքով. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, համակարգիչների 
արտաքին սարքեր. նոթբուք համակարգիչներ. 
լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրակիր 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային խցիկ-
ներ. համակարգչային աշխատակայաններ. 
համակարգչային սպասարկիչներ (սերվեր-
ներ). ապարատային արտադրանք համա-
կարգչային և հեռահաղորդակցական ցանցի 
ստեղծման համար. համակարգչային ցան-
ցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ (hubs). լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. լեփթոփի 
բռնիչներ, համակարգիչների պայուսակներ. 
կրակմարիչներ. համակարգչային ապա-
րատային և ծրագրաապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք (ներառյալ՝ համա-
ցանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). կոմպակտ սկավառակներ. 
թվային երաժշտություն (համացանցից 

ներբեռնվող). հեռահաղորդակցական սար-
քեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռա խոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր 
և երաժշտություն. ազդանշանային 
համակարգեր. անվտանգության խցիկներ. 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ, 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգերի (GPS) 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային, 
էլեկտրոնային և տեսա-խաղերի ծրագրեր 
և ծրագրային արտադրանք (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). հեղուկաբյուրեղային տեսա սար-
քեր հեռահաղորդակցական և էլեկտրո նային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական  վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
ներբեռնվող աշխատածրագրեր համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված 
քարթրիջներ տպող և ֆոտոպատճենահանող 
սարքերի համար. սարքեր երեխաների հետևման 
համար. տեսախցիկներ երեխաների հետևման 
համար. օբյեկտիվների լուսապաշտպան 
բլենդներ. համակարգչային պլանշետներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
տեսախաղային սարքերի հիշող քարտեր. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքներն ընդգրկված 9-րդ 
դասում.

դաս 16. թերթեր, ամսագրեր, 
պարբերականներ, հանդեսներ. թուղթ, 
ստվարաթուղթ և դրանցից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
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պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. գրքեր, 
բրոշյուրներ, պլակատներ, տպագիր քարտեր, 
ծանուցատետրեր, կատալոգներ, օրացույցներ, 
գնապիտակներ, թղթից, ստվարաթղթից 
և պլաստմասսայից ձեռքի պայուսակներ. 
հեռախոսային, ֆաքսիմիլային, էլեկտրոնային 
փոստի և վեբ-կայքերի տպագիր տեղեկատուներ. 
քարտեր՝ հաշվեքարտերի, վարկաքարտերի, 
վճարաքարտերի և հեռախոսային քարտերի 
տեսքով, բացառությամբ ծածկագրված կամ 
մագնիսական քարտերի. տպագրական 
արտադրանք հանդիսացող մարկետինգային 
և խթանիչ նյութեր. տպագիր գովազդային 
նյութեր. օգտագործողի ձեռնարկներ. թղթից, 
պլաստմասսայից կամ ստվարաթղթից 
պատրաստված փաթեթավորման նյութեր. 
անձեռոցիկներ. թղթյա թաշկինակներ. թղթյա 
ֆիգուրներ և մակետներ. նվերի փաթեթավորման 
թղթյա տոպրակներ և պայուսակներ. էջերի 
կալիչներ.  բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 16-րդ դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. խրախուսական պարգևատրումների 
և հավատարմության ծրագրերի կազմակերպում, 
գործարկում և վերահսկում. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող գովազդային ծառա-
յություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
գովազդի արտադրություն. հաշվապահական 
հաշվառում. աճուրդային վաճառք. տոնա-
վաճառների կազմակերպում. հանրային 
կարծիքի ուսումնասիրում. տվյալների մշակում. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. երրորդ անձանց տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարում. գործարարության 

ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական  ծառայություններ  համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցողական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինարների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական  ծառայու-
թյուններ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա 
հիմնված տվյալների տրամադրման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ առցանց համա-
գործակցության և համագործակցության 
տեխնոլո գիաների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական  ծառա-
յություններ վաճառքի և շուկայավարման 
ոլորտում. գործարարության ասպարեզում 
նախագծերի կառավարման ծառայություններ. 
գործարարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցո ղական և ուսումնական  ծրագրերի և 
սեմինարների զարգացման, ստեղծման, 
գործընթացի համակարգման, արտադրության, 
գրանցման, հետևման և վերջնամշակման 
վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման և 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառա-
յություններ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով գործերի 
կառավարման դյուրացման վերաբերյալ՝ 
համակարգելով և տրամադրելով ուղղություններ 
գործարար և սպառողական բազմազան 
ապրանքների ու ծառայությունների մատա-
կարարման համար. ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ գործա-
րարության ասպարեզում տեղեկատվության 
տարածում երրորդ անձանց համար տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի  
միջոցով. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում վեբ-
կայքի տրամադրման վերաբերյալ, որի միջոցով 
երրորդ անձինք կարող են առաջարկել և 
ստանալ ապրանքներ ու ծառայություններ, 
վաճառել, որոշել առևտրային ուղիների ու 
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պատվերների կարգավիճակը և կատարել 
միջազգային առևտուր ու պատվերներ, կնքել 
պայմանագրեր և վարել բիզնես-գործարքներ. 
առցանց պատվերների համակարգչայնացված 
ծառայությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. 
միջազգային ներմուծման և արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային տարածքի վարձույթ 
հաղորդակցական միջոցներում. էլեկտրոնային 
աճուրդի վերաբերյալ առցանց առևտրի և 
առևտրային առցանց գնահատման ծառա-
յություններ. սպառողական ապրանքների 
մանրածախ առևտրի առցանց ծառայություններ. 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների 
տրամադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակ-
ցության նպատակով. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառա-
յություններ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնորդների և վաճառողների համար 
էլեկտրոնային շուկայի գործարկման 
վերաբերյալ. գործարարական աջակցության 
տրամադրում տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով բիզնես-
գործարքների դյուրացման վերաբերյալ. 
կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ 
խորհրդակցության տրամադրում. շուկայա-
վարման և խթանման ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տպագրում. ազատ 
տարածքների վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի թարմացում, 
գովազդային նյութերի հավաքում՝ համացանցում 
որպես վեբ-էջեր օգտագործման համար. 
գովազդային տարածքի վարձույթ. 
համակարգչային տվյալների մշակում. 
տեղեկատվական ծառայություններ վաճառքի, 
առևտրի և խթանման վերաբերյալ. 
հեռախոսային պատասխանիչի ծառա-
յություններ անհասանելի բաժանորդների 
համար. հեռախոսային պատասխանիչի 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
համացանցում տրամադրվող աճուրդային 
ծառայություններ. անձնակազմի կառավարում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի և 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 

տրամադրում վաճառքի, առևտրի, գովազդի և 
խթանման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
միջոցներում մանրածախ առևտրի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում. ապրանքների 
տեսականու հավաքում մի տեղում երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները բազմատեսակ արդյունա-
բերական ապրանքների համացանցային վեբ-
կայքերից և մեծածախ առևտրի կետերից. 
ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
ների կատալոգներից փոստային պատվերի 
միջոցով կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ առևտրի կետերից. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների լսափողերի,  
շարժական հեռախոսների լրասարքերի, 
էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական 
ապրանք ների, համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանքի, մարտկոցների, 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների, 
տեղեկատվության, նկարների, ձայնի և (կամ) 
պատկերի գրառման, ստացման, հաղորդման և 
(կամ) վերարտադրման սարքերի ու 
սարքավորումների, թանկարժեք մետաղների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
տպագրական արտադրանքի, թղթագրենական 
պիտույքների և մագնիսական ու ոչ 
մագնիսական ծածկագրությամբ քարտերի, 
կահույքի, նկարների շրջանակների, տնային և 
խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, գործ-
վածքների և մանածագործական ապրանքների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
ժանյակների և ասեղնագործված իրերի, 
երիզների և ժապավենների, կոճակների, 
գնդասեղների և ասեղների, արհեստական 
ծաղիկների, գորգերի, հատակի ծածկոցների, 
խաղերի և էլեկտրոնային խաղալիքների, 
արդյունաբերության, գիտության, լուսա-
նկարչության և գյուղատնտեսության մեջ 
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օգտագործվող քիմիական նյութերի, ներկերի, 
արծնուկների և լաքերի, անձնական հիգիենայի 
պարագաների, օճառների, օծանելիքների, 
կոսմետիկական ապրանքների, մազերի և 
մարմնի լոսյոնների, եթերային յուղերի, մաքրող 
և սպիտակեցնող պատրաստուկների, 
քսանյութերի, վառելիքի, մոմերի, դեղա-
գործական, անասնաբուժական և հիգիե նիկ 
պատրաստուկների, մետաղակապերի և 
փականքային իրերի,  մեքենաների և 
հաստոցների, ձեռքի գործիքների, դանակավոր 
իրերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, համակարգիչների, հաշվիչ 
մեքենաների, էլեկտրական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական և օպտիկական 
սարքերի ու գործիքների, ակնոցների ու 
արևային ակնոցների, վիրաբուժական ու 
բժշկական սարքերի ու սարքավորումների,  
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, փոխա-
դրամիջոցների, հրազենի ու հրա վառելիքի, 
արծաթեղենի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, ամսագրերի, քարտերի, թղթից և 
ստվարաթղթից ապրանքների, նկարների, 
գրամեքենաների ու գրասենյակային պիտույք-
ների, փաթեթավորման նյութերի, ռետինի և 
պլաստմասսայի, խծուծման և մեկուսացման 
նյութերի, կաշվի և կաշվի նմանակումների, 
դրանցից պատրաստված իրերի, կանացի 
պայուսակների, քսակների, դրամապանակ-
ների, կաշվե քարտապանակների, 
պայուսակների, ճամպրուկների, հովանոցների, 
հայելիների, ճոպանների, պարանների, 
առասանների, ցանցերի, վրանների, 
մանածագործության համար մանվածքի և 
թելերի, վերարկուների կախիչների, սպասքի 
տակդիրների, դերձակի պարագաների, 
մահճակալի և սեղանի ծածկոցների, 
խաղալիքների և սպորտային պարագաների, 
սննդամթերքի և ըմպելիքների, մսի, ձկան, 
թռչնամսի. պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգերի և 
բանջարեղենի, ջեմերի, մուրաբաների և 
մրգային սոուսների, ձվի, կաթի և կաթնա-
մթերքի, սննդային յուղերի և ճարպերի, սուրճի, 

թեյի, կակաոյի, շաքարի, բրնձի, ալյուրի, հացի, 
տորթերի ու հրուշակների, համեմունքների, 
թարմ մրգերի և բանջարեղենի, գարեջրի, 
հանքային ջրերի, մրգահյութերի և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների, ալկոհոլային 
խմիչքների, բուսական ապրանքների, 
ծխախոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գովազդ 
ուղիղ փոստի միջոցով. գնող և վաճառող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապրանքների ընտրում և գնում անհատների և 
ձեռնարկատերերի համար. ծառայությունների 
պատվիրում (երրորդ անձանց համար). 
հանրախանութներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. սուպերմարկետներում ման-
րածախ առևտրի ծառայություններ. քար-
տուղարների ծառայություններ. վիճա-
կագրական տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
աջակցություն բաժանորդների ցուցակի 
հավաքման և վարձակալման վերաբերյալ. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում՝ համացանցի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գործարարության ուղղորդման և աշխատողների 
տեղավորման  ծառայություններ. ներմուծման-
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (ներմուծման-արտա-
հանման գործակալություններ). թերթերի 
բաժանորդագրման գործակալություններ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վերագրառում 
(ներառյալ՝ տրաֆարետային գրառում). 
գրասենյակային կահույքի վարձույթ. 
հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների 
կառավարում. գործարարության կառավարման 
ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի 
ոլորտում.  գործերի կառավարում և 
վարչարարական գործունեություն  գործա-
րարության ասպարեզում հովանավորության 
ծրագրերի վերաբերյալ. հաշվապահական 
ծառայություններ. բարեգործական ծառա-
յություններ, այն է՝  վարչարարական 
գործունեություն  գործարարության ասպա-
րեզում կամավոր ծրագրերի և հասարակական 
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպման 
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և իրագործման վերաբերյալ. վաճա-
ռակրպակների վարձույթ. առևտրային և 
գործարարության ասպարեզում կոնտակտային 
տվյալների տրամադրում. որոնողական 
համակարգերի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. վճար՝ յուրաքանչյուր 
սեղմման համար PPC (համացանցում 
օգտագործվող վճարման համակարգ, որի 
միջոցով գովազդատուն վճարում է կայքի 
սեփականատիրոջն ըստ վերջինիս կայքում 
հայտարարությունների գերհղման միջոցով իր 
կայքն այցելած մարդկանց քանակի). 
առևտրային միջնորդության ծառայություններ. 
արտահաստիքային ծառայություններ տրամա-
դրողների գործերի կառավարում. երրորդ 
անձանց առևտրային գործարքների վերաբերյալ 
բանակցությունների և եզրակացությունների 
տրամադրում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարում տվյալների թարմացում և 
պահպանում. գործարար նախագծերի 
կառավարում շինարարական օբյեկտների 
համար. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում գործարարության ասպարեզում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա -
մա ցան ցային տեխնոլոգիաների հիմքով 
մուլտի մեդիային հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և առցանց հանդի-
պումն երի կազմակերպման ծառայություններ, 
որը մասնակիցներին թույլ է տալիս 
կատարել փաստաթղթերի, տվյալների 
և պատկերների համաժամանակյա և ոչ 
համաժամանակյա դիտում, համատեղ 
օգտագործում, հրապարակում, խմբագրում 
և քննարկում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով. հաճախորդներին համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառական 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա   կոնֆերանսների և հանդիպումների 
իրակա  նացման, արդյունավետության 
և կարգա վիճակի վերաբերյալ առցանց 
զեկույց ների առցանց մուտքի տրամադրում. 
օգտագործողներին համացանցի միջոցով 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրում  
համակարգչային մասնավոր ցանցեր. 

տեղեկատվության տրամադրում տվյալների 
և տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. խորհրդատվություն տվյալների և 
տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. առցանց  համագործակցության 
ծառայություններ օգտագործողներին կիրա-
ռական ծրագրերին, հիմնահարթակներին, 
համատեղ օգտագործվող փաստաթղթերին, 
տվյալներին, հանձնարարությունների ցուցակ-
ներին և քննարկման ֆորումներին մուտքի 
ապահովմամբ. համացանցային հեռարձակման 
ծառայություններ՝ համացանցային տեխնո-
լոգիաների հիմքով հեռարձակման 
վերա բերյալ բողոքների ներկայացման հիմ-
նա հար թակների մասին տեղեկատվության 
առցանց  հիմնապաշարի տրամադրմամբ. 
համա կարգչային հիմնապաշարին և համա -
ցանցին հեռահաղոր դակցական մուտքի 
և կապուղիների տրամադրում. էլեկտրո-
նային հաղորդակցություն. ինտեր ակտիվ 
հեռահաղորդակցություն. տեղե կա  տվության 
(վեբ-էջերի), համա կարգ չային ծրագրերի և 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. համա-
ցանցին կամ տվյալների հիմնապաշարներին 
հեռահաղորդակցական կապի տրամադրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. 
հաղորդակցություն թելքաօպտիկական ցան-
ցերի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. ֆաքսիմիլային  փոխանցում. 
հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայու-
թյուններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների փոխանց-
ման ծառայություններ էլեկտրոնային 
եղանակով. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումների վարձույթ. էլեկտրոնային հաղոր-
դագրությունների ուղարկման, ստացման 
և վերահաղորդման ծառայություններ. 
տվյալների հավաքում, փոխանցում և 
տեղհասցնում էլեկտրոնային եղանակով. 
փոստային հաղորդագրությունների, լուսա-
նկարների և (կամ) կինոֆիլմերի վերաբերյալ  
տեղեկատվության, ինչպիսիք են` նիշերի, 
հաղորդագրությունների, երաժշտության և 
պատկերների, հեռագրերի, տեղեկատվության 
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և տվյալների հավաքման, փոխանցման և 
տեղհասցնման ծառայություններ մեխա-
նիկական, էլեկտրոնային,  հեռախոսային, 
տելեքսային, մալուխային, համակարգչային 
և արբանյակային եղանակով. ձայնա- և 
տեսատվյալների, անշարժ և շարժական 
պատկերների և տվյալների փոխանցում, 
հեռարձակում և ընդունում խտացված 
կամ չխտացված տեսքով և իրական 
ժամանակում կամ ուշացած. էլեկտրոնա-
յին հաղորդագրությունների ուղարկման, 
կոնֆերանս-կապի ստեղծման և պատվեր-
ների փոխանցման ծառայություններ. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների միջոցով հաղորդակցություն, 
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին 
իրական ժամանակում վարել ինտերակտիվ 
բանակցություններ և զրույցներ համակարգչային 
տերմինալի և անշարժ ու շարժական նկարների 
և ձայնի (ինչպիսիք են նիշերը) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարությունների և 
հաղորդագրությունների տախտակների տրա-
մադրում հաղորդագրությունների փոխանց-
ման համար. առցանց քննարկման ֆորումն երի 
ծառայություններ. հեռուստատեսային հեռար-
ձակման ծառայություններ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի հեռարձակման  և 
փոխանցման ծառայություններ. երաժշտության 
հեռարձակում. երաժշտության, ֆիլմերի, 
ինտերակտիվ ծրագրերի, տեսատվյալների, 
էլեկտրոնային համակարգչային խաղերի 
փոխանցում. առցանց  գնումների և 
համընդհանուր մանրածախ վաճառքի 
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում. 
պատվերով տեսաֆիլմերի փոխանցման 
ծառայություններ. նորությունների գործա-
կալությունների ծառայություններ. համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի 
համակարգչային հիմնապաշար մուտքի 
տրամադրում համակարգչային ցանցերում 
հասանելի տեղեկատվության, տվյալների, 
վեբ-կայքերի և աղբյուրների որոնման և 
առբերման համար. օգտագործողներին համա-
կարգչի միջոցով հասանելի էլեկտրո նային 
հրապարակումների, հայտա րարությունների 

տախտակների, տվյալների հիմնապաշարի 
և տեղեկատվու թյան պարու նակությամբ 
համակարգ չային տվյալ  ների հիմնապաշար 
մուտքի տրամա դրում. զրուցասրահների 
գործարկում (զրուցասրահների ծառա-
յություններ). օգտագործողներին համաշ խար-
հային համակարգչային տեղեկատվական 
ցանցեր բազմակի մուտքի տրամադրում 
լայնածավալ տեղեկատվության փոխանցման 
և տարածման համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում, որի միջոցով երրորդ անձինք 
կարող են առաջարկել ապրանքներ և 
ծառայություններ, տեղադրել և իրականացնել 
պատվերներ, կնքել պայմանագրեր և 
կատարել գործարքներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի ինտերակտիվ 
վեբ-կայքեր երրորդ անձանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության տեղադրման, 
դիմումների, պահանջներին պատասխանելու, 
ապրանքների, ծառայությունների և բիզնես 
հնարավորությունների համար պատվերներ 
տեղադրելու և կատարելու համար. 
հաղորդակցություն, այն է` տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդակության համար. տեղեկատվության 
փոխանցում տեսատվյալների փոխանց-
ման համակարգերի միջոցով. վեբ-
կոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտ րո նային հաղորդակցություն տեքստա-
յին հա ղոր դագրությունների միջոցով 
վիրտուալ զրուցասրահների ստեղծման 
համար. էլեկտրոնային հայտարարությունների 
տախտակների տրամադրում համակարգչային 
օգտագործողների միջև ապրանքների, 
ծառայությունների և գործարարության ասպա-
րեզում նախաձեռնությունների, ուղեցույց-
ների և հնարավորությունների վերաբերյալ 
հաղորդագրությունների տեղադրման և 
փոխանցման համար. առցանց  ինտերակտիվ 
հայտարարությունների տախտակների 
տրամադրում համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով ապրանքների 
տեղադրման, խթանման, վաճառքի և 
վերավաճառքի համար. էլեկտրոնային 
փոստի և էլեկտրոնային փոստի ուղարկման, 
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տեղհասցնման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. առցանց  
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակներ և տվյալների հիմնապաշարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում.  էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակներ մուտքի 
տրամադրում համակարգչային օգտա-
գործողների միջև ապրանքների, ծառա-
յությունների և գործարարության ասպարե զում 
հնարավորությունների վերաբերյալ հաղոր-
դա գրությունների տեղադրման և փոխանց-
ման համար. էլեկտրոնային օրացույցներ, 
հասցեագրքեր և էլեկտրոնային գրանցագրքեր 
մուտքի տրամադրում տեղական և 
համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միջոցով. տեսա- և (կամ) հեռա-
խոսակոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի և 
սարքերի տրամադրում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքեր համակարգչային կապուղիների 
տրամադրում էլեկտրոնային առևտրի և 
համաշխարհային առևտրային իրական 
գործարքների աջակցման համար. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 38-րդ դասում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեքստերի, գրքերի և ամսագրերի հրատարակում 
(բացառությամբ գովազդային տեքստերի). 
դիագրամների, պատկերների և լուսանկար-
ների հրապարակում. թերթերի, ամսագրերի 
և պարբերականների հրատարակում. 
կրթություն, դաստիարակություն, ուսուցում 
և դասավանդում հեռահաղորդակցու-
թյան, համակարգիչների, համակարգչային 
ծրագրերի, վեբ-կայքերի մշակման, 
էլեկտրոնային առևտրի, գործարարության 
կառավարման և գովազդի ոլորտում. ինտեր-
ակտիվ և ոչ ինտերակտիվ կրթություն, 
դաստիարակություն, ուսուցում, դասավանդում, 
զվարճությունների և ժամանցի կազմակերպում. 
ուսումնական ծրագրերի, քննությունների և 

որակավորումների մշակում. զվարճությունների 
կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային 
ինտերակտիվ միջոցներով. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղեր. կրթության, դաստիարակության, 
ուսուցման, դասավանդման, զվարճությունների 
և ժամանցի, սպորտային, սոցիալական և 
մշակութային  միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց  
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. երգի մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
համերգների կազմակերպում, վարում և 
անցկացում. միջոցառումների և մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում 
կրթական կամ ժամանցային նպատակներով. 
հեռուստախաղերի և վիկտորինաների  
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
տոմսերի վաճառքի գործակալություններ 
զվարճությունների և ժամանցի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տեղեկատվության 
տրամադրում  զվարճությունների կամ 
կրթության վերաբերյալ. համացանցից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
համացանցային MP3 վեբ-կայքերից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
զվարճությունների և կրթական ծառայություններ 
ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, կենդանի կամ  գրանցված  
ձայնային, տեսա-  կամ ձայնատեսային 
նյութերի պլանավորման, արտադրման և 
բաշխման ոլորտում՝ վերգետնյա մալուխներով, 
արբանյակային ալիքներով, համացանցով, 
անլար կամ լարային համակարգերով կամ 
այլ կապի միջոցներով հեռարձակման 
համար. զվարճությունների ծառայություններ 
երաժշտության ոլորտում. ձայնագրությունների 
վարձույթ.  ժամանցային, կրթական, 
ուսումնական, փաստագրական և լրատվական 
ծրագրերի պատրաստում հեռարձակման 
համար. լրագրողների ծառայություներ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հրատապ, 
գլխավոր նորությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում արբան-
յակային հեռուստահաղորդման, համացանցի 
կամ այլ էլեկտրոնային միջոցներով. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

66

ՄԱՍ 1

66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 15

հեռուստածրագրերի, ռադիոծրագրերի և կինո-
ֆիլմերի արտադրություն. հեռուստածրագրերի 
պատրաստում և արտադրություն. տեղե-
կատվության, տվյալների, պատկերների, 
ձայնի, երաժշտության, տեսատվյալների, 
մուլտիպլիկացիայի և տեքստերի տրամադրում 
ժամանցի և զվարճանքի նպատակով. խաղերի 
ծառայություններ. ակումբային ժամանցային, 
սպորտային և մարմնամարզական սարքերի 
տրամադրում. նվագախմբերի ներկայացումներ. 
ակումբային զվարճությունների, դիսկոտեկների, 
նորաձևության ցուցադրումների և գիշե-
րային ակումբների ծառայություններ. 
զվարճության, կրթության և մշակութային 
ծառայություններին վերաբերվող ակումբային 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների ուսուցողական 
գիտաժողովների կազմակերպում, անցկացում 
և տրամադրում. ցուցահանդեսների, նորա-
ձևության ցուցադրումների, գիտակրթական 
ցուցադրումների և մշակութային ցուցա-
դրումների ու ներկայացումների կազմակերպում 
և անցկացում. պատկերասրահների և 
գեղարվեստի գործերի ցուցահանդեսների 
ծառայություններ. պատկերասրահների 
ծառա յություններ գեղարվեստի գործերի 
վարձա կալման վերաբերյալ. ուսուցողական 
ծառայություններ առողջության և անվտան-
գության գործունեության վերաբերյալ. 
շրջակա միջավայրի պահպանում. սիգարների 
վերաբերյալ դասընթացների, գինիների 
համտեսման դասընթացների տրամադրում. 
գիտակրթական տեղեկատվութան տրա-
մադրում հետազոտական նյութերի և 
դրանց գործակալությունների վերաբերյալ. 
սեմինարների կազմակերպում, պատրաստում, 
պլանավորում և կառավարում. կենդանիների 
վարժեցում. ուղղորդում հեռարձակման 
ծրագրերի արտադրության մեջ. ուսումնական և 
ուսուցողական ծառայություններ մեքենաների, 
սարքերի ու սարքավորումների, ներառյալ՝ 
հեռարձակվող ծրագրերի արտադրության 
համար օգտագործվող ձայնատեսային 
սարքավորումների գործարկման վերաբերյալ. 
ձայնային և տեսային ստուդիաների 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. սարքավորումների տրամադրում 
կինոնկարների, ցուցադրումների, ներ-

կա յացումների, երաժշտական կամ 
ուսուցողական դասընթացների համար. 
զվարճալի իրադարձությունների համար 
տոմսերի ամրագրման գործակալություններ. 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) վարձույթ 
և վարձակալություն. երաժշտական 
գործիքների վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստատեսային ծրագրերի վարձույթ 
և վարձակալություն. հեռուստացույցների 
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը 
դուրս տրամադրող գրադարանների 
ծառայություններ. պահոցային բաժանմունքով 
գրադարանների ծառայություններ. ենթագրման 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. զվարճությունների ծրագրային 
արտադրանքի վարձույթ. տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի, ձայնի կամ 
պատկերի, կամ կինոֆիլմերի տրամադրում 
հեռահաղորդակցական կամ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց համակարգչային 
խաղերի և մրցույթների տրամադրում. 
նախապես գրանցված տեսաժապավենների 
վարձույթ. խաղային ավտոմատների  վարձույթ 
և վարձակալություն. արքադային խաղերի 
սարքավորումների փոխատվություն. նկար-
ների փոխատվություն. լուսանկարչություն. 
թարգմա նիչների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. կրթա-
կան և ուսուցողական ծրագրերի տրա-
մադրում ռիսկի կառավարման ոլորտում.  
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում հավաստագրման վերաբերյալ. 
նորությունների տրամադրում. վիճակախաղերի 
ծառայություններ. առցանց չբեռնվող տեսա-
նյութերի տրամադրում. կրկնուսուցում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 41-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության, տվյալների, փաստաթղթերի 
և պատկերների փոխանցման հետ կապված 
համակարգչային ծառայություններ. կիրա-
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ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
աշխատածրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ` 
համացանցային տեխնոլոգիայի հիմքով 
կոնֆերանսների, ձայնային կոնֆերանսների, 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, 
փաս տաթղթերի համատեղ մշակման, 
տեսակոնֆերանսների և ձայնի ու զանգի 
մշակման ոլորտում ծրագրային ապա-
հովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկական 
խորհրդակցություն) համակարգչային ծրա-
գրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ գրանցված 
օգտագործողների համար առցանց համայնքի 
ստեղծում քննարկումներին մասնակցելու, 
ցանցի հավասարաչափ օգտվողներից 
արձագանքներ ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական ցանցեր 
ստեղծելու և փաստաթղթեր փոխանցելու 
համար. համացանցից օգտվողներին համա-
կարգչային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 
խորհրդատվության տրամադրում օժանդակ թեժ 
գծերի միջոցով. համակարգչային սպասարկում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոթբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համա կարգիչների նախագծում. աձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. շարժա-
կան հեռախոսների և սմարթֆոնների նախա-
գծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 

համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև ուղիղ 
կապ հաստատելու համար՝ տվյալների 
փոխանցման նպատակով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
վեբ-էջերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
հոսթինգ տվյալների հիմնապաշարներից և  
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռախոսային 
կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգչային 
ծառայություններ համակարգչային տվյալ-
ների հիմանապաշարների և վեբ-կայ-
քերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություններ. 
ճարտարապետական և նախագծային 
ծառայություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամա-
դրում. համակարգչային տեղեկատվու-
թյան, տվյալ ների և  հետազոտությունների 
անվտան գության ապահովում. որակի 
երաշ խա վորման ծառայություն ներ. համա-
կարգչային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր-
յալ հաշվետվությունների պատրաս-
տում. համա կարգիչներ, էլեկտրո նային 
ցանցեր և տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի վերահսկում (անվտանգության 
ապահովում). համակարգչային ցանցերի 
միջոցով տվյալների փոխանցման և 
խմբակային գործարկման անվտանգության 
ապահովում. խորհրդակցություն տվյալների  
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անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
տեխնոլոգիական խորհրդակցություն հեռահա-
ղոր դակցության անվտանգության ապա-
հով ման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
ցանցերի համակարգչայնացված անվտան-
գության ապահովման ծառայություններ. 
տեղեկատվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. խորհրդատվական ծառա-
յություններ համացանցի, համաշխարհային 
վեբ-ցանցի և համակարգչայնացված հաղոր-
դակցական ցանցի անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեղեկատվության 
անվտանգության ապահովում. համա-
կարգչային անվտանգության վավերացման 
ծառայություններ. արտացանցային տվյալ-
ների պահուստային պատճենում. էլեկտրո-
նային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և ծրագրա-
վորման վերաբերյալ. քարտեզագրական 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 42-րդ դասում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150326  (111) 23423
(220) 12.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 

փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(ներբեռնվող համացանցից կամ համա-
կարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից). ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտագործողին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումներին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանց դիտելու 
և վերահսկելու համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ հեռա-
հաղորդակցության, համացանցի, ուսուցման, 
գործարարության, առևտրի և շուկայավարման 
ոլորտում հոդվածների, թերթերի և ուսուցողական 
ձեռնարկների տեսքով. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, համակարգիչների 
արտաքին սարքեր. նոթբուք համակարգիչներ. 
լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրակիր 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային խցիկ-
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ներ. համակարգչային աշխատակայաններ. 
համակարգչային սպասարկիչներ (սեր-
վերներ). ապարատային արտադրանք 
համակարգչային և հեռահաղորդակցական 
ցանցի ստեղծման համար. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ (hubs). լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. լեփթոփի 
բռնիչներ, համակարգիչների պայուսակներ. 
կրակմարիչներ. համակարգչային ապա-
րա տային և ծրագրաապարատային 
արտա  դրանք. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք (ներառյալ՝ համա-
ցանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). կոմպակտ սկավառակներ. 
թվային երաժշտություն (համացանցից 
ներբեռնվող). հեռահաղորդակցական 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռա խոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման շար-
ժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ, 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգերի (GPS) 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային, 
էլեկտրոնային և տեսա- խաղերի ծրագրեր 
և ծրագրային արտադրանք (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). հեղուկաբյուրեղային տեսա-
սարքեր հեռահաղորդակցական և էլեկտրոնային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական  վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
ներբեռնվող աշխատածրագրեր համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված 
քարթրիջներ տպող և ֆոտոպատճենա  հանող 

սար քերի համար.  սարքեր երեխաների հետև-
ման համար. տեսախցիկներ երեխաների 
հետևման համար. օբյեկտիվների լուսա-
պաշտպան բլենդներ. համակարգչային 
պլանշետներ. կոդավորված բանալի-քարտեր. 
3D ակնոցներ. տեսախաղային սարքերի հիշող 
քարտեր. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 16. թերթեր, ամսագրեր, պար-
բերականներ, հանդեսներ. թուղթ, 
ստվարաթուղթ և դրանցից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյա կային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. գրքեր, 
բրոշյուրներ, պլակատներ, տպագիր քարտեր, 
ծանուցատետրեր, կատալոգներ, օրացույցներ, 
գնապիտակներ, թղթից, ստվարաթղթից 
և պլաստմասսայից ձեռքի պայուսակներ. 
հեռախոսային, ֆաքսիմիլային, էլեկտրոնային 
փոստի և վեբ-կայքերի տպագիր տեղեկատուներ. 
քարտեր՝ հաշվեքարտերի, վարկաքարտերի, 
վճարաքարտերի և հեռախոսային քարտերի 
տեսքով, բացառությամբ ծածկագրված կամ 
մագնիսական քարտերի. տպագրական 
արտադրանք հանդիսացող մարկետինգային 
և խթանիչ նյութեր. տպագիր գովազդային 
նյութեր. օգտագործողի ձեռնարկներ. թղթից, 
պլաստմասսայից կամ ստվարաթղթից 
պատրաստված փաթեթավորման նյութեր. 
անձեռոցիկներ. թղթյա թաշկինակներ. թղթյա 
ֆիգուրներ և մակետներ. նվերի փաթեթավորման 
թղթյա տոպրակներ և պայուսակներ. էջերի 
կալիչներ.  բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 16-րդ դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
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ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. խրախուսական պարգևա-
տրումների և հավատարմության ծրագրերի 
կազմակերպում, գործարկում և վերահսկում. 
համացանցի միջոցով տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. ռադիո և 
հեռուստատեսային գովազդի արտադրություն. 
հաշվապահական հաշվառում. աճուրդային 
վաճառք. տոնավաճառների կազմակերպում. 
հանրային կարծիքի ուսումնասիրում. տվյալների 
մշակում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում. գովազդային գործակա-
լությունների ծառայություններ. երրորդ անձանց 
տրամադրվող գովազդային ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարի կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարում. գործա-
րարության ասպարեզում խորհրդակցական 
ծառայություններ. գործարարության ասպա-
րեզում խորհրդակցական  ծառայություններ  
համացանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցո ղական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինարների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական  ծառայու-
թյուններ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա 
հիմնված տվյալների տրամադրման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ առցանց համա-
գործակցության և համագործակցության 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական  ծառա-
յություններ վաճառքի և շուկայավարման 
ոլորտում. գործարարության ասպարեզում 
նախագծերի կառավարման ծառայություններ. 
գործարարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցողական և ուսումնական  ծրագրերի և 
սեմինարների զարգացման, ստեղծման, 
գործընթացի համակարգման, արտադրության, 
գրանցման, հետևման և վերջնամշակման 
վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման և 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ տեղային և համաշխարհային 

համակարգչային ցանցերի միջոցով գործերի 
կառավարման դյուրացման վերաբերյալ՝ 
համակարգելով և տրամադրելով ուղղություններ 
գործարար և սպառողական բազմազան 
ապրանքների ու ծառայությունների մատա-
կարարման համար. ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ գործա-
րարության ասպարեզում տեղեկատվության 
տարածում երրորդ անձանց համար տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի  
միջոցով. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում վեբ-
կայքի տրամադրման վերաբերյալ, որի միջոցով 
երրորդ անձինք կարող են առաջարկել և 
ստանալ ապրանքներ ու ծառայություններ, 
վաճառել, որոշել առևտրային ուղիների ու 
պատվերների կարգավիճակը և կատարել 
միջազգային առևտուր ու պատվերներ, կնքել 
պայմանագրեր և վարել բիզնես-գործարքներ. 
առցանց պատվերների համակարգչայնացված 
ծառայությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. 
միջազգային ներմուծման և արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային տարածքի վարձույթ հաղոր-
դակցական միջոցներում. էլեկտրոնային 
աճուրդի վերաբերյալ առցանց առևտրի և 
առևտրային առցանց գնահատման 
ծառայություններ. սպառողական ապրանքների 
մանրածախ առևտրի առցանց ծառայություններ. 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների 
տրամադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակ-
ցության նպատակով. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառա-
յություններ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնորդների և վաճառողների համար 
էլեկտրոնային շուկայի գործարկման 
վերաբերյալ. գործարարական աջակցության 
տրամադրում տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով բիզնես-
գործարքների դյուրացման վերաբերյալ. 
կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ 
խորհրդակցության տրամադրում. շուկայա-
վարման և խթանման ծառայություններ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 15

գովազդային նյութերի տպագրում. ազատ 
տարածքների վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի թարմացում, 
գովազդային նյութերի հավաքում՝ համա-
ցանցում որպես վեբ-էջեր օգտագործման 
համար. գովազդային տարածքի վարձույթ. 
համակարգչային տվյալների մշակում. 
տեղեկատվական ծառայություններ վաճառքի, 
առևտրի և խթանման վերաբերյալ. 
հեռախոսային պատասխանիչի ծառա-
յություններ անհասանելի բաժանորդների 
համար. հեռախոսային պատասխանիչի 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
համացանցում տրամադրվող աճուրդային 
ծառայություններ. անձնակազմի կառավարում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի և 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում վաճառքի, առևտրի, գովազդի և 
խթանման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
միջոցներում մանրածախ առևտրի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում. ապրանքների 
տեսականու հավաքում մի տեղում երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները բազմատեսակ արդյունա-
բերական ապրանքների համացանցային վեբ-
կայքերից և մեծածախ առևտրի կետերից. 
ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
ների կատալոգներից փոստային պատվերի 
միջոցով կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ առևտրի կետերից. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների լսափողերի,  
շարժական հեռախոսների լրասարքերի, 
էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական 
ապրանք ների, համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանքի, մարտկոցների, 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների, 
տեղեկատվության, նկարների, ձայնի և (կամ) 
պատկերի գրառման, ստացման, հաղորդման և 
(կամ) վերարտադրման սարքերի ու 

սարքավորումների, թանկարժեք մետաղների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
տպագրական արտադրանքի, թղթագրենական 
պիտույքների և մագնիսական ու ոչ 
մագնիսական ծածկագրությամբ քարտերի, 
կահույքի, նկարների շրջանակների, տնային և 
խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, 
գործվածքների և մանածագործական 
ապրանքների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, ժանյակների և ասեղնագործված 
իրերի, երիզների և ժապավենների, կոճակների, 
գնդասեղների և ասեղների, արհեստական 
ծաղիկների, գորգերի, հատակի ծածկոցների, 
խաղերի և էլեկտրոնային խաղալիքների, 
արդյունաբերության, գիտության, լուսա-
նկարչության և գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող քիմիական նյութերի, ներկերի, 
արծնուկների և լաքերի, անձնական հիգիենայի 
պարագաների, օճառների, օծանելիքների, 
կոսմետիկական ապրանքների, մազերի և 
մարմնի լոսյոնների, եթերային յուղերի, մաքրող 
և սպիտակեցնող պատրաստուկների, 
քսանյութերի, վառելիքի, մոմերի, դեղա-
գործական, անասնաբուժական և հիգիե նիկ 
պատրաստուկների, մետաղակապերի և 
փականքային իրերի,  մեքենաների և 
հաստոցների, ձեռքի գործիքների, դանակավոր 
իրերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, համակարգիչների, հաշվիչ 
մեքենաների, էլեկտրական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական և օպտիկական 
սարքերի ու գործիքների, ակնոցների ու 
արևային ակնոցների, վիրաբուժական ու 
բժշկական սարքերի ու սարքավորումների,  
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, 
փոխադրամիջոցների, հրազենի ու հրա-
վառելիքի, արծաթեղենի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, ամսագրերի, քարտերի, թղթից և 
ստվարաթղթից ապրանքների, նկարների, 
գրամեքենաների ու գրասենյակային 
պիտույքների, փաթեթավորման նյութերի, 
ռետինի և պլաստմասսայի, խծուծման և 
մեկուսացման նյութերի, կաշվի և կաշվի 
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նմանակումների, դրանցից պատրաստված 
իրերի, կանացի պայուսակների, քսակների, 
դրամապանակների, կաշվե քարտա-
պանակների, պայուսակների, ճամպրուկների, 
հովանոցների, հայելիների, ճոպանների, 
պարանների, առասանների, ցանցերի, 
վրանների, մանածագործության համար 
մանվածքի և թելերի, վերարկուների կախիչների, 
սպասքի տակդիրների, դերձակի պարագաների, 
մահճակալի և սեղանի ծածկոցների, 
խաղալիքների և սպորտային պարագաների, 
սննդամթերքի և ըմպելիքների, մսի, ձկան, 
թռչնամսի. պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգերի և 
բանջարեղենի, ջեմերի, մուրաբաների և 
մրգային սոուսների, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, 
սննդային յուղերի և ճարպերի, սուրճի, թեյի, 
կակաոյի, շաքարի, բրնձի, ալյուրի, հացի, 
տորթերի ու հրուշակների, համեմունքների, 
թարմ մրգերի և բանջարեղենի, գարեջրի, 
հանքային ջրերի, մրգահյութերի և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների, ալկոհոլային 
խմիչքների, բուսական ապրանքների, 
ծխախոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գովազդ 
ուղիղ փոստի միջոցով. գնող և վաճառող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապրանքների ընտրում և գնում անհատների և 
ձեռնարկատերերի համար. ծառայությունների 
պատվիրում (երրորդ անձանց համար). 
հանրախանութներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. սուպերմարկետներում 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
քարտուղարների ծառայություններ. վիճակա-
գրական տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
աջակցություն բաժանորդների ցուցակի 
հավաքման և վարձակալման վերաբերյալ. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում՝ համացանցի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գործարարության ուղղորդման և աշխատողների 
տեղավորման  ծառայություններ. ներմուծման-
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (ներմուծման-արտա-

հանման գործակալություններ). թերթերի 
բաժանորդագրման գործակալություններ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վերագրառում 
(ներառյալ՝ տրաֆարետային գրառում). 
գրասենյակային կահույքի վարձույթ. 
հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների 
կառավարում. գործարարության կառավարման 
ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի 
ոլորտում.  գործերի կառավարում և 
վարչարարական գործունեություն  գործա-
րարության ասպարեզում հովանավորության 
ծրագրերի վերաբերյալ. հաշվապահական 
ծառայություններ. բարեգործական ծառա-
յություններ, այն է՝  վարչարարական 
գործունեություն  գործարարության ասպա-
րեզում կամավոր ծրագրերի և հասարակական 
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպման 
և իրագործման վերաբերյալ. վաճա-
ռակրպակների վարձույթ. առևտրային և 
գործարարության ասպարեզում կոնտակտային 
տվյալների տրամադրում. որոնողական 
համակարգերի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. վճար՝ յուրաքանչյուր 
սեղմման համար PPC (համացանցում 
օգտագործվող վճարման համակարգ, որի 
միջոցով գովազդատուն վճարում է կայքի 
սեփականատիրոջն ըստ վերջինիս կայքում 
հայտարարությունների գերհղման միջոցով իր 
կայքն այցելած մարդկանց քանակի). 
առևտրային միջնորդության ծառայություններ. 
արտահաստիքային ծառայություններ 
տրամադրողների գործերի կառավարում. 
երրորդ անձանց առևտրային գործարքների 
վերաբերյալ բանակցությունների և 
եզրակացությունների տրամադրում. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
տվյալների թարմացում և պահպանում. 
գործարար նախագծերի կառավարում 
շինարարական օբյեկտների համար. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
համացանցային տեխնոլոգիաների հիմքով 
մուլտիմեդիային հեռուստակոնֆերանսների, 
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տեսակոնֆերանսների և առցանց հանդի-
պումների կազմակերպման ծառայություններ, 
որը մասնակիցներին թույլ է տալիս 
կատարել փաստաթղթերի, տվյալների 
և պատկերների համաժամանակյա և ոչ 
համաժամանակյա դիտում, համատեղ 
օգտագործում, հրապարակում, խմբագրում 
և քննարկում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով. հաճախորդներին համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառական 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա  կոնֆերանսների և հանդիպում-
ների իրակա նացման, արդյունավետության 
և կարգավիճակի վերաբերյալ առցանց 
զեկույցների առցանց մուտքի տրամադրում. 
օգտագործողներին համացանցի միջոցով 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրում  
համակարգչային մասնավոր ցանցեր. 
տեղեկատվության տրամադրում տվյալների 
և տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. խորհրդատվություն տվյալների և 
տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. առցանց  համագործակցության 
ծառայություններ օգտագործողներին կիրա-
ռական ծրագրերին, հիմնահարթակներին, 
համատեղ օգտագործվող փաստաթղթերին, 
տվյալներին, հանձնարարությունների ցուցակ-
ներին և քննարկման ֆորումներին մուտքի 
ապահովմամբ. համացանցային հեռարձակման 
ծառայություններ՝ համացանցային տեխնո-
լոգիաների հիմքով հեռարձակման 
վերաբերյալ բողոքների ներկայացման 
հիմնահարթակների մասին տեղեկատվու-
թյան առցանց  հիմնապաշարի տրամա-
դրմամբ. համակարգչային հիմնապաշարին 
և համա ցանցին հեռահաղորդակցական 
մուտքի և կապուղիների տրամադրում. 
էլեկտրո նային հաղորդակցություն. 
ինտերակտիվ հեռահաղորդակցություն. 
տեղե կատվության (վեբ-էջերի), համա-
կարգչային ծրագրերի և տվյալների 
հեռահաղորդակցություն. համացանցին 
կամ տվյալների հիմնապաշարներին հեռա-
հաղորդակցական կապի տրամադրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. 

հաղորդակցություն թելքաօպտիկական 
ցանցերի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. ֆաքսիմիլային  փոխանցում. 
հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայու-
թյուններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների 
փոխանցման ծառայություններ էլեկտրոնային 
եղանակով. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումների վարձույթ. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման, ստացման 
և վերահաղորդման ծառայություններ. 
տվյալների հավաքում, փոխանցում և 
տեղհասցնում էլեկտրոնային եղանակով. 
փոստային հաղորդագրությունների, լուսա-
նկարների և (կամ) կինոֆիլմերի վերաբերյալ  
տեղեկատվության, ինչպիսիք են` նիշերի, 
հաղորդագրությունների, երաժշտության և 
պատկերների, հեռագրերի, տեղեկատվության 
և տվյալների հավաքման, փոխանցման 
և տեղհասցնման ծառայություններ 
մեխանիկական, էլեկտրոնային,  հեռա-
խոսային, տելեքսային, մալուխային, 
համակարգչային և արբանյակային եղանակով. 
ձայնա- և տեսատվյալների, անշարժ և 
շարժական պատկերների և տվյալների 
փոխանցում, հեռարձակում և ընդունում 
խտացված կամ չխտացված տեսքով և 
իրական ժամանակում կամ ուշացած. 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
ուղարկ ման, կոնֆերանս-կապի ստեղծման և 
պատվերների փոխանցման ծառայություններ. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների միջոցով հաղորդակցություն, 
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին 
իրական ժամանակում վարել ինտերակտիվ 
բանակցություններ և զրույցներ համակարգչային 
տերմինալի և անշարժ ու շարժական նկարների 
և ձայնի (ինչպիսիք են նիշերը) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարություն ների 
և հաղորդագրությունների տախտակների 
տրա մադրում հաղորդագրությունների 
փո խանց ման համար. առցանց քննարկման 
ֆորումն երի ծառայություններ. հեռուս-
տատեսային հեռարձակման ծառայություններ. 
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ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
հեռարձակման  և փոխանցման ծառայու-
թյուններ. երաժշտության հեռարձակում. 
երաժշտության, ֆիլմերի, ինտերակտիվ 
ծրագրերի, տեսատվյալների, էլեկտրոնային 
համակարգչային խաղերի փոխանցում. 
առցանց  գնումների և համընդհանուր 
մանրածախ վաճառքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. պատվերով 
տեսաֆիլմերի փոխանցման ծառայություն-
ներ. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի համակարգչային 
հիմնապաշար մուտքի տրամադրում 
համակարգչային ցանցերում հասանելի 
տեղեկատվության, տվյալների, վեբ-կայքերի 
և աղբյուրների որոնման և առբերման համար. 
օգտագործողներին համակարգչի միջոցով 
հասանելի էլեկտրոնային հրապարակումների, 
հայտարարությունների տախտակների, 
տվյալ ների հիմնապաշարի և տեղեկատվու-
թյան պարունակությամբ համակարգչային 
տվյալ  ների հիմնապաշար մուտքի տրա-
մադրում. զրուցասրահների գործարկում 
(զրուցասրահների ծառայություններ). օգտա-
գործողներին համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցեր 
բազմակի մուտքի տրամադրում լայնածավալ 
տեղեկատվության փոխանցման և 
տարածման համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում, որի միջոցով երրորդ անձինք 
կարող են առաջարկել ապրանքներ և 
ծառայություններ, տեղադրել և իրականացնել 
պատվերներ, կնքել պայմանագրեր և 
կատարել գործարքներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի ինտերակտիվ 
վեբ-կայքեր երրորդ անձանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության տեղադրման, 
դիմումների, պահանջներին պատասխանելու, 
ապրանքների, ծառայությունների և բիզնես 
հնարավորությունների համար պատվերներ 
տեղադրելու և կատարելու համար. 
հաղորդակցություն, այն է` տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդակության համար. տեղեկատվության 

փոխանցում տեսատվյալների փոխանց-
ման համակարգերի միջոցով. վեբ-
կոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկ տրո  նա յին հաղորդակցություն տեքս-
տային հաղոր դա գրությունների միջոցով 
վիրտուալ զրուցասրահների ստեղծման 
համար. էլեկտրոնային հայտարարություն ների 
տախտակների տրամադրում համակարգ-
չային օգտագործողների միջև ապրանք-
ների, ծառայությունների և գործարարու թյան 
ասպարեզում նախաձեռնություն ների, 
ուղե  ցույց ների և հնարավորությունների 
վերա  բերյալ հաղորդագրությունների տեղա-
դրման և փոխանցման համար. առցանց  
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակների տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով ապրանքների 
տեղադրման, խթանման, վաճառքի և 
վերավաճառքի համար. էլեկտրոնային 
փոստի և էլեկտրոնային փոստի ուղարկման, 
տեղհասցնման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. առցանց  
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակներ և տվյալների հիմնապաշարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում.  էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակներ մուտքի 
տրամադրում համակարգչային օգտա-
գործողների միջև ապրանքների, ծառա-
յությունների և գործարարության ասպարե զում 
հնարավորությունների վերաբերյալ հաղոր-
դագրությունների տեղադրման և փոխանց-
ման համար. էլեկտրոնային օրացույցներ, 
հասցեագրքեր և էլեկտրոնային գրանցագրքեր 
մուտքի տրամադրում տեղական և 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցերի միջոցով. տեսա- և (կամ) հեռա-
խոսակոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի և 
սարքերի տրամադրում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքեր համակարգչային կապուղիների 
տրամադրում էլեկտրոնային առևտրի և 
համաշխարհային առևտրային իրական 
գործարքների աջակցման համար. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
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ծառայություններն ընդգրկված 38-րդ դասում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեքստերի, գրքերի և ամսագրերի հրատարակում 
(բացառությամբ գովազդային տեքստերի). 
դիագրամների, պատկերների և լուսանկարների 
հրապարակում. թերթերի, ամսագրերի 
և պարբերականների հրատարակում. 
կրթություն, դաստիարակություն, ուսուցում 
և դասավանդում հեռահաղորդակցու-
թյան, համակարգիչների, համակարգչային 
ծրա գրերի, վեբ-կայքերի մշակման, 
էլեկտրոնային առևտրի, գործարարության 
կառավարման և գովազդի ոլորտում. 
ինտերակտիվ և ոչ ինտերակտիվ կրթություն, 
դաստիարակություն, ուսուցում, դասավանդում, 
զվարճությունների և ժամանցի կազմակերպում. 
ուսումնական ծրագրերի, քննությունների և 
որակավորումների մշակում. զվարճությունների 
կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային 
ինտերակտիվ միջոցներով. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղեր. կրթության, դաստիարակության, 
ուսուցման, դասավանդման, զվարճությունների 
և ժամանցի, սպորտային, սոցիալական և 
մշակութային  միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց  
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. երգի մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
համերգների կազմակերպում, վարում և 
անցկացում. միջոցառումների և մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում 
կրթական կամ ժամանցային նպատակներով. 
հեռուստախաղերի և վիկտորինաների  
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
տոմսերի վաճառքի գործակալություններ 
զվարճությունների և ժամանցի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տեղեկատվության 
տրամադրում  զվարճությունների կամ 
կրթության վերաբերյալ. համացանցից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
համացանցային MP3 վեբ-կայքերից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
զվարճությունների և կրթական ծառայություններ 

ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, կենդանի կամ  գրանցված  
ձայնային, տեսա-  կամ ձայնատեսային 
նյութերի պլանավորման, արտադրման և 
բաշխման ոլորտում՝ վերգետնյա մալուխներով, 
արբանյակային ալիքներով, համացանցով, 
անլար կամ լարային համակարգերով կամ 
այլ կապի միջոցներով հեռարձակման 
համար. զվարճությունների ծառայություններ 
երաժշտության ոլորտում. ձայնագրությունների 
վարձույթ.  ժամանցային, կրթական, 
ուսումնական, փաստագրական և լրատվական 
ծրագրերի պատրաստում հեռարձակման 
համար. լրագրողների ծառայություներ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հրատապ, 
գլխավոր նորությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում արբանյա-
կային հեռուստահաղորդման, համացանցի 
կամ այլ էլեկտրոնային միջոցներով. 
հեռուստածրագրերի, ռադիոծրագրերի և կինո-
ֆիլմերի արտադրություն. հեռուստածրագրերի 
պատրաստում և արտադրություն. տեղե-
կատվության, տվյալների, պատկերների, 
ձայնի, երաժշտության, տեսատվյալների, 
մուլտիպլիկացիայի և տեքստերի տրամադրում 
ժամանցի և զվարճանքի նպատակով. խաղերի 
ծառայություններ. ակումբային ժամանցային, 
սպորտային և մարմնամարզական սարքերի 
տրամադրում. նվագախմբերի ներկայացումներ. 
ակումբային զվարճությունների, դիսկոտեկների, 
նորաձևության ցուցադրումների և գիշե-
րային ակումբների ծառայություններ. 
զվարճության, կրթության և մշակութային 
ծառայություններին վերաբերվող ակումբային 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների ուսուցողական 
գիտաժողովների կազմակերպում, անցկացում 
և տրամադրում. ցուցահանդեսների, 
նորաձևության ցուցադրումների, գիտա-
կրթական ցուցադրումների և մշակութային 
ցուցադրումների ու ներկայացումների կազմա-
կերպում և անցկացում. պատկերասրահների 
և գեղարվեստի գործերի ցուցահանդեսների 
ծառայություններ. պատկերասրահների 
ծառա յություններ գեղարվեստի գործերի 
վար ձակալման վերաբերյալ. ուսուցողական 
ծառայություններ առողջության և անվտան-
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գության գործունեության վերաբերյալ. 
շրջակա միջավայրի պահպանում. սիգարների 
վերաբերյալ դասընթացների, գինիների 
համտեսման դասընթացների տրամադրում. 
գիտակրթական տեղեկատվութան տրա-
մադրում հետազոտական նյութերի և 
դրանց գործակալությունների վերաբերյալ. 
սեմինարների կազմակերպում, պատրաստում, 
պլանավորում և կառավարում. կենդանիների 
վարժեցում. ուղղորդում հեռարձակման 
ծրագրերի արտադրության մեջ. ուսումնական և 
ուսուցողական ծառայություններ մեքենաների, 
սարքերի ու սարքավորումների, ներառյալ՝ 
հեռարձակվող ծրագրերի արտադրության 
համար օգտագործվող ձայնատեսային 
սարքավորումների գործարկման վերաբերյալ. 
ձայնային և տեսային ստուդիաների 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. սարքավորումների տրամա-
դրում կինոնկարների, ցուցադրումների, 
ներկա յացումների, երաժշտական կամ 
ուսուցողական դասընթացների համար. 
զվարճալի իրադարձությունների համար 
տոմսերի ամրագրման գործակալություններ. 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) վարձույթ 
և վարձակալություն. երաժշտական 
գործիքների վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստատեսային ծրագրերի վարձույթ 
և վարձակալություն. հեռուստացույցների 
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը 
դուրս տրամադրող գրադարանների 
ծառայություններ. պահոցային բաժանմունքով 
գրադարանների ծառայություններ. ենթագրման 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. զվարճությունների ծրագրային 
արտադրանքի վարձույթ. տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի, ձայնի կամ 
պատկերի, կամ կինոֆիլմերի տրամադրում 
հեռահաղորդակցական կամ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց համակարգչային 
խաղերի և մրցույթների տրամադրում. 
նախապես գրանցված տեսաժապավենների 
վարձույթ. խաղային ավտոմատների  վարձույթ 
և վարձակալություն. արքադային խաղերի 
սարքավորումների փոխատվություն. նկար-
ների փոխատվություն. լուսանկարչություն. 
թարգմանիչների ծառայություններ. բանա-
վոր թարգմանիչների ծառայություններ. 

կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում ռիսկի կառավարման ոլորտում.  
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում հավաստագրման վերաբերյալ. 
նորությունների տրամադրում. վիճակախաղերի 
ծառայություններ. առցանց չբեռնվող 
տեսանյութերի տրամադրում. կրկնուսուցում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 41-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության, տվյալների, փաստաթղթերի 
և պատկերների փոխանցման հետ կապված 
համակարգչային ծառայություններ. կիրա-
ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
աշխատածրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ` 
համացանցային տեխնոլոգիայի հիմքով 
կոնֆերանսների, ձայնային կոնֆերանս-
ների, էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, 
փաս տաթղթերի համատեղ մշակման, 
տեսակոնֆերանսների և ձայնի ու 
զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկա-
կան խորհրդակցություն) համակարգչային 
ծրագրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ գրանցված 
օգտագործողների համար առցանց համայնքի 
ստեղծում քննարկումներին մասնակցելու, 
ցանցի հավասարաչափ օգտվողներից 
արձագանքներ ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական ցանցեր 
ստեղծելու և փաստաթղթեր փոխանցելու 
համար. համացանցից օգտվողներին 
համակարգչային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 
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խորհրդատվության տրամադրում օժանդակ թեժ 
գծերի միջոցով. համակարգչային սպասարկում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոթբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի համա-
կարգիչների նախագծում. աձնական թվային 
քարտուղարների և անձնական մեդիա-
նվագարկիչների նախագծում. շարժա-
կան հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև ուղիղ 
կապ հաստատելու համար՝ տվյալների 
փոխանցման նպատակով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
վեբ-էջերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
հոսթինգ տվյալների հիմնապաշարներից և  
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռա խո-
սային կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. խորհրդակցական 
ծառայություններ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգչա-
յին ծառայություններ համակարգչային 
տվյալ ների հիմանապաշարների և վեբ-
կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություններ. 
ճարտարապետական և նախագծային ծառա-
յություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 

համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամա-
դրում. համակարգչային տեղեկատվու-
թյան, տվյալ ների և  հետազոտությունների 
ան վտան գության ապահովում. որակի 
երաշ խավորման ծառայություններ. համա-
կարգ չային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր-
յալ հաշվետվությունների պատրաստում. 
համա կարգիչներ, էլեկտրոնային ցան-
ցեր և տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի վերահսկում (անվտանգության 
ապահովում). համակարգչային ցանցերի 
միջոցով տվյալների փոխանցման և 
խմբակային գործարկման անվտանգության 
ապահովում. խորհրդակցություն տվյալների  
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
տեխնոլոգիական խորհրդակցություն հեռա-
հաղորդակցության անվտանգության ապա-
հովման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
ցանցերի համակարգչայնացված անվտան-
գության ապահովման ծառայություններ. 
տեղեկատվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. խորհրդատվական ծառա-
յություններ համացանցի, համաշխարհային 
վեբ-ցանցի և համակարգչայնացված հաղոր-
դակցական ցանցի անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեղեկատվության 
անվտանգության ապահովում. համա-
կարգչային անվտանգության վավերաց-
ման ծառայություններ. արտացանցային 
տվյալ ների պահուստային պատճենում. 
էլեկտրոնային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և ծրա-
գրավորման վերաբերյալ. քարտեզա գրական 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 42-րդ դասում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
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(442) 20.05.2015
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(ներբեռնվող համացանցից կամ համա-
կարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից). ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտագործողին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումներին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 

հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանց դիտելու 
և վերահսկելու համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ հեռա-
հաղորդակցության, համացանցի, ուսուցման, 
գործարարության, առևտրի և շուկայավարման 
ոլորտում հոդվածների, թերթերի և ուսուցողական 
ձեռնարկների տեսքով. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, համակարգիչների 
արտաքին սարքեր. նոթբուք համակարգիչներ. 
լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրակիր 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. անձնա-
կան մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային խցիկ-
ներ. համակարգչային աշխատակայաններ. 
համա կարգչային սպասարկիչներ (սերվեր-
ներ). ապարատային արտադրանք համա-
կարգչային և հեռահաղորդակցական ցանցի 
ստեղծման համար. համակարգչային ցան-
ցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ (hubs). լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղոր դակցական քարտեր և սարքեր. լեփ-
թոփի բռնիչներ, համակարգիչների պայուսակ-
ներ. կրակմարիչներ. համակարգչային 
ապա րատային և ծրագրաապարա-
տային արտա դրանք. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). կոմպակտ սկավառակներ. 
թվային երաժշտություն (համացան-
ցից ներ բեռնվող). հեռահաղորդակցական 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռա խոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ, 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգերի (GPS) 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային, 
էլեկտրոնային և տեսա- խաղերի ծրագրեր 
և ծրագրային արտադրանք (ներառյալ՝ 
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համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). հեղուկաբյուրեղային տեսա-
սարքեր   հեռահաղորդակցական       և     
էլեկ տրո նային սարքավորումների համար. 
հեռուստատեսային կցուրդներ. հեռա-
կառավարման վահանակներ. տվյալների 
պահման ծրագրեր. ակնոցներ և արևային 
ակնոցներ. էլեկտրոնային ցուցանակներ. 
բանկային ծածկագրված կամ մագնիսա-
կան  վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
ներբեռնվող աշխատածրագրեր համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված 
քարթրիջներ տպող և ֆոտոպատճենահանող 
սար քերի  համար. սարքեր երեխաների հետև -
ման համար. տեսախցիկներ երեխաների 
հետևման համար. օբյեկտիվների լուսա-
պաշտպան բլենդներ. համակարգչային 
պլանշետներ. կոդավորված բանալի-քարտեր. 
3D ակնոցներ. տեսախաղային սարքերի հիշող 
քարտեր. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 16. թերթեր, ամսագրեր, պար-
բերականներ, հանդեսներ. թուղթ, ստվա-
րաթուղթ և դրանցից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկ ներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. գրքեր, 
բրոշյուրներ, պլակատներ, տպագիր քարտեր, 
ծանուցատետրեր, կատալոգներ, օրացույցներ, 
գնապիտակներ, թղթից, ստվարաթղթից 
և պլաստմասսայից ձեռքի պայուսակներ. 
հեռախոսային, ֆաքսիմիլային, էլեկտրոնային 
փոստի և վեբ-կայքերի տպագիր տեղեկատուներ. 
քարտեր՝ հաշվեքարտերի, վարկաքարտերի, 

վճարաքարտերի և հեռախոսային քարտերի 
տեսքով, բացառությամբ ծածկագրված կամ 
մագնիսական քարտերի. տպագրական 
արտադրանք հանդիսացող մարկետինգային 
և խթանիչ նյութեր. տպագիր գովազդային 
նյութեր. օգտագործողի ձեռնարկներ. թղթից, 
պլաստմասսայից կամ ստվարաթղթից 
պատրաստված փաթեթավորման նյութեր. 
անձեռոցիկներ. թղթյա թաշկինակներ. թղթյա 
ֆիգուրներ և մակետներ. նվերի փաթեթավորման 
թղթյա տոպրակներ և պայուսակներ. էջերի 
կալիչներ.  բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 16-րդ դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. խրախուսական պարգևատրումների 
և հավատարմության ծրագրերի կազմակերպում, 
գործարկում և վերահսկում. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող գովազդային ծառա-
յություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
գովազդի արտադրություն. հաշվապահական 
հաշվառում. աճուրդային վաճառք. տոնա-
վաճառների կազմակերպում. հանրային 
կարծիքի ուսումնասիրում. տվյալների մշակում. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում. 
գովազդային գործակալությունների ծառա-
յություններ. երրորդ անձանց տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում. տեղե կա-
տվության հավաքում տվյալների համա կարգ-
չային    հիմնապաշարում. գործարա րու թյան 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառա-
յություններ. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական  ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցողական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինարների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական  ծառա-
յություններ համացանցային տեխնոլոգիայի 
վրա հիմնված տվյալների տրամադրման 
ոլորտում. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ առցանց 
համագործակցության և համագործակցության 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գործարարու թյան 
ասպա րեզում խորհրդակցական  ծառայու-
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թյուններ վաճառքի և շուկայավարման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ. գործա-
րարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցողական և ուսումնական  ծրագրերի և 
սեմինարների զարգացման, ստեղծման, 
գործընթացի համակարգման, արտադրության, 
գրանցման, հետևման և վերջնամշակման 
վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման և 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառա-
յություններ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով գործերի 
կառավարման դյուրացման վերաբերյալ՝ 
համակարգելով և տրամադրելով ուղղություն-
ներ գործարար և սպառողական բազմազան 
ապրանքների ու ծառայությունների մատա-
կարարման համար. ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ գործա-
րարության ասպարեզում տեղեկատվության 
տարածում երրորդ անձանց համար տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի  
միջոցով. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում վեբ-
կայքի տրամադրման վերաբերյալ, որի միջոցով 
երրորդ անձինք կարող են առաջարկել և 
ստանալ ապրանքներ ու ծառայություններ, 
վաճառել, որոշել առևտրային ուղիների ու 
պատվերների կարգավիճակը և կատարել 
միջազգային առևտուր ու պատվերներ, կնքել 
պայմանագրեր և վարել բիզնես-գործարքներ. 
առցանց պատվերների համակարգչայնացված 
ծառայությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. միջազ-
գային ներմուծման և արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազ դային տարածքի վարձույթ հաղոր-
դակցական միջոցներում. էլեկտրոնային 
աճուրդի վերաբերյալ առցանց առևտրի և 
առևտրային առցանց գնահատման ծառայու-
թյուններ. սպառողական ապրանքների 

մանրածախ առևտրի առցանց ծառայություններ. 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների 
տրամադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակ-
ցության նպատակով. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնորդների և վաճառողների համար 
էլեկտրոնային շուկայի գործարկման 
վերաբերյալ. գործարարական աջակցության 
տրամադրում տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով բիզնես-
գործարքների դյուրացման վերաբերյալ. 
կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ 
խորհրդակցության տրամադրում. շուկա-
յավարման և խթանման ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տպագրում. ազատ 
տարածքների վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի թարմացում, 
գովազդային նյութերի հավաքում՝ համացանցում 
որպես վեբ-էջեր օգտագործման համար. 
գովազդային տարածքի վարձույթ. 
համակարգչային տվյալների մշակում. տեղե-
կատվական ծառայություններ վաճառքի, 
առևտրի և խթանման վերաբերյալ. 
հեռախոսային պատասխանիչի ծառա-
յություններ անհասանելի բաժանորդների 
համար. հեռախոսային պատասխանիչի 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
համացանցում տրամադրվող աճուրդային 
ծառայություններ. անձնակազմի կառավարում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի և 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում վաճառքի, առևտրի, գովազդի և 
խթանման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
միջոցներում մանրածախ առևտրի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում. ապրանքների 
տեսականու հավաքում մի տեղում երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները բազմատեսակ արդյունա-
բերական ապրանքների համացանցային վեբ-
կայքերից և մեծածախ առևտրի կետերից. 
ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
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ների կատալոգներից փոստային պատվերի 
միջոցով կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ առևտրի կետերից. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների լսափողերի,  
շարժական հեռախոսների լրասարքերի, 
էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական 
ապրանքների, համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանքի, մարտկոցների, 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների, 
տեղեկատվության, նկարների, ձայնի և (կամ) 
պատկերի գրառման, ստացման, հաղորդման և 
(կամ) վերարտադրման սարքերի ու 
սարքավորումների, թանկարժեք մետաղների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
տպագրական արտադրանքի, թղթագրենական 
պիտույքների և մագնիսական ու ոչ 
մագնիսական ծածկագրությամբ քարտերի, 
կահույքի, նկարների շրջանակների, տնային և 
խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, 
գործվածքների և մանածագործական ապրանք-
ների, հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
ժանյակների և ասեղնագործված իրերի, 
երիզների և ժապավենների, կոճակների, 
գնդասեղների և ասեղների, արհեստական 
ծաղիկների, գորգերի, հատակի ծածկոցների, 
խաղերի և էլեկտրոնային խաղալիքների, 
արդյունաբերության, գիտության, լուսա-
նկարչության և գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող քիմիական նյութերի, ներկերի, 
արծնուկների և լաքերի, անձնական հիգիենայի 
պարագաների, օճառների, օծանելիքների, 
կոսմետիկական ապրանքների, մազերի և 
մարմնի լոսյոնների, եթերային յուղերի, մաքրող 
և սպիտակեցնող պատրաստուկների, 
քսանյութերի, վառելիքի, մոմերի, 
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե-
նիկ պատրաստուկների, մետաղակապերի և 
փականքային իրերի,  մեքենաների և 
հաստոցների, ձեռքի գործիքների, դանակավոր 
իրերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, համակարգիչների, հաշվիչ 
մեքենաների, էլեկտրական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական և օպտիկական 

սարքերի ու գործիքների, ակնոցների ու 
արևային ակնոցների, վիրաբուժական ու 
բժշկական սարքերի ու սարքավորումների,  
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, փոխա-
դրամիջոցների, հրազենի ու հրավառելիքի, 
արծաթեղենի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, ամսագրերի, քարտերի, թղթից և 
ստվարաթղթից ապրանքների, նկարների, 
գրամեքենաների ու գրասենյակային պիտույք-
ների, փաթեթավորման նյութերի, ռետինի և 
պլաստմասսայի, խծուծման և մեկուսացման 
նյութերի, կաշվի և կաշվի նմանակումների, 
դրանցից պատրաստված իրերի, կանացի 
պայուսակների, քսակների, դրամապանակ-
ների, կաշվե քարտապանակների, 
պայուսակների, ճամպրուկների, հովանոցների, 
հայելիների, ճոպանների, պարանների, 
առասանների, ցանցերի, վրանների, 
մանածագործության համար մանվածքի և 
թելերի, վերարկուների կախիչների, սպասքի 
տակդիրների, դերձակի պարագաների, 
մահճակալի և սեղանի ծածկոցների, 
խաղալիքների և սպորտային պարագաների, 
սննդամթերքի և ըմպելիքների, մսի, ձկան, 
թռչնամսի. պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգերի և 
բանջարեղենի, ջեմերի, մուրաբաների և մրգա-
յին սոուսների, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, 
սննդային յուղերի և ճարպերի, սուրճի, թեյի, 
կակաոյի, շաքարի, բրնձի, ալյուրի, հացի, 
տորթերի ու հրուշակների, համեմունքների, 
թարմ մրգերի և բանջարեղենի, գարեջրի, 
հանքային ջրերի, մրգահյութերի և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների, ալկոհոլային 
խմիչքների, բուսական ապրանքների, 
ծխախոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գովազդ 
ուղիղ փոստի միջոցով. գնող և վաճա ռող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապրանք ների ընտրում և գնում անհատների և 
ձեռնար կատերերի համար. ծառայությունների 
պատ վիրում (երրորդ անձանց համար). 
հանրախանութներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. սուպերմարկետներում 
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մանրա ծախ առևտրի ծառայություններ. 
քարտու ղարների ծառայություններ. վիճա-
կագրական տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
աջակցություն բաժանորդների ցուցակի 
հավաքման և վարձակալման վերաբերյալ. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում՝ համացանցի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գործա րարության ուղղորդման և աշխատող-
ների տեղավորման  ծառայություններ. 
ներմուծման-արտահանման հետ կապված 
մաքսա զերծման գործակալություններ 
(ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյուններ). թերթերի բաժանորդագրման 
գործակալություններ. փաստաթղթերի վերար-
տա դրում. վերագրառում (ներառյալ՝ 
տրաֆարետային գրառում). գրասենյակային 
կահույքի վարձույթ. հաճախորդների հետ 
փոխհարաբերությունների կառավարում. գոր-
ծա րարության կառավարման ծառայություն ներ 
էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում.  գործերի 
կառավարում և վարչարարական գործու-
նեություն  գործարարության ասպարեզում 
հովանավորության ծրագրերի վերաբերյալ. 
հաշվապահական ծառայություններ. բարեգոր-
ծական ծառայություններ, այն է՝  
վարչարարական գործունեություն  գործա-
րարության ասպարեզում կամավոր ծրագրերի 
և հասարակական աշխատանքների նախա-
գծերի կազմակերպման և իրագործման 
վերաբերյալ.  վաճառակրպակների վարձույթ. 
առևտրային և գործարարության ասպարեզում 
կոնտակտային տվյալների տրամադրում. 
որոնողական համակարգերի օպտիմալացում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. վճար՝ 
յուրաքանչյուր սեղմման համար PPC 
(համացանցում օգտագործվող վճարման 
համակարգ, որի միջոցով գովազդատուն 
վճարում է կայքի սեփականատիրոջն ըստ 
վերջինիս կայքում հայտարարությունների 
գերհղման միջոցով իր կայքն այցելած 
մարդկանց քանակի). առևտրային 
միջնորդության ծառայություններ. արտա-
հաստիքային ծառայություններ տրամա-

դրողների գործերի կառավարում. երրորդ 
անձանց առևտրային գործարքների վերաբերյալ 
բանակցությունների և եզրակացությունների 
տրամադրում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարում տվյալների թարմացում և 
պահպանում. գործարար նախագծերի 
կառավարում շինարարական օբյեկտների 
համար. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում գործարարության ասպարեզում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերա-
բերյալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործարքների հաշվանցում և կարգավորում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. առցանց բանկային և ֆինանսական 
ծառայություններ. վարկաքարտերով սպա-
սարկում, հաշիվների մշակում, փոխան-
ցում և դրանց վճարում, ինչպես նաև 
ֆինանսական գործարքների ապահովագրում. 
դրամամիջոցների փոխանցում. դրամա-
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային միջոցով՝ 
երրորդ անձանց համար. վճարումների 
փոխանցում համացանցի միջոցով` 
երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
ծառայություններ հաշիվների դուրսգրման 
և վճարումների իրականացման տեսքով. 
վարձակալման կազմակերպում և կառավարում. 
անշարժ գույքի վարձույթ և վարձակալություն. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում, ֆինանսավորում և անշարժ 
գույքի մեջ ներդրում. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներում. անշարժ 
գույքի գործակալություններ. բնակարանային 
գործակալություններ. ապահովագրողների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի կառավարում 
և դրա վերաբերյալ խորհրդակցություն. 
վարձավճարի հավաքում. գրասենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). սենյակների և 
բնակարանների վարձույթ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի 
միջոցով. անկիզելի պահարաններում պահման 
և ճանապարհային վճարագրերի թողարկման 
ծառայություններ. ներդրումների կատարում. 
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ֆինանսական գնահատում (ապահովագրա-
կան, բանկային, անշարժ գույքի). ֆինանսների և 
ակտիվների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինանսական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից տրա-
մադրվող  բանկային ծառայություններ. 
արժեթղթերի հետ միջնորդային գործառ-
նություններ, արժեթղթի բորսայի գնանշում. 
միջնորդություն արժեթղթերի և պարտա-
տոմսերի բորսայում, ֆինանսական 
վերլուծություն. հաշվեքարտերով, վճարա-
քարտերով և վճարագրի քարտերով սպա-
սարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվների և ներդրումների ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություններ. 
վարկի հաստատում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային 
կառավարոմ. գնումների և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբիտագրում 
և վարկավորում. էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ. պահված արժեքով քարտերի, 
վճարաքարտերի և հաշվեքարտերի թողարկում. 
հեռախոսային վարկաքարտերով սպասարկում. 
առցանց ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից կամ համա-
ցանցից տրամադրվող  տեղեկատվական 
ծառայություններ ֆինանսների և 
ապահովագրության վերաբերյալ. գազի 
և հոսանքի համար վճարների գանձման 
գործակալություններ. հնաոճ իրերի գնա-
հատում. արվեստի գործերի գնահատում. ոսկեր-
չական իրերի գնահատում. օգտագործված 
մեքենաների գնահատում. հարկային տե ղե-
կատվության տրամադրում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
կենտրոնացում. բարեգործական միջոցների 
հավաքման կազմակերպում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. թղթադրամի և 
մանրադրամի հաշվարկման կամ մշակման 
մեքենաների վարձույթ. բանկոմատների 
կամ ավտոմատ դրամարկղերի վարձույթ. 

առցանց վճարային ծառայություններ. պահում 
անկիզելի պահարաններում. ֆինանսավորման 
կազմակերպում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (մաքսազերծում). բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 36-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. համա-
ցանցային տեխնոլոգիաների հիմքով մուլտի-
մեդիային հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և առցանց հանդի-
պումների կազմակերպման ծառայություններ, 
որը մասնակիցներին թույլ է տալիս 
կատարել փաստաթղթերի, տվյալների 
և պատկերների համաժամանակյա և ոչ 
համաժամանակյա դիտում, համատեղ 
օգտագործում, հրապարակում, խմբագրում 
և քննարկում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով. հաճախորդներին  համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառա կան 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և հանդիպումների 
իրականացման, արդյունավետության 
և կարգա վիճակի վերաբերյալ առցանց  
զեկույց ների առցանց մուտքի տրամադրում. 
օգտագործողներին համացանցի միջոցով 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրում 
համակարգչային մասնավոր ցանցեր. 
տեղեկատվության տրամադրում տվյալների 
և տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. խորհրդատվություն տվյալների և 
տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. առցանց համագործակցության 
ծառայություններ օգտագործողներին կիրա-
ռական ծրագրերին, հիմնահարթակներին, 
համատեղ օգտագործվող փաստաթղթերին, 
տվյալներին, հանձնարարությունների ցուցակ-
ներին և քննարկման ֆորումներին մուտքի 
ապահովմամբ. համացանցային հեռարձակման 
ծառայություններ՝ համացանցային տեխնո-
լո գիաների հիմքով հեռարձակման 
վերաբերյալ բողոքների ներկայացման 
հիմնահարթակների մասին տեղեկատվության 
առցանց հիմնապաշարի տրամադրմամբ. 
համակարգչային հիմնապաշար և համա-
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ցանց հեռահաղորդակցական մուտքի և 
կապուղիների տրամադրում. էլեկտրոնային 
հաղորդակցություն. ինտերակտիվ հեռա-
հաղորդակցություն. տեղեկատվության 
(վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. համա-
ցանց կամ տվյալների հիմնապաշարներ 
հեռահաղորդակցական կապի տրամադրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. 
հաղորդակցություն թելքաօպտիկական ցան-
ցերի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. ֆաքսիմիլային փոխանցում. 
հաղորդագրությունների ուղարկման ծառա-
յություններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների փոխանց-
ման ծառայություններ էլեկտրոնային 
եղանակով. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումների վարձույթ. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման, ստացման 
և վերահաղորդման ծառայություններ. 
տվյալների հավաքում, փոխանցում և 
տեղհասցնում էլեկտրոնային եղանակով. 
փոստային հաղորդագրությունների, լուսա-
նկարների և (կամ) կինոֆիլմերի վերաբերյալ  
տեղեկատվության, ինչպիսիք են` նիշերի, 
հաղորդագրությունների, երաժշտության և 
պատկերների, հեռագրերի, տեղեկատվության 
և տվյալների հավաքման, փոխանցման և 
տեղհասցնման ծառայություններ մեխա-
նիկական, էլեկտրոնային, հեռախոսային, 
տելեքսային, մալուխային, համակարգչային 
և արբանյակային եղանակով. ձայնա- և 
տեսատվյալների, անշարժ և շարժական 
պատկերների և տվյալների փոխանցում, 
հեռարձակում և ընդունում խտացված 
կամ չխտացված տեսքով և իրական 
ժամանակում կամ ուշացած. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման, 
կոնֆերանս-կապի ստեղծման և պատ-
վերների փոխանցման ծառայություններ. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների միջոցով հաղորդակցություն, 
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին 

իրական ժամանակում վարել ինտերակտիվ 
բանակցություններ և զրույցներ համակարգչային 
տերմինալի և անշարժ ու շարժական նկարների 
և ձայնի (ինչպիսիք են նիշերը) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակների 
տրամադրում հաղորդագրությունների փոխանց-
ման համար. առցանց  քննարկման ֆորում-
ների ծառայություններ. հեռուստատեսային 
հեռար ձակման ծառայություններ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի հեռարձակման  և 
փոխանցման ծառայություններ. երաժշտության 
հեռարձակում. երաժշտության, ֆիլմերի, 
ինտերակտիվ ծրագրերի, տեսատվյալների, 
էլեկտրոնային համակարգչային խաղերի 
փոխանցում. առցանց  գնումների և 
համընդհանուր մանրածախ վաճառքի վերա-
բերյալ տեղեկատվության փոխանցում. 
պատվերով տեսաֆիլմերի փոխանցման 
ծառայություններ. նորությունների գործա-
կալությունների ծառայություններ. համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի 
համակարգչային հիմնապաշար մուտքի 
տրամադրում՝ համակարգչային ցանցերում 
հասանելի տեղեկատվության, տվյալների, 
վեբ-կայքերի և աղբյուրների որոնման և 
առբերման համար. օգտագործողներին 
համակարգչի միջոցով հասանելի էլեկտրո-
նային հրապարակումների, հայտա-
րարությունների տախտակների, տվյալ ների 
հիմնապաշարի և տեղեկատվու թյան 
պարու  նա կությամբ համակարգչային 
տվյալ  ների հիմնապաշար մուտքի տրա-
մադրում. զրուցասրահների գործար կում 
(զրուցասրահների ծառայություններ). օգտա-
գործողներին համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցեր 
բազմակի մուտքի տրամադրում լայնածավալ 
տեղեկատվության փոխանցման և 
տարած ման համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում, որի միջոցով երրորդ անձինք 
կարող են առաջարկել ապրանքներ և 
ծառայություններ, տեղադրել և իրականացնել 
պատվերներ, կնքել պայմանագրեր և 
կատարել գործարքներ. համաշխարհային 
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համակարգչային ցանցի ինտերակտիվ 
վեբ-կայքեր երրորդ անձանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության տեղադրման, 
դիմումների, պահանջներին պատասխանելու, 
ապրանքների, ծառայությունների և բիզնես 
հնարավորությունների համար պատվերներ 
տեղադրելու և կատարելու համար. 
հաղորդակցություն, այն է` տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդակության համար. տեղեկատվության 
փոխանցում տեսատվյալների փոխանց-
ման համակարգերի միջոցով. վեբ-
կոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրո նային հաղորդակցություն տեքստա յին 
հաղորդագրությունների միջոցով վիրտուալ 
զրուցասրահների ստեղծման համար. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների տրամադրում համակարգչային 
օգտագործողների միջև ապրանքների, 
ծառայությունների և գործարարության ասպա-
րեզում նախաձեռնությունների, ուղեցույց-
ների և հնարավորությունների վերաբերյալ 
հաղորդագրությունների տեղադրման և 
փոխանցման համար. առցանց  ինտերակտիվ 
հայտարարությունների տախտակների տրա-
մադրում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով ապրանքների տեղադրման, 
խթանման, վաճառքի և վերավաճառքի 
համար. էլեկտրոնային փոստի և 
էլեկտրոնային փոստի ուղարկման, տեղ-
հասցնման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. առցանց  
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակներ և տվյալների հիմնապաշարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում.  էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակներ մուտքի 
տրամադրում համակարգչային օգտա-
գործողների միջև ապրանքների, ծառա-
յությունների և գործարարության ասպարեզում 
հնարավորությունների վերաբերյալ հաղորդա-
գրությունների տեղադրման և փոխանց-
ման համար. էլեկտրոնային օրացույցներ, 
հասցեագրքեր և էլեկտրոնային գրանցագրքեր 

մուտքի տրամադրում տեղական և 
համաշխարհային համակարգչային 
ցան ցերի միջոցով. տեսա- և (կամ) 
հեռախոսակոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի 
և սարքերի տրամադրում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքեր համակարգչային կապուղիների 
տրամադրում էլեկտրոնային առևտրի և 
համաշխարհային առևտրային իրական 
գործարքների աջակցման համար. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 38-րդ դասում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
էլեկտրոնային եղանակով պահված տվյալ-
ների կամ փաստաթղթերի պահպանում. 
փոխադրումների վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. միջնորդություն ծովային 
փոխադրումների ասպարեզում. ավտոմոբի-
լային փոխադրումներ. ավիափոխադրումներ. 
փոխադրամիջոցների վարձույթ. խմելու 
ջրի մատակարարում. նամակագրության 
առաքում. ճանապարհորդությունների ամրա-
գրում. փոխադրում խողովակատարով. 
փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակագրության կամ ապրանքների). 
տրանսպորտային ծառայություններ փոխա-
դրա միջոցների կառավարման ոլորտում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. կայանա տեղերի 
ծառայություններ. զբոսա նավով, նավով և 
(կամ) նավակով ճանապարհորդություն ների 
կազմակերում. տուրիստական գործակալու-
թյուն ներ. ճանա պարհորդությունների 
ամրա գրում և ճանապար հորդությունների    
վերա  բերյալ           տեղեկա տվու թյան տրամա-
դրում. ճանապարհորդական տոմսերի 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
ճանա պարհորդությունների կազմակերպում 
և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում՝ բոլորն առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տրամադրվող. ճանա-
պարհորդության և զբոսաշրջության վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
համացանցի կամ հեռահաղորդակցական 
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ցանցերի միջոցով. ապրանքների և 
ուղևորների փոխադրում. փաթեթավորում. 
ճանապարհների և երթևեկության վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
վարորդների ծառայություններ. բեռների 
բեռնում և բեռնաթափում. միջնորդություն 
նավավարձակալման ժամանակ. փոխադրման 
ծառայություններ տեղափոխման ժամանակ. 
միջնորդություն նավերի և (կամ) նավակների 
վարձույթի, վարձակալման, վաճառքի, գնման 
և (կամ) փոխադրման ժամանակ. խորտակվող 
նավերի և (կամ) նավակների փրկարարական 
և վերհանման ծառայություններ. նավատարերի 
(լոցմանների) ծառայություններ. գազի 
բաշխում և մատակարարում. հոսանքի 
բաշխում և մատակարարում. ջեռուցման 
բաշխում և մատակարարում. ջրի բաշխում և 
մատակարարում.  կառանման համակարգերի 
ծառայություններ. պահեստների վարձույթ. 
թռիչքային տարածքների վարձույթ, այն 
է՝ վերթիռվայրէջքային գոտիներ և հրա-
պարակներ մուտքի տրամադրում. վճարովի 
ավտոճանապարհների տրամադրում. 
հաշման դամների սայլակների վարձույթ և 
(կամ) վարձակալություն. կայանատեղերի 
կառավարում. ինքնաթիռների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. կոնտեյներների վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. հեծանիվների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. 
ավտոմեքենաների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. նավերի և (կամ) նավակների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. ոչ 
շարժիչային փոխադրամիջոցների վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. կայանատեղերի 
մեխանիկական համակարգերի վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. բեռնային 
տակդիրների վարձույթ և (կամ) վարձա-
կալություն. փաթեթավորման և փաթաթ-
ման մեքենաների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. սառնարանների վարձույթ և 
(կամ) վարձակալություն. կենցաղային թափոնի 
և աղբի հավաքում. արդյունաբերական թափոնի 
և աղբի հավաքում. նավարկման համակարգերի 
վարձույթ. երթևեկության ուղիների տրամա-
դրում ճանապարհորդության նպատակներով. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ 

ծառայություններն ընդգրկված 39-րդ դասում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեքստերի, գրքերի և ամսագրերի հրատա րա-
կում (բացառությամբ գովազդային տեքստերի). 
դիագրամների, պատկերների և լուսանկար-
ների հրապարակում. թերթերի, ամսագրերի 
և պարբերականների հրատարակում. 
կրթություն, դաստիարակություն, ուսուցում 
և դասավանդում հեռահաղորդակցու-
թյան, համակարգիչների, համակարգչային 
ծրագրերի, վեբ-կայքերի մշակման, 
էլեկտրոնային առևտրի, գործարարության 
կառավարման և գովազդի ոլորտում. 
ինտերակտիվ և ոչ ինտերակտիվ կրթություն, 
դաստիարակություն, ուսուցում, դասավանդում, 
զվարճությունների և ժամանցի կազմակերպում. 
ուսումնական ծրագրերի, քննությունների և 
որակավորումների մշակում. զվարճությունների 
կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային 
ինտերակտիվ միջոցներով. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղեր. կրթության, դաստիարակության, 
ուսուցման, դասավանդման, զվարճությունների 
և ժամանցի, սպորտային, սոցիալական և 
մշակութային  միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց  
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. երգի մրցույթների 
կազմա կերպում, վարում և անցկացում. 
համերգների կազմակերպում, վարում և 
անցկացում. միջոցառումների և մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում 
կրթական կամ ժամանցային նպատակներով. 
հեռուստախաղերի և վիկտորինաների  
կազ մակերպում, վարում և անցկացում. 
տոմսերի վաճառքի գործակալություններ 
զվարճությունների և ժամանցի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տեղեկատվության 
տրամադրում զվարճությունների կամ 
կրթության վերաբերյալ. համացանցից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
համացանցային MP3 վեբ-կայքերից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
զվարճությունների և կրթական ծառայություններ 
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ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, կենդանի կամ  գրանցված 
ձայնային, տեսա- կամ ձայնատեսային 
նյութերի պլանավորման, արտադրման և 
բաշխման ոլորտում՝ վերգետնյա մալուխներով, 
արբանյակային ալիքներով, համացանցով, 
անլար կամ լարային համակարգերով կամ 
այլ կապի միջոցներով հեռարձակման 
համար. զվարճությունների ծառայություններ 
երաժշտության ոլորտում. ձայնագրությունների 
վարձույթ. ժամանցային, կրթական, 
ուսումնական, փաստագրական և լրատվական 
ծրագրերի պատրաստում հեռարձակման 
համար. լրագրողների ծառայություներ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հրատապ, 
գլխավոր նորությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում արբան-
յակային հեռուստահաղորդման, համացանցի 
կամ այլ էլեկտրոնային միջոցներով. 
հեռուստածրագրերի, ռադիոծրագրերի և կինո-
ֆիլմերի արտադրություն. հեռուս տածրագրերի 
պատրաստում և արտադրություն. տեղե-
կատվության, տվյալների, պատկերների, 
ձայնի, երաժշտության, տեսատվյալների, 
մուլտիպլիկացիայի և տեքստերի տրամադրում 
ժամանցի և զվարճանքի նպատակով. խաղերի 
ծառայություններ. ակումբային ժամանցային, 
սպորտային և մարմնամարզական սարքերի 
տրամադրում. նվագախմբերի ներկայացումներ. 
ակումբային զվարճությունների, դիսկոտեկների, 
նորաձևության ցուցադրումների և գիշե-
րային ակումբների ծառայություններ. 
զվար ճության, կրթության և մշակութային 
ծառա յություններին վերաբերվող ակումբային 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների ուսուցողական 
գիտաժողովների կազմակերպում, անցկացում 
և տրամադրում. ցուցահանդեսների, նորա-
ձևության ցուցադրումների, գիտակրթական 
ցուցադրումների և մշակութային ցուցա-
դրումների ու ներկայացումների կազմակերպում 
և անցկացում. պատկերասրահների և 
գեղարվեստի գործերի ցուցահանդեսների 
ծառայություններ. պատկերասրահների 
ծառա յություններ գեղարվեստի գործերի 
վարձա կալման վերաբերյալ. ուսուցողական 
ծառա յություններ առողջության և անվտան-

գության գործունեության վերաբերյալ. 
շրջակա միջավայրի պահպանում. սիգարների 
վերաբերյալ դասընթացների, գինիների 
համտեսման դասընթացների տրամադրում. 
գիտակրթական տեղեկատվութան տրա-
մադրում հետազոտական նյութերի և 
դրանց գործակալությունների վերաբերյալ. 
սեմինարների կազմակերպում, պատրաստում, 
պլանավորում և կառավարում. կենդանիների 
վարժեցում. ուղղորդում հեռարձակման 
ծրագրերի արտադրության մեջ. ուսումնական և 
ուսուցողական ծառայություններ մեքենաների, 
սարքերի ու սարքավորումների, ներառյալ՝ 
հեռարձակվող ծրագրերի արտադրության 
համար օգտագործվող ձայնատեսային 
սարքավորումների գործարկման վերաբերյալ. 
ձայնային և տեսային ստուդիաների 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. սարքավորումների տրամադրում 
կինոնկարների, ցուցադրումների, ներկա-
յացումների, երաժշտական կամ ուսուցո-
ղական դասընթացների համար. զվարճալի 
իրադարձությունների համար տոմսերի 
ամրագրման գործակալություններ. կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) վարձույթ 
և վարձակալություն. երաժշտական 
գործիքների վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստատեսային ծրագրերի վարձույթ 
և վարձակալություն. հեռուստացույցների 
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը 
դուրս տրամադրող գրադարանների 
ծառայություններ. պահոցային բաժանմունքով 
գրադարանների ծառայություններ. ենթագրման 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. զվարճությունների ծրագրային 
արտադրանքի վարձույթ. տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի, ձայնի կամ 
պատկերի, կամ կինոֆիլմերի տրամադրում 
հեռահաղորդակցական կամ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց համակարգչային 
խաղերի և մրցույթների տրամադրում. 
նախապես գրանցված տեսաժապավենների 
վարձույթ. խաղային ավտոմատների  վարձույթ 
և վարձակալություն. արքադային խաղերի 
սարքավորումների փոխատվություն. նկար-
ների փոխատվություն. լուսանկարչություն. 
թարգմանիչների ծառայություններ. բանա-
վոր թարգմանիչների ծառայություններ. 
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կրթա կան և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում ռիսկի կառավարման ոլորտում.  
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում հավաստագրման վերաբերյալ. 
նորությունների տրամադրում. վիճակախաղերի 
ծառայություններ. առցանց չբեռնվող տեսա-
նյութերի տրամադրում. կրկնուսուցում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 41-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության, տվյալների, փաստաթղթերի 
և պատկերների փոխանցման հետ կապված 
համակարգչային ծառայություններ. կիրա-
ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
աշխատածրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ` 
համացանցային տեխնոլոգիայի հիմքով 
կոնֆերանսների, ձայնային կոնֆերանսների, 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, փաս-
տաթղթերի համատեղ մշակման, տեսա-
կոնֆերանսների և ձայնի ու զանգի մշակման 
ոլորտում ծրագրային ապահովմամբ. առցանց 
չբեռնվող ծրագրային ապահովում բազմաթիվ 
աշխատածրագրերի փոխգործելիությունը 
դյուրացնելու համար. առցանց ռեժիմում, 
էլեկտրոնային փոստի կամ հեռախոսի 
միջոցով տրամադրվող տեխնիկական 
օժանդակություն (տեխնիկական խորհրդակ-
ցություն) համակարգչային ծրագրերի և 
աշխատածրագրերի վերաբերյալ. համա-
կարգչային սպասարկում, այն է՝ գրանցված 
օգտագործողների համար առցանց համայնքի 
ստեղծում քննարկումներին մասնակցելու, 
ցանցի հավասարաչափ օգտվողներից 
արձագանքներ ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական ցանցեր 
ստեղծելու և փաստաթղթեր փոխանցելու 
համար. համացանցից օգտվողներին 
համակարգչային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 

խորհրդատվության տրամադրում օժանդակ թեժ 
գծերի միջոցով. համակարգչային սպասարկում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոթբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համակարգիչների նախագծում. աձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. շար-
ժական հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև ուղիղ 
կապ հաստատելու համար՝ տվյալների 
փոխանցման նպատակով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
վեբ-էջերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
հոսթինգ տվյալների հիմնապաշարներից և  
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռախոսային 
կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. խորհրդակցական ծառա-
յություններ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգչային 
ծառայություններ համակարգչային տվյալ-
ների հիմանապաշարների և վեբ-կայ-
քերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություններ. 
ճարտարապետական և նախագծային ծառա-
յություններ. շենքերի, գրասենյակների 
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և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամա-
դրում. համակարգչային տեղեկատվու-
թյան, տվյալ ների և  հետազոտությունների 
անվտան գության ապահովում. որակի 
երաշխա վորման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր-
յալ հաշվետվությունների պատրաստում. 
համակարգիչներ, էլեկտրոնային ցան-
ցեր և տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի վերահսկում (անվտանգության 
ապահովում). համակարգչային ցանցերի 
միջոցով տվյալների փոխանցման և 
խմբակային գործարկման անվտանգության 
ապահովում. խորհրդակցություն տվյալների  
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
տեխնոլոգիական խորհրդակցություն հեռա-
հաղորդակցության անվտանգության ապա-
հովման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
ցանցերի համակարգչայնացված անվտան-
գության ապահովման ծառայություններ. 
տեղեկատվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման վերա-
բերյալ. խորհրդատվական ծառայություններ 
համացանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. տեղեկատվության անվտան-
գության ապահովում. համակարգչային 
անվտանգության վավերացման ծառա-
յություններ. արտացանցային տվյալների 
պահուստային պատճենում. էլեկտրոնային 
տվյալների պահում. վեբ-կայքի միջոցով 
տեղեկատվության տրամադրում համա-
կարգչային տեխնոլոգիայի և ծրագրավորման 
վերաբերյալ. քարտեզագրական ծառա-
յություններ. ամպային հաշվարկում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 42-րդ դասում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150368 (111) 23425
(220) 17.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 17.03.2025
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) Բացի «ՄԱՊ», «МАП», «MAP» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, կանաչ, սև, սպիտակ, մուգ 
կապույտ, բաց կապույտ և բաց շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն:

_____________________

(210) 20150369 (111) 23426
(220) 18.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 18.03.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 
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(526) «SELECTED TOBACCOS», «SPECIAL LONG 

FILTER», «EXCLUSIVE» գրառումներն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-

տակ, արծաթագույն, սև, կարմիր և ոսկե գույն 

գունային համակցությամբ:

(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգա-
րետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, 
խոնավացուցիչով տուփեր սիգարների համար. 
լուցկու տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ 
սիգարների կտրման համար. սիգարների 
ծխափողեր. սիգարետների ծխափողերի 
ծայրակալներ. սիգարների և սիգարետ-
ների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ. 
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխամորճի տակդիրներ. հար-
մարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 

արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150370  (111) 23427
(220) 18.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 18.03.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM 
(442) 07.05.2015

(540) 

(526) «SILVER LINE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, արծաթագույն, սև և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար. ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________
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(210) 20150373  (111) 23428
(220) 18.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 18.03.2025
(730) Արմասուիսի կողմից ներկայացված 
Շվեյցարիայի Համադաշնություն. Պաշտպա-
նության, Քաղաքացիական Պաշտպանության 
և Սպորտի Դաշնային Դեպարտամենտ, CH 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. բոլոր վերոհիշյալ 
ապրանքները՝ ծագումով Շվեյցարիայից:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150377  (111) 23429
(220) 19.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 19.03.2025
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. 
Սևակի-51, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150379  (111) 23430
(220) 19.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 19.03.2025
(730) Բրադը Ինդասթրիս, Լթդ., JP 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. մետա-

ղամշակման հաստոցներ և գործիքներ. կարի 
մեքենաներ. հյուսող մեքենաներ. տեքստիլ 
մեքենաներ և սարքեր. ասեղնագործական 
մեքենաներ. մեքենաներ (հաստոցներ) տեքստիլ 
արդյունաբերության համար. տպագրման 
մեքենաներ տեքստիլի համար. կտրիչ 
մեքենաներ տեքստիլի համար. ծալքավորիչ, 
դրոշմատպիչ մեքենաներ. ատամնավոր 
փոխանցիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտի համար նախատեսվածների. 
շարժիչներ,  բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտի համար նախատեսվածների. 
էլեկտրական գեներատորներ. հզորության 
վթարային գեներատորներ.

դաս 9. համակարգիչների տպիչ ներ. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. լուսապատ-
ճենահանող սարքեր. տեղեկամուտներ 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
բազմաֆունկցիոնալ սարքեր, որոնք 
օգտագործվում են պատճենահանման, 
տպագրման, տեղեկամուտի և փաստաթղթերի 
ու պատկերների հաղորդման համար. 
մագնիսական թմբուկի վրայի կուտակիչներ 
տպիչների, ֆաքսիմիլային ապարատների, 
տեղեկամուտների, պատճենահանման մեքե-
նաների և բազմաֆունկցիոնալ էլեկտրոնային 
սարքերի համար, որոնք օգտագործվում 
են պատճենահանման, տպագրման, 
տեղեկամուտի, պատկերի թվայնացման 
և (կամ) փաստաթղթերի ու պատկերների 
հաղորդման համար. պիտակների 
տպագրման  էլեկտրոնային մեքենաներ. 
տոգորանյութով դրոշմներ արտադրելու 
էլեկտրոնային մեքենաներ. սաղավարտ– 
ցուցասարքեր, տեսասաղավարտներ. 
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քթակ նոցներ (պենսնե).  ձայնի կամ պատ-
կերի գրանցման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման ապարատներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ, փակող շերտով լուսատարրեր 
(ֆոտոէլեմենտներ) և  գալվանական տարրեր. 
էլեկտրական կուտակիչներ. սնուցման 
էլեկտրական աղբյուրների լիցքավորման 
սարքեր. լուսանկարչական ապարատներ. 
բարձրախոս հեռախոսային ապարատներ.  
ներբեռնվող  կամ գրանցվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և ծրագրեր. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի 
հավելվածներ. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. սարքեր 
ցանցում տվյալների հաղորդման համար. 
ցանցային երթուղարարներ. ապարատներ 
տեղեկատվության վերարտադրման (ցուցա-
դրման) համար. ցանցային սերվերներ. 
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150395 (111) 23431
(220) 25.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 25.03.2025
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

_____________________

(210) 20150419  (111) 23432
(220) 27.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 27.03.2025
(730) «Գրինդեքս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, LV 
(442) 20.04.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, բաց և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ 
մանու շակագույն, բաց և մուգ վարդագույն, 
մոխրա գույն, կանաչ, երկնագույն, սև և սպիտակ 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. պրոբիոտիկ մանրէական բաղա-
դրություններ (բացառությամբ բուժական 
նպատակներով օգտագործվողների).

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաս տուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ  նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամն ա լցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. պրոբիոտիկ մանրէական 
բաղա դրություններ բուժական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ բուժական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ. 
պրոբիոտիկ մանրէական բաղադրություններ 
անասնաբուժական նպատակների համար.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150428 (111) 23433
(220) 31.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 31.03.2025
(730) Նարեկ Բախտամյան, Երևան, Վաղարշյան 
15, բն. 55, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150429  (111) 23434
(220) 31.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 31.03.2025
(730) Նարեկ Բախտամյան, Երևան, Վաղարշյան 
15, բն. 55, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «ԷՔԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼ ՍՐՃԱՐԱՆ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
բաց շագանակագույն գունային համկցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150430 (111) 23435
(220) 31.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 31.03.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20150432  (111) 23436
(220) 31.03.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 31.03.2025
(730) «Անտվերպեն» ՍՊԸ, Սպիտակ, Սուրեն 
Ավետիսյան 1 նրբ., տուն 58, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «innovativ und praktisch» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150442  (111) 23437
(220) 02.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 02.04.2025
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) «COMPLETE DEFENSE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար, մասնավորապես՝ կրեմներ սափրվելու 
համար, սափրվելու ժելեր, սափրվելու լոսյոններ 
և փրփուր սափրվելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150450 (111) 23438
(220) 03.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 03.04.2025
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծ 3-րդ նրբ., 62, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150451  (111) 23439
(220) 03.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 03.04.2025
(730) Սոնա Վալյուխ, Երևան, Լենինգրադյան 4, 
բն. 48, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150452  (111) 23440
(220) 07.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 07.04.2025
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150480 (111) 23441
(220) 08.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.04.2025
(730) ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 6, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն (C4, M100, Y71, K0, R228, G0, 
B68#e40044, C24, M100, Y77, K18, R162, G28, 
B53#a21c35), ծիրանագույն (C0, M62, Y100, K0, 
R244, G126, B32, #747e20, C23, M69, Y100, 
K11, R180, G96, B35, #b46023), կանաչ (C59, 
M16, Y100, K0, R123, G169,B66, #7ba942, C68, 
M31, Y100, K15, R90, G126, B53, #5a7e35), 
մոխրագույն (C64, M56, Y53, K28, R88, G89, 
B91) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ֆինանսական կրթման ծառա-
յություն:

_____________________

(210) 20150482 (111) 23442
(220) 08.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
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(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «Sausage & Grill» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 30. հոթ դոգ, մսով սենդվիչներ, 
համբուրգերներ, մսով կարկանդակներ, խմորով 
և մսով ռուլետներ.

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

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

_____________________

(210) 20150483 (111) 23443
(220) 08.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.04.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 07.05.2015

(540) 

(526) «трюфель» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150484 (111) 23444
(220) 08.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.04.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150485 (111) 23445
(220) 08.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.04.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վարդա-
գույն, բաց դեղին, դեղին, շագանակագույն, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150486 (111) 23446
(220) 09.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 09.04.2025
(730) «Յունիոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM 
(442) 20.04.2015

(540) 

(526) Բացի «ՀԱՅԹԻ», «HAYTEA» և «Յունիոն» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ, թեյի հիմքով պատրաստված 
ըմպելիքներ, որոնք ընդգրկված են սույն 
դասում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150487 (111) 23447
(220) 09.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 09.04.2025
(730) «Յունիոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) Բացի «ՀԱՅԿՈՖԻ», «HAYCOFFEE» և 
«Յունիոն» բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նագույն, շագանակագույն, սպիտակ, դեղին և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ. 
սուրճի հիմքով պատրաստված ըմպելիքներ, 
որոնք ընդգրկված են սույն դասում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150491  (111) 23448
(220) 09.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 09.04.2025
(730) Լևոն Սահինյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
11-65, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, մուգ և բաց փիրուզագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20150499 (111) 23449
(220) 13.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 13.04.2025

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր. պատվաստանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150504 (111) 23450
(220) 14.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 14.04.2025
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) «agro food» և «Armenia» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն:

_____________________

(210) 20150509 (111) 23451
(220) 15.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.04.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 07.05.2015
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(540)
 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար, ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150510  (111) 23452
(220) 15.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.04.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 07.05.2015

(540) 

(526) «BLUE EDITION» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մուգ և բաց կապույտ և արծաթագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար, ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________
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(210) 20150511  (111) 23453
(220) 15.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.04.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է արծա-
թագույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գու նային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների կտրման 
համար. սիգարների ծխափողեր. սիգա-
րետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար, ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150512  (111) 23454
(220) 15.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.04.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծաթագույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գու-
նա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար, ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
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գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150513  (111) 23455
(220) 15.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.04.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) «BLACK EDITION» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն, մուգ և բաց արծաթագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 

կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար, ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150514  (111) 23456
(220) 15.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.04.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար, ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150521  (111) 23457
(220) 17.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 17.04.2025
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20150525  (111) 23458
(220) 17.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 17.04.2025

(730) «Ոսկե կար» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 
106, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) «Tex» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20150531  (111) 23459
(220) 18.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 18.04.2025
(730) Գագիկ Մեսրոպյան, Երևան, Նորք 10 փ., 
տ. 3, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «գործվածք և կարի պարագաներ» ար տա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ, 
սև և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. առևտուր.
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դաս 40. հագուստի պատրաստում. 
դիզայներական հագուստի պատրաստում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150535  (111) 23460
(220) 20.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.04.2025
(730) «Սիսավան» գինու գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Սիսավան, Պ. Սևակի 31, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150538 (111) 23461
(220) 20.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.04.2025
(730) «Կրեատիվ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մ.Ավետիսյան 4-րդ փ., շ. 12, բն. 15, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

_____________________

(210) 20150542  (111) 23462
(220) 21.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.04.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) Բացի «DENNY» և «ԴԵՆՆԻ» բառերից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20150547  (111) 23463
(220) 21.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.04.2025
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
 դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական պատրաստուկներ, այն 
է՝ հակավիրուսային, հակասնկային և 
հակաբորբոքային պատրաստուկներ. դեղա-
գործական պատրաստուկներ հեպատիտի 
և ՄԻԱՎ վարակի ախտականխման, 
կանխարգելման և բուժման համար. վարակիչ 
հիվանդությունների, լյարդի ֆունկցիայի 
խանգարումների և հիվանդությունների, 
շնչառական հիվանդությունների և շնչա-
ռական համակարգի խանգարումների, 
ուռուցքաբանական հիվանդությունների 
և խան գարումների, արյունաբանական 
հիվան դությունների և խանգարումների, 
իմունային համակարգի հիվանդությունների 
և խանգարումների և սրտանոթային 
հիվանդությունների և խանգարումների բուժման 
ժամանակ օգտագործվող դեղագործական 
պատրաստուկներ: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150550  (111) 23464
(220) 21.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.04.2025
(730) Արմինե Խաչատրյան, Երևան, Նոր Նորքի 
9-րդ զանգված, 6-րդ շ., բն. 56, AM 
(442) 04.06.2015
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(540) 

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

դաս 5. բուսական խտանյութ բուժական 
նպատակների համար:

_____________________

(210) 20150551  (111) 23465
(220) 22.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 22.04.2025
(730) «Կրեատիվ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մ.Ավետիսյան 4-րդ փ., շ. 12, բն. 15, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 26. մազերի հարդարման պարագաներ՝ 

մազակալ, եզրակ, մազի ռեզին, կտուց - հերա-
կալ:

_____________________

(210) 20150560 (111) 23466
(220) 28.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 28.04.2025
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
8, բն. 1, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 

նպատակների համար,  մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20150561  (111) 23467
(220) 28.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 28.04.2025
(730) «ԷսՓի քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Հակոբ 
Հակոբյան 3/2-15, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային  նշանը պահպանվում է կա      -
պույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական խորհրդա-
տվություն:

_____________________

(210) 20150564 (111) 23468
(220) 28.04.201 (151) 11.09.2015
   (181) 28.04.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «product» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20150565 (111) 23469
(220) 28.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 28.04.2025
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ ու նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150570  (111) 23470
(220) 29.04.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 29.04.2025
(730) «Այկոն» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 48, բն. 
23, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «KOFFEECAKE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 43. սրճարան:

_____________________

(210) 20150581  (111) 23471
(220) 04.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 04.05.2025
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150582 (111) 23472
(220) 04.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 04.05.2025
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150584 (111) 23473
(220) 04.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 04.05.2025
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 20.05.2015
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(540) 

(526) Բացի «CENTER» գրառումից մնացած 
բոլոր գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. տուփեր ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:

_____________________

(210) 20150585 (111) 23474
(220) 04.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 04.05.2025

(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) Բացի «CENTER» գրառումից մնացած 
բո լոր գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. տուփեր ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:

_____________________
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(210) 20150594 (111) 23475
(220) 06.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 06.05.2025
(730) «Էդվագ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
35, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150603 (111) 23476
(220) 07.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 07.05.2025
(730) Լևոն Սամվելի Մխիթարյան, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 12, բն. 25, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20150605 (111) 23477
(220) 07.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 07.05.2025
(730) Լևոն Սամվելի Մխիթարյան, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 12, բն. 25, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա նի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20150606 (111) 23478
(220) 07.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 07.05.2025
(730) Լևոն Սամվելի Մխիթարյան, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 12, բն. 25, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «PHARM» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20150607  (111) 23479
(220) 07.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 07.05.2025
(730) «Մարմարի աշխարհ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթ Բեկի 87, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

_____________________

(210) 20150619  (111) 23480
(220) 08.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.05.2025
(730) «Արմնյուզ» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում, 
/հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում/:

_____________________

(210) 20150631  (111) 23481
(220) 12.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.05.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20150632  (111) 23482
(220) 12.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.05.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________
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(210) 20150633 (111) 23483
(220) 12.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 12.05.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20150648 (111) 23484
(220) 15.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.05.2025
(730) Բեդրոս Դիկրանի Էստեփանյան, Կոտայքի 
մարզ, Ձորաղբյուր, Բեստ Լենդ թաղամաս թիվ 
5, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. կեն-

դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150656 (111) 23485
(220) 15.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.05.2025
(730) Իուկուրիձե Էլդար Ժորաևիչ, UA 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. կաթնա-
գետնընկուզային ըմպելիքներ. մեղրի հիմքով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգահյութային ըմպելիքներ. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. խաղողի քաղցու. 
սելցերյան (զելտերյան)  ջուր. լիթիումային ջուր. 
սեղանի ջուր. բաղադրանյութեր գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. իզոտոնիկ 
ըմպելիքներ. կոճապղպեղի լիմոնադ. կվաս 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. լիմոնադներ. բաղադրանյութեր 
լիկյոր պատրաստելու համար. կաթնանշային 
ըմպելիքներ. բաղադրանյութեր հանքային 
ջուր պատրաստելու համար. ըմպելիքներ 
կաթնաշիճուկի հիմքով. ոչ ալկոհոլային 
մրգերի նեկտարներ. բանջարեղենի հյութեր. 
օրշադ. գարեջրի քաղցու. պարիլյակի հիմքով 
ըմպելիքներ. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
օշարակներ լիմոնադի համար. սոդայաջուր. 
մրգահյութեր. ածիկային գարեջուր. 
ածիկի քաղցու. քաղցու. տոմատի հյութ. ոչ 
ալկոհոլային մրգային  էքստրակտներ. գայլուկի 
էքստրակտներ գարեջուր պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). խնձորի հյութ.
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դաս 33.  ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի. ապերիտիվներ. արաք. 
բրենդի. գինի. վիսկի. անիսոնով լիկյոր. 
մեղրասպիրտ. օղի. կիրշ (բալի օղի). տանձի  
գինի. ջին. կյուրասաո. լիկյորներ. անանուխի 
թրմօղի. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. գինի խաղողի 
կնճեռից. բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. խնձորօղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ. 
դիժեստիվներ. սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150657  (111) 23486
(220) 15.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 15.05.2025
(730) Իուկուրիձե Էլդար Ժորաևիչ, UA 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազա վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. կաթնա-
գետնընկուզային ըմպելիքներ. մեղրի հիմքով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգահյութային ըմպելիքներ. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. խաղողի քաղցու. 
սելցերյան (զելտերյան)  ջուր.  լիթիումային ջուր. 
սեղանի ջուր. բաղադրանյութեր գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. իզոտոնիկ 
ըմպելիքներ. կոճապղպեղի լիմոնադ. կվաս 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. լիմոնադներ. բաղադրանյութեր 
լիկյոր պատրաստելու համար. կաթնանշային 
ըմպելիքներ. բաղադրանյութեր հանքային 

ջուր պատրաստելու համար. ըմպելիքներ 
կաթնաշիճուկի հիմքով. ոչ ալկոհոլային 
մրգերի նեկտարներ. բանջարեղենի հյութեր. 
օրշադ. գարեջրի քաղցու. պարիլյակի հիմքով 
ըմպելիքներ. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
օշարակներ լիմոնադի համար. սոդայաջուր. 
մրգահյութեր. ածիկային գարեջուր. 
ածիկի քաղցու. քաղցու. տոմատի հյութ. ոչ 
ալկոհոլային մրգային  էքստրակտներ. գայլուկի 
էքստրակտներ գարեջուր պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). խնձորի հյութ։ 

դաս 33.  ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի. ապերիտիվներ. 
արաք. բրենդի. գինի. վիսկի. անիսոնով 
լիկյոր. մեղրասպիրտ. օղի. կիրշ (բալի օղի). 
տանձի գինի. ջին. կյուրասաո. լիկյորներ. 
անանուխի թրմօղի. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. 
գինի խաղողի կնճեռից. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
սակե. խնձորօղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային էքստրակտներ. սպիրտային 
էսենցիաներ. դիժեստիվներ. սպիրտային 
մրգային էքստրակտներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150669 (111) 23487
(220) 20.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.05.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________
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(210) 20150670  (111) 23488
(220) 20.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.05.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20150671  (111) 23489
(220) 20.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 20.05.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20150672  (111) 23490
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վար դագույն, սպիտակ, կապույտ և երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150673  (111) 23491
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 
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(526) «ASSORTED  CHOKOLATE» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն, սպիտակ և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադե կոնֆետներ: 

_____________________

(210) 20150674  (111) 23492
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, արծաթագույն, կապույտ և դեղին գու-
նա յին համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150675  (111) 23493
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015

(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150676  (111) 23494
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վար  դա գույն, ոսկեգույն, սպիտակ և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150677  (111) 23495
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց և մուգ կանաչ, դեղին, նարնջագույն 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150678 (111) 23496
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, ոսկեգույն և կապույտ գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150679  (111) 23497
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 
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(526) «կոնֆետների ընտրանի» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
կոնֆետներ: 

_____________________

(210) 20150682 (111) 23498
(220) 21.05.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
5/2, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «Шаурма» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին և ծիրանագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ.

դաս 30. սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150748 (111) 23499
(220) 08.06.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.06.2025

(730) Բենջըմին Մուր ընդ Քո., US 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 

մե տաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. 
ներկանյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի 
սևեռակայիչներ. չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակ-
ների և գեղարվեստական տպագրության 
համար, ներկեր արտաքին հարդարանքի 
համար, ներկեր ներքին հարդարանքի համար, 
հերմետիկ ծածկույթներ ներկերի համար, 
ներկերի խտանյութեր, ցնդող նյութեր ներկերի 
և լաքերի թանձրությունը թուլացնելու համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150749  (111) 23500
(220) 08.06.2015 (151) 11.09.2015
   (181) 08.06.2025
(730) Բենջըմին Մուր ընդ Քո., US 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվեստական տպագրության համար, 
ներկեր արտաքին հարդարանքի համար, 
ներկեր ներքին հարդարանքի համար, 
հերմետիկ ծածկույթներ ներկերի համար, 
ներկերի խտանյութեր, ցնդող նյութեր ներկերի 
և լաքերի թանձրությունը թուլացնելու համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  511  10.01.2026 Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US

  513  10.01.2026 Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US

  700  20.11.2025 Ալկատել Լուսենտ, FR

  814  20.11.2025 Արենա Դիստրիբյուսիոն Ս.Ա., CH

  911  21.11.2025 Գերդ Պետրիկ, CH

  932  20.11.2025 Այոն Կաբուշիկի Կաիշա (Այոն Քո., ԼԹԴ), JP

 1080  15.12.2025 Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

 1809  20.05.2026 ՎԿՐ Հոլդինգ Ա/Ս, DK

 1851  15.12.2025 Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

 2069  21.11.2025 Գերդ Պետրիկ, CH

 2321  20.11.2025 Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

 2443  20.11.2025 ՈՒիլյամ Գրանթ ընդ Սանզ Լիմիթիդ, GB

 2722  20.11.2025 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 3087  20.11.2025 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 4623  20.11.2025 Սիբեյս Ինք., US

10099  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10166  20.07.2025 «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ, Ասկերանի շրջան, 

     գյուղ Այգեստան, AM

10307  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10349  27.06.2025 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 110, AM

10350  27.06.2025 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 110, AM

10351  27.06.2025 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 110, AM

10361  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10362  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10364  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

10396  04.08.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

10418  19.08.2025 Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

     «Աստոն Պրոդուկտի Պիտանիա ի Պիշչևիյե Ինգրեդիենտի», RU

10424  27.10.2025 «Միսս և միստր» բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, 

     Հալաբյան 25, բն.61, AM

10553  15.08.2025 Քեդբրի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

10554  15.08.2025 Քեդբրի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

10625  15.07.2025 «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, Կոտայքի փողոց, 1Ա, AM

10958  12.08.2025 Դնաթա, AE

10960  12.08.2025 Էմիրեյթս, AE

10961  12.08.2025 Էմիրեյթս, AE
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01J 25/00     2952  A
C01B 33/00    2953  A
C09C 1/00     2953  A

H05 B6/00     424  U
F24 H1/00      424  U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    06-03     368 S
    06-04    369 S
    09-01    370 S
    20-01      371 S
    20-02      372 S
    25-02       373 S

C01B 33/00    2954  A

C09C 1/00      2954  A

C01B33/24      2955  A

C01C67/00     2956  A

C23C14/00     2957  A

F24J 2/00       2958  A

G01R 27/00    2959  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No   1544
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10916, 10917, 10918
73 (1) Իրավատեր «Երևանի կոնյակի գործարան» 

ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող «Վեդի-ալկո» 

ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 12.08.2015
_____________________

Գրանցում No 1545
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20588
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր 

Վարդան Հովհաննիսյան, Երևան, Մալաթիա 
84/5, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Լև-Գոռ» ՍՊԸ,

Երևան, Բագրատունյաց փող. 7/14, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 12.08.2015

 _____________________

Գրանցում No 1546
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  1276
73 (1) Իրավատեր Փոլարոիդ Քորփորեյշն, 

Դելավերի նահանգ

POLAROID CORPORATION, 1265 Main Street, 

Waltham, Massachusetts 02451, U.S.A., US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՓիԷլԱր ԱյՓի 

Հոուլդինգզ, ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ

ընկերություն

PLR IP HOLDINGS, LLC, a Delaware Limited

Liability Company 4350 Baker Road, Minnetonka, 
Minnesota 55343, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 12.08.2015
_____________________

Գրանցում No 1547
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5462
73 (1) Իրավատեր Նյութրոջինա Քորփորեյշն

NEUTROGENA  CORPORATION

5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ջոնսն ընդ 

Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ

JOHNSON & JOHNSON, a New Jersey corporation

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New 

Jersey  08933-7001, U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 24.08.2015

 _____________________

Գրանցում No 1548
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2114
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73 (1) Իրավատեր Էգիս  Ջիյորջիսերդար ՌՏ.

EGIS GYOGYSZERGYAR RT. 30-38 Kereszturi ut, 

Budapest, H-1106, Hungary, HU

73 (2) Իրավունքներն ստացող Էգիս  Ջիյուսերյար 

Էնեռթի.

EGIS GYOGYSZERGYAR NYRT. 30-38 Kereszturi

 ut, Budapest, H-1106, Hungary, HU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 24.08.2015

_____________________

Գրանցում No 1549
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2114
73 (1) Իրավատեր Էգիս Ջիյուսերյար Էնեռթի.

EGIS GYOGYSZERGYAR NYRT. 30-38 Kereszturi

ut, Budapest, H-1106, Hungary, HU

73 (2) Իրավունքներ ստացող  Էգիս  Ջիյուսեր-
յար Զիեռթի.

EGIS GYOGYSZERGYAR ZRT. 30-38 Kereszturi ut, 

Budapest, H-1106, Hungary, HU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 24.08.2015

 _____________________

Գրանցում No 1550
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1371 3466

73 (1) Իրավատեր  Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ.

MERCK SHARP & DOHME CORP.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey

08889, United States of America, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Սանտեն 

Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ.

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 9-19, 

Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-

shi, Osaka-fu 533-8651, Japan, JP

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 24.08.2015

_____________________

Գրանցում No  1551
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2786, 3342, 3343, 3344,
 7186, 13312, 13313, 13314, 15384, 16109
73 (1) Իրավատեր ՀՍԲՔ Հոլդինգս փլք.

HSBC HOLDINGS plc. 8 Canada Square, London 

E14 5HQ, Great Britain, GB

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷյչԷսԲիՍի 

Գրուփ  Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ

HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED

8 Canada Square, London E14 5HQ, United 

Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 24.08.2015

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  1655              17.02.2015

  2679   13.03.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

318 U  02.03.2015

337 U  19.02.2015

362 U  28.02.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2741      19.02.2015

2778     05.03.2015

2845     19.02.2015

2855     06.03.2015

2861     05.03.2015

2937     18.12.2014

2939     25.11.2014

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

 228 S                 12.02.2015

 235 S                 05.03.2015

 242 S          17.02.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

   21212          20.08.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Ուղղում

     2015թ. N 7 պաշտոնական տեղեկագրի  «Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և սպասարկման 
նշանների մասին» բաժնում, 23210 գրանցման համար ունեցող  ապրանքային նշանին վերաբերող  
տվյալներում  730 կոդի տակ նշված՝ ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թղմ., 39-րդ շ.,  բն. 26  հասցեն պետք 
է գրվի՝ ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10:
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

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

(51) 2015.01 (11) 2952 (13) A
A01J 25/00

(21) AM20140017 (22) 27.02.2014
(72) Самвел Манукян (AM), Левон Манандян 
(AM), Грачья Аветисян (AM) 
(73) Самвел Манукян, 3101, Гюмри, 2-ой пер. 
ул. Фурманова 12а (AM), Левон Манандян, 3101, 
Гюмри, Л. Мадоян 149 (AM), Грачья Аветисян, 
3105, Гюмри, Чераз 19, кв. 12 (AM) 
(54) Пресс-форма для сыра
(57) Изобретение относится к молочной 
промышленности, в частности, к  процессу 
формования и прессования сыров. 

Пресс-форма для сыра имеет перфо-
рированный цилиндрический корпус со 
своей опорой. В корпусе,  вплотную к его 
стенкам, с возможностью поступательного 
движения расположены верхняя и нижняя 
крышки. На верхней крышке прикреплена 
труба для заполнения сырных зерен, а нижняя 
крышка состоит из маленького кругового  и  
большого кольцевых частей, установленных с 
возможностью поступательного движения по 
отношению друг к другу. На вертикальной оси 
корпуса выше верхней крышки и ниже нижней 
крышки расположены индукционные катушки, 
ядра которых подпружинены и одним концом 
прикреплены соответственно к внешним 
поверхностям  верхней крышки и большим и 
маленьким частям нижней крышки.

Упрощается конструкция пресс-формы, 1 ил.. 
_____________________

(51) 2015.01 (11) 2953 (13) A
C01B 33/00
C09C 1/00 

(21) AM20140025 (22) 18.03.2014
(72) Сергей Сагарунян (AM), Аннета Арустамян 
(AM), Эллада Агамян (AM), Александр Аракелян 
(AM), Алиса Сагарунян (AM) 
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв. 33 (AM) 

(54) Способ переработки серпентинита
(57) Изобретение относится к области 
химической технологии, в частности, к способам 
переработки серпентинитов.

Серпентинит в течение 40-45 минут при 
непрерывном перемешивании при температуре 
70-80°C обрабатывают 12-15% раствором 
соляной кислоты, при соотношении тв. : ж = 1 
: 5, образовавшийся шлам декантируют, затем 
фильтруют, осадок, содержащий аморфный 
кремнезем, отделяют от раствора, содержащего 
хлориды магния, железа (III) и алюминия.

Осадок, содержащий аморфный 
кремнезем, обрабатывают, добавляя к нему 
раствор каустической соды с концентрацией 
180-200г∙дм-3, обеспечивая соотношение 
Na2O:SiO2 = (1,5-1,7):1, после чего непрерывно 
перемешивают в течение 30-35 минут при 
температуре 40-45°C. Фильтрацией отделяют 
полученный основно-кремнеземный раствор 
от нерастворимого остатка. Основно-
кремнеземный раствор известным способом 
переводят в 9-водный метасиликат натрия, 
а раствор, содержащий хлориды магния, 
железа (III) и алюминия, обрабатывают при 
непрерывном перемешивании при температуре 
70-80°C, добавляя к нему серпентинит – для 
осаждения гидроксидов железа (III) и алюминия. 
Осадок отделяют от раствора, содержащего 
остатки хлорида магния и железа (III), к раствору 
добавляют гидроксид магния. Фильтрацией 
отделяют образовавшийся гидроксид  железа 
(III), который прокаливают при температуре 
500°C с получением оксида железа (III).

Упрощается процесс, извлекаются все 
полезные компоненты серпентинита.

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2954 (13) A
C01B 33/00
C09C 1/00

(21) AM20140026 (22) 18.03.2014
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(72) Сергей Сагарунян (AM), Анаит Саргсян 
(AM), Эдита Назарян (AM), Ирина Макарян (AM), 
Алиса Сагарунян (AM) 
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв. 33 (AM) 
(54) Способ переработки серпентинита
(57) Изобретение относится к области химической 
технологии, в частности, к комплексной 
переработке серпентинитов.

Серпентинит подвергают термической, а 
затем кислотной обработке, отделяют раствор 
от осадка и подвергают дальнейшей обработке. 
Термическую обработку проводят спеканием 
шихты серпентинита и каустической соды при 
температуре 320-325°C, обеспечивая соотно-
шение оксид натрия:серпентинит, равное (1,0 
- 1,5) : 1.

Спек экстрагируют водой, фильтрацией 
отделяют осадок, содержащий магний, 
железо(III) и алюминий, от основно-
кремнеземного раствора. Осадок при значении 
pH 5-6 при температуре 45°C обрабатывают 
минеральной кислотой. От полученного 
раствора отделяют магний, а твердый осадок, 
содержащий гидроксид железа(III) и аморфный 
диоксид кремния, экстрагируют основно-
кремнеземным раствором, полученным от 
экстракции спека. Осадок, содержащий 
гидроксид железа(III), прокаливают при 
температуре 500°C с получением оксида железа 
(III), а из основно-кремнеземного раствора, 
обогащенного диоксидом кремния известным 
методом отделяют 9-водный метасиликат 
натрия, кремнезем, кальцинированную и 
каустическую соду.

Упрощается процесс, извлекаются все 
полезные компоненты серпентинита.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2955 (13) A
C01B33/24

(21) AM20150062 (22) 15.05.2015
(72) Ншан Зулумян (AM), Айк Бегларян (AM), 
Анна Исаакян (AM), Артур Габриелян (AM), Анна 
Терзян (AM) 
(73) Ншан Зулумян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв.29 (AM), Айк Бегларян, 0014, Ереван, 
Паруйра Севака 8/1, кв. 91 (AM) 

(54) Способ получения бета-волластонита
(57) Изобретение относится к неорганичемкой 
химии, в частности, к способам получения 
β-волластонита и может найти применение 
в производстве красителей, пластмасс, 
изоляторов, резино-технических изделий, 
бумаги, адсорбентов, косметических средств и 
керамики.

Компоненты, содержащие кремнезем и 
оксид кальция подвергают взаимодействию, 
отделяют образовавшийся осадок гидросиликата 
кальция отделяют, промывают, сушат, затем 
обжигают. В качестве компонента содержащего 
кремнезем используют отход производства 
соединений магния из серпентинита-
гранулированный диоксид кремния, в качестве 
компонента содержащего оксид кальция – 
известняк, взаимодействие осуществляют 
при температуре  85-95 °C в присутствии 
раствора, содержащего гидроокись натрия, при 
массовом соотношении в реакционной смеси 
твердой и жидкой фаз  1:15, гидросиликат 
кальция обжигают в течение 30-40 минут при 
температуре  810-850 °C. 

Упрощается процесс.
_____________________

(51) 2015.01 (11) 2956 (13) A
C01C67/00

(21) AM20150063 (22) 19.05.2015
(72) Гагик Торосян (AM), Меланья Хачатрян (AM) 
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр. Саят-
Нова 37, кв.10 (AM), Меланья Хачатрян, 0034, 
Ереван, Андраника 27, кв. 24 (AM) 
(54) Способ получения бутилакрилата
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к способам получения 
бутилакрилата, который может найти 
применение в производстве клеев, красок, 
полимеров, сополимеров и других веществ.

Акриловую кислоту подвергают 
взаимодействию с бутиловым спиртом 
в присутствии катализатора, после чего 
образовавшийся бутилакрилат перегонкой 
отделяют из реакционной смеси. В качестве 
катализатора используют природный или 
модифицированный цеолит, взаимодействие 
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осуществляют при температуре 25-30 °C в 
условиях перемешивания, при нормальном 
атмосферном давлении, в среде хлороформа, в 
присутствии гидрохинона. 

Изобретение позволяет получить 
бутилакрилат более доступным и экологически 
чистым способом и повысить выход продукта.

 _____________________

(51) 2015.01 (11) 2957 (13) A
C23C14/00

(21) AM20150075 (22) 15.06.2015
(72) Ваге Даниелян (AM), Вардан Авагян (AM) 
(73) “Кендл” институт синхротронных иссле-
дований” фонд, 0040, Ереван, Ачаряна 31 (AM) 
(54) Способ вакуумного хромирования внут-
рен ней поверхности трубчатых деталей
(57) Изобретение относится к покрытию 
металлов в вакуумной среде, в частности, к 
способу хромирования внутренней поверхности 
трубчатых деталей и может найти применение 
в ускорительной технике, а также в вакуумном, 
криогенном, атомном приборостроении и в 
медицине.

Трубчатую деталь устанавливают в 
вакуумную камеру, куда устанавливают также 
подключенный к источнику тока испаритель, 
обмотанный хромовой проволокой, после 
чего испаритель нагревают до температуры 
испарения хрома. Процесс осуществляют в 
сверхвысоком вакууме - 1∙10-6-5∙10-6 Па, 
а температуру испарителя в течение всего 
процесса поддерживают постоянной – 1670К.

Улучшаются свойства хромирования 
внутренней поверхности трубчатых деталей, в 
частности, адгезионное свойство и пористость, 
обеспечиваются сверхвысокие вакуумные 
условия и постоянная температура испарителя в 
течение всего процесса, 2ил..

 _____________________

(51) 2015.01 (11) 2958 (13) A
F24J 2/00

(21) AM20150047 (22) 15.04.2015

(72) Вардан Овакимян (AM) 
(73) Вардан Овакимян, 0005, Ереван, Арцаха 
8/2, кв. 34 (AM), Эдуард Овакимян, 0005, 
Ереван, Арцаха 8/2, кв. 34 (AM) 
(54) Солнечно-компрессионая электростанция
(57) Изобретение относится к области солнечной 
энергетики.

Электростанция содержит направляющий 
поток воздуха корпус, по крайней мере одну 
пару ветровой турбины и прикрепленного к ней 
генератора, жестко прикрепленную к нижнему 
концу корпуса теплицу. Внешняя поверхность 
корпуса окрашена матовой краской черного 
цвета. Корпус установлен на склоне горы. 
Теплица выполнена в виде входного отделения 
корпуса, вход которого по отношению корпуса 
расширен по высоте и ширине. Перед теплицей 
на поверхности земли установлен слой материала 
черного цвета, а внутри – резервуары с водой. 
Электростанция дополнительно содержит 
установленные вдоль корпуса электрические 
воздухонагреватели, систему теплообмена и 
по крайней мере одну жестко прикрепленную 
к верхнему концу корпуса горизонтальную 
камеру ускорения с сужающимся поперечным 
сечением. На суженном свободном конце 
камеры ускорения установлен шлюз, на выходе 
которого установлена закрепленная к генератору 
турбина. Система теплообмена содержит 
установленный  во входном отделении корпуса 
нижний радиатор и установленный  во входном 
отделении камеры ускорения верхний радиатор. 
Нижний и  верхний радиаторы связаны друг с 
другом установленными вдоль корпуса трубами.

В другом варианте осуществления 
вдоль корпуса установлены дополнительные 
резервуары с водой.

В другом варианте осуществления вокруг 
камеры ускорения установлен дополнительный 
верхний радиатор.

В другом варианте осуществления 
свободный конец камеры ускорения выполнен 
в виде управляемого сопла с переменным 
сечением.

Повышается кпд электростанции, 2 ил.. 
_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2959 (13) A
G01R 27/00 

(21) AM20150043 (22) 30.03.2015
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Способ измерения информативного пара-
метра дифференциального индуктивного 
преобра зователя
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике.

Согласно способу измерения информа-
тивного параметра дифференциального 
индуктивного преобразователя, между общим 

зажимом катушек преобразователя и общим 
проводом измерительной цепи включают 
опорный резистор. Свободные зажимы катушек 
посредством переключателя поочередно 
подключают к источнику переменного тока. 
Измеряют угол сдвига фаз между двумя раз-
ными выходными напряжениями полученной 
этими соединениями измерительной цепи в двух 
поло жениях переключателя, затем определяют 
посредством формулы информативный па -
ра метр преобразователя, которым является 
изменение индуктивности катушек дифферен-
циального индуктивного преобразователя.

Повышается точность измерения инфор-
ма тивного параметра дифференциального 
индуктивного преобразователя, 1 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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(51) 2015.01 (11) 424  (13) U
H05 B6/00
F24 H1/00

(21) AM20150039U
(22) 25.03.2015
(72) Валери Атоян (AM), Вардгес Овсепян (AM) 
(73) Валери Атоян, 0037, Ереван, Арабкир ул.39, 
зд 2/1, кв. 27 (AM), Вардгес Овсепян, 3202, 
Горис, Сюник 177, кв. 27 (AM) 
(54) Индукционный водонагреватель с транс-
фор маторной связью
(57) Полезная модель относится к области 
электроэнергетики и электрического нагрева.

Индукционный водонагреватель с транс-
фор маторной связью имеет трехстержневый 
ферромагнитный сердечник, расщепленная 
первичная обмотка, которая  подключена к 
трехфазной сети переменного тока с частотой 
50 Гц, а также короткозамкнутая вторичная 
обмотка, которая расположена на стержнях 
сердечника. Вторичная обмотка водонагре-
вателя металлические трубчатые витки, которые 
расположены на стержнях ферромагнитного 
сердечника, между обмотками расщепленной 
первичной обмотки.

Уменьшаются размеры обмоток, повы-
шается коэффициент мощности и кпд 
оборудования, 3 ил..

_____________________

Сведения о выданных патентах



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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(51) 06-03 (11) 368 (13) S 
(21) 20150019  (22) 18.06.2015
(72) Карен Грантович Варданян (AM) 
(73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, 
Ереван, Масиси 31 (AM) 
(54) Стол со стульями (2 варианта)

_____________________

(51) 06-04 (11) 369 (13) S 
(21) 20150022  (22) 18.06.2015
(72) Карен Грантович Варданян (AM) 
(73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, 
Ереван, Масиси 31 (AM) 
(54) Барная стойка

_____________________

(51) 09-01 (11) 370  (13) S 
(21) 20150015  (22) 08.05.2015
(72) Тигран Самвелович Балоян (AM) 
(73) Тигран Самвелович Балоян (AM) 
(74) Т. Канецян
(54) Бутылка с эполетами

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 20-01 (11) 371  (13) S 
(21) 20150006  (22) 10.03.2015
(72) Эдуард Мелконян (AM) 
(73) ООО “Нювенд” (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Торговый автомат для горячих и холодных 
напитков и комбинированный кожух для 
снекового аппарата

_____________________

(51) 20-02 (11) 372  (13) S 
(21) 20150021  (22) 18.06.2015
(72) Карен Грантович Варданян (AM) 
(73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, 
Ереван, Масиси 31 (AM) 
(54) Рекламный шкаф, дисплей

_____________________

(51) 25-02 (11) 373  (13) S 
(21) 20150020  (22) 18.06.2015
(72) Карен Грантович Варданян (AM) 
(73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, 
Ереван, Масиси 31 (AM) 
(54) Витраж (2 варианта)

_____________________
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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



137

ՄԱՍ 1
 

137

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 9 

25 .09 . 20 15

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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