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ԳՅ¤ ՏԵՐԳՅ¤ ՏԵՐԳՅ¤ ՏԵՐ



Գյ¥ տերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

ն¥ յնականացման մի ջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A գյ¥ տի արտոնագիր 

 B արտոնագրա¥ նակ¥ թյան մասին եզրակաց¥ թյ¥ ն 

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ց¥ ցահանդեսային առաջն¥ թյան թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 գյ¥ տի արտոնագիր տալ¥  մասին տեղեկ¥ թյ¥ նների 

 հրապարակման թվականը

51 մի ջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ց¥ ցիչը(ները)

54 գյ¥ տի անվան¥ մը

56 տեղեկատվ¥ թյան աղբյ¥ րներ

57 գյ¥ տի ռեֆերատը կամ հավակն¥ թյան սահման¥ մը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

72 գյ¥ տի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 մի ջազգային հայտի (PCT) ազգային փ¥ լ անցման թվականը

86 մի ջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը

87 մի ջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅ¤ ՏԵՐԳՅ¤ ՏԵՐ
№ 02/2 
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Տեղեկ¥ թյ¥ ններ տրված արտոնագրերի մասին

  (51) 2018.01  (11) 3162   (13) A 
F26B 9/00

  (21) AM20170128   (22) 27.10.2017 
 (72) Աշոտ Խաչատրյան (AM)  
 (73) Աշոտ Խաչատրյան, 0096, Երևան, Դ. 
Մալյան 4, բն. 12 (AM)  
 (54) Արևային չորանոց 
 (57) ԳյS տը վերաբերS մ է գյS ղատնտեսS -
թյանը, մասնավորապես՝ պտղաբանջարեղենի 
և այլ մթերքների արևային չորացման սարքե-
րին։

Արևային չորանոցն S նի չորացման խցիկ 
դարակաշարով և չորացման խցիկի հետ 
հաղորդակցվող, ջերմակS տակիչ տարրեր 
S նեցող օդատաքացման խցիկ՝ օդի մS տքի 
պատS հանով: Չորացման խցիկն S նի օդի 

ելքի պատS հան, որին մի ակցված է օդի 
հեռացման մի ջոց, ընդ որS մ օդատաքացման 
խցիկը վերևից ծածկված է լS սաթափանց 
ծածկով: Չորացման խցիկը տեղակայված է 
օդատաքացման խցիկի տակ, որի հատակS մ 
կատարված է օդափոխանակման անցք: Օդի 
ելքի պատS հանը կատարված է չորացման 
խցիկի հատակS մ, ընդ որS մ ջերմակS տա-
կիչ տարրերն իրականացված են շարքերով 
տեղադրված սև մե տաղական լարերից 
կազմված ցանցերի տեսքով: Որպես օդի 
հեռացման մի ջոց օգտագործված է օդամղիչ:

ՊարզեցվS մ է չորանոցի կառS ց-
վածքը, բարձրացվS մ է չորացման 
արդյS նավետS թյS նը, կրճատվS մ է չորաց ման 
տևողS թյS նը, 1 նկ.։ 

 ____________________ 
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

ն¥ յնականացման մի ջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

  հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ց¥ ցահանդեսային առաջն¥ թյան թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալ¥  մասին տեղեկ¥ թյ¥ նների 

  հրապարակման թվականը

   51 մի ջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ց¥ ցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվան¥ մը

56 տեղեկատվ¥ թյան աղբյ¥ րներ

57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակն¥ թյան սահման¥ մը

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 մի ջազգային հայտի (PCT) ազգային փ¥ լ փոխադրման թվականը

86 մի ջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը

87 մի ջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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№ 02/2 
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկ¥ թյ¥ ններ տրված արտոնագրերի մասին

  (51) 2018.01 (11) 507   (13) U 
B64D9/00

    (21) AM20170134U   (22) 14.11.2017 
 (72) Սերոբ Աբրահամյան (AM)  
 (73) Սերոբ Աբրահամյան, 0004, Երևան, 
Միքայելյան 74, բն. 10 (AM)  
 (54) Շարժ¥ նակ հատ¥ կ համալիրի փոխա-

դրման եղանակ 
 (57) Օգտակար մոդելը վերաբերS մ է մե ծ 
եզրաչափեր S  անվավոր շասսիներ S նեցող 
առանձին շարժS նակ հատS կ համալիրները 
մե ծ հեռավորS թյS ն տեղափոխելS  եղանակին:

Համալիրն ապամոնտաժS մ են՝ անվավոր 
շասսին առանձնացնելով մոդS լային 
հարթակից, դրանք բեռնS մ են տրանսպոր-
տային մի ջոցին և տեղափոխS մ: Ապամոնտա-
ժS մի ց հետո մոդS լային հարթակից անջատS մ 
են ալեհավաքը, մոդS լային հարթակի  հիմքի 
շրջանակի տակ ամրակցS մ են անվավոր 
կամրջակներ, որոնցից առաջինը շրջադարձ-
ման հնարավորS թյամբ։ ՄոդS լային հարթակի 
բեռնS մի ց հետո նրա հիմքի տակ տեղա դրS մ են 
հենակային պատվանդաններ և պտS տա կային 
հենարան, իսկ որպես տրանսպորտային մի ջոց 
օգտագործS մ են ԻԼ-76 տրանսպորտային 
ինքնաթիռ։ ՄոդS լային հարթակի հիմքի 
շրջանակի տակ ամրակցS մ են երեք անվավոր 
կամրջակներ, որոնցից երկրորդն ամրակցS մ 
են դրա անիվն երը գետնից բարձր դիրքS մ։

ԿրճատվS մ են շարժS նակ հատS կ 
համալիրը մե ծ հեռավորS թյS նների վրա 
տեղափոխման ժամանակն S  ծախսերը, 10 նկ.։ 

 ____________________ 

   (51) 2018.01  (11) 508  (13) U
G01V1/00

    (21) AM20170132U   (22) 07.11.2017 
 (72) Քաջիկ Խաչատրյան (AM)  
 (73) Քաջիկ Խաչատրյան, 0074, Երևան, 
Ներքին Շենգավիթ 5-րդ փողոց, 17 տS ն (AM)  
 (54) Ռադիոլոկացիոն որոնման սարք 
 (57) Օգտակար մոդելը վերաբերS մ է ռադիո-
կապի, հեռախոսակապի, ռադիոէլեկտրո-
նիկայի և ինֆորմատիկայի բնագավառներին, 
մասնավորապես՝ սեյսմի կ և լազերային 
հետախS զման սարքերին, նաև ընդերքի 
ռադիոլոկացիոն  զննման սարքերին:

Ռադիոլոկացիոն որոնման սարքը S նի 
նS յնական սեյսմի կ կապS ղիների բազմS թյS ն, 
կապS ղիներից յS րաքանչյS րն S նի հաջոր-
դաբար իրար մի ացված սեյսմաընդS նիչ, 
S ժեղարար – կոմպրեսոր, առաջին և երկրորդ 
բազմապատկիչներ, S ժեղարար – դեկոմպրեսոր 
և գրանցիչ: ԿապS ղին S նի սինքրոնացման 
բլոկ և անալոգաթվային կերպափոխիչ S  
թվային հիշող սարք ներառող հապաղման 
բլոկ, որի մS տքը մի ացված է S ժեղարար – 
կոմպրեսորի մS տքին, իսկ ելքը՝ առաջին և 
երկրորդ բազմապատկիչների մյS ս մS տքերին: 
Անալոգաթվային կերպափոխիչի կառա-
վարման և թվային հիշող սարքի հասցեական 
մS տքերը մի ացված են սինքրոնացման 
բլոկի ելքին: Հապաղման բլոկը լրացS ցիչ 
S նի ներսարքված EPROM հիշողS թյամբ 
կառավարման մի կրոկոնտրոլեր, որի մS տքը 
մի ացված է անալոգաթվային կերպափոխիչի 
ելքին և թվային հիշող սարքի մS տքին:

ԲարձրացվS մ է օգտակար ազդանշանի 
ապահովվածS թյS նը՝ բացառելով կեղծ 
անդրադարձS մը, 1 նկ.: 

 ____________________ 
 



ԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄ¤ ՇՆԵՐ

ԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄ¤ ՇՆԵՐ



Արդյ¥ նաբերական նմ¥ շներին վերաբերող 

մատենագիտական տվյալների ն¥ յնականացման 

մի ջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը

13      փաստաթղթի տեսակի կոդը

        S արդյ¥ նաբերական նմ¥ շի վկայագիր

21      հայտի համարը

22      հայտի ստացման թվականը

23      ց¥ ցահանդեսային առաջն¥ թյան թվականը

24      գրանցման թվականը

31      առաջնային հայտի համարը

32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51      արդյ¥ նաբերական նմ¥ շների մի ջազգային դասակարգման 

        (ԱՆՄԴ) ց¥ ցիչը (ները)

54      արդյ¥ նաբերական նմ¥ շի անվան¥ մը

55      արդյ¥ նաբերական նմ¥ շի պատկերը (գծանկարը, լ¥ սանկարը)

72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 02/2
16 .02 . 20 18

ԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ¤ ՇՆԵՐԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ¤ ՇՆԵՐ

Տեղեկ¥ թյ¥ ններ գրանցված

   արդյ¥ նաբերական նմ¥ շների մասին 

  (51) 09-03   (11) 439    (13) S  
 (21) 20170051    (22) 23.11.2017 
 (72) Կարեն Հրանտի Վարդանյան (AM)  
 (73) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM)  
 (54) Պանդայի տեսքով ստվարաթղթե և մե տա  -

ղական տ¥ փեր կոնֆետների համար (2 տար-

բերակ) 
  (55)   
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№ 02/2
16 .02 . 20 18

ԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ¤ ՇՆԵՐԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ¤ ՇՆԵՐ

   ____________________ 

   (51) 11-01  (11) 440    (13) S  
       11-03 
 (21) 20170054    (22) 12.12.2017 
 (72) Արեգ Աղասարյան (AM)  
 (73) Արեգ Աղասարյան (AM)  
 (74) Ա. Գալոյան 
 (54) Ոսկերչական իր՝ շքանշան «Խաղաղ¥ թյան 

աղավն ի» 
  (55)   

   ____________________ 
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№ 02/2
16 .02 . 20 18

ԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ¤ ՇՆԵՐԱՐԴՅ¤ ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ¤ ՇՆԵՐ

   (51) 21-01  (11) 441   (13) S  
   (21) 20170046    (22) 24.10.2017 
 (72) Նարինե Գևորգյան (AM)  
 (73) Նարինե Գևորգյան, Երևան, Գ. Նժդեհի 
13/2, բն. 3 (AM)  
 (54) Տոնածառի խաղալիք 
  (55)  

 

   ____________________ 
 

 

   



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների ն¥ յնականացման 

մի ջազգային 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 գործող¥ թյան ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ց¥ ցահանդեսային կամ այլ առաջն¥ թյան թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջն¥ թյան թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

442 հայտի հրապարակման թվականը

511 ապրանքների և (կամ) ծառայ¥ թյ¥ նների ցանկը

526 չպահպանվող տարրեր

540 ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան

554 ծավալային նշան

555       հոլոգրաֆիական նշան

556 ձայնային նշան

591 գ¥ յնը և գ¥ նային համակց¥ թյ¥ նը

             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը

730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 20 18

  (210) 20161710    (111) 26984 

 (220) 30.12.2016   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.12.2026 

 (730)  Ատոմն ի Էներգոպռոմի շլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU   
 (442) 01.02.2017 
 (540) 

 
 (526) «1200» թիվն  ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապS յտ, մS գ և բաց կապS յտ, սպիտակ, մS գ 
և բաց կանաչ գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  6. սովորական մե տաղներից և 
դրանց hամահալվածքներից պատրաստված 
ապրանքներ. մանգան. մե տաղական 
պահեստարաններ. մե տաղաճոպաններ և 
մե տաղալարեր մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. փոշենման 
մե տաղներ. նիկել. սովորական մե տաղներ. 
պողպատի լեգիրացման համար 
նախատեսված մե տաղական խողովակների 
տեսքով փոշելից մե տաղալարեր. ձS լա-
կաղապարներ. գլանիկներ հաֆնիS մի ց 
և դրա hամահալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիS մի ց. գլանիկներ ցիրկոնիS մի ց և դրա 
hամահալվածքներից. գլանիկներ տիտանից 
և դրա hամահալվածքներից. մե տաղական 
հանքաքարեր, ներառյալ` S րանի հանքա-
քարեր. տիտանի և նիոբիS մի  hամահալվածք-
ներ. ցիրկոնիS մի  hամահալվածքներ. 
պողպատի hամահալվածքներ. տանտալ. 
խողովակներ (մի ջS կային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մե տաղներ (բերիլիS մ,վանադիS մ, 

Տեղեկ¥ թյ¥ ններ գրանցված ապրանքային 

և սպասարկման նշանների մասին

վոլֆրամ, հաֆնիS մ, գերմանիS մ, ինդիS մ, 
մոլիբդեն, նիոբիS մ, տիտան, ցիրկոնիS մ). 
քրոմ. մե տաղական խողովակներ. մե տաղական 
շարժական շինS թյS ններ. մե տաղյա 
շինանյS թեր.

դաս  7. պոմպեր. արդյS նաբերական 
սարքավորS մն երի համար փականներ. 
փականներ (մե քենաների մասեր). վթարային 
սնման գեներատորներ. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. հաստատS ն հոսանքի 
գեներատորներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հիդրավլիկ վերահսկS մ մե քենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. պոմպեր 
(մե քենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանքներ 
խողովակաշարերի համար. տS րբաճնշակներ. 
շոգեմե քենաներ. էլեկտրաեռակցված պող-
պատյա կառS ցվածքներ, մասեր և պարա գա ներ 
7-րդ դասS մ ներառված վերոնշյալ ապրանք-
ների համար. էլեկտրական գեներատորներ. 
շարժիչներ, բացառS թյամբ  տրանսպորտային 
մի ջոցների համար նախատեսվածների. ճնշման 
փականներ (մե քենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար 
նախատեսված կափS յրներ. մե քենաներ, 
մասնա վորապես՝ ատոմային տեղակա յանք-
ների ապա ակտիվացման և ապամոնտաժ-
ման համար. մե տաղ կտրող մե քենաներ. 
կենտրոնախS յս պոմպեր, մասնավորապես՝ 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան համար. հորատող մե քենաներ. 
հորատող մե քենաներ մե տաղներ մշակելS  
համար. մե տաղամշակման արդյS նաբերS -
թյան համար նախատեսված մե քենաներ. 
տS րբիններ մի ջS կային արդյS նաբերS -
թյան և մե քենաշինS թյան համար. կենտրո-
նախS սակներ (մե քենաներ) մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի 
կենտրոնախS սակներ, կենտրոնախS սակներ 
S րանի հարստացման համար և իզոտոպների 
անջատման համար. էլեկտրական շարժա-
բերներ.
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դաս  9. ապարատներ ձայնի, պատկեր-
ների և այլ տվյալների ձայնագրման, 
փոխանցման, մշակման և վերարտադրման 
համար.  հաշվասարքեր (համակարգիչներ), 
սարքավորանք տեղեկատվS թյան մշակման 
համար և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովS մ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և  նախագծման (ինժինիրինգի) մե ջ օգտա գործ-
ման համար. գործարանS մ արտադրS թյան 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման 
համար նախատեսված համակարգչային 
ծրագրային ապահովS մ. էլեկտրամագնիս-
ներ. մի ջS կային էներգիայի ոլորտS մ 
արդյS նաբերական հաստատS թյS նների, 
մասնավորապես՝ մի ջS կային էներգիայի, 
մի ջS կային վառելիքի ցիկլի, մի ակցիչների և 
էլեկտրոնիկայի արտադրS թյան ոլորտի ֆիզի-
կական և երկրաչափական պարամե տրերի 
ստS գման  համար էլեկտրոնային և օպտի կական 
սարքավորS մն եր և գործիքներ, ինչ պիսիք 
են՝ համակարգչային և տեսա-մոնիտորներ, 
կշեռքներ, անկյS նաչափներ, լազերներ, 
շարժական հաշվիչներ և չափիչ ժապավեններ. 
էլեկտրոնային կիսահաղորդիչներ. սարքա-
վորS մն եր (ապարատներ) էլեկտրա-
կայաններS մ նյS թերի  ոչ կործանարար 
փոր ձարկS մն երի համար. էլեկտրոնային չիպեր 
(մի կրոսխեմաներ). էլեկտրամագնիսների 
արտա դրS թյան համար նախատեսված 
մագնիսական լարեր. քվանտային խառնS կներ, 
մասնավորապես` բյS րեղային կիսահաղորդիչ 
նյS թեր. գիտական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, հսկման, ստS գման, տեղագրման, 
հայտնաբերման, փորձարկման, վերլS ծման 
և տեղեկատվական սարքեր S  գործիքներ, 
մասնավորապես` արտադրական օբյեկտների, 
էլեկտրական կայանների, մի ջS կային 
գերեզմանոցների, մի ջS կային վառելիքի 
արտադրS թյան սարքավորS մն երի, մի ջS կային 
վառելիքի վերամշակման սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային վառելիքի պահեստավորման 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային թափոն-
ների պահեստավորման սարքավորS մն երի 
կառS ցման, սպասարկման, աջակցման, 
շահագործS մի ց հանման  և վերանորոգման 
համար  գիտական հետազոտS թյS ններS մ 
օգտագործման, արդյS նաբերական հետա-

զոտS թյS նների, S սS մն ասիրS թյS նների և 
զարգացման  նոր արտադրանքի և նյS թերի 
փորձարկման նպատակով. կիսահաղորդիչ 
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչ 
սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողS թյան քարտեր. 
կիսահաղորդիչներ. սիլիցիS մի  թիթեղներ. 
կառS ցվածքային կիսահաղորդիչային 
թիթեղներ. գերհաղորդիչ ժապավեններ. 
գեր հաղորդիչ լարեր (էլեկտրական) և 
մալS խներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքավորS մն երի արտադրողականS թյան 
և արդյS նավետS թյան փորձարկման և 
չափման սարքավորS մն եր. էլեկտրական 
կS տակիչներ. ատոմակայաններS մ ճառա-
գայթման դիտարկման ավտոմատացված 
համակարգերի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների նեյտրոնային հոսքի 
ռեակտորի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների  ռադիացիոն անվտան-
գS թյS նը վերահսկելS  համար նախատեսված 
սարքավորS մն եր (սարքեր). մի ջS կային 
ջերմակարգավորիչների զննման արդյS նք-
ների ցS ցադրման և արձանագրման 
սարքավորS մն եր (սարքեր). ապարատներ 
էլեկտրադինամի կ ազդանշանների հեռա-
կառավարման համար. ռենտգենյան 
ճառագայթման համար նախատեսված սարքեր 
և ապարատներ, բացառS թյամբ բժշկS թյան 
մե ջ օգտագործվողների, մասնավորապես՝ 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստS գման, 
նյS թերի փորձարկման, արդյS նաբերական 
օգտագործման և անվտանգS թյան նպա-
տակներով օգտագործման համար. ճառա-
գայթման վերահսկման սարքավորS մն եր և 
ապարատներ. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
էլեկտրական սարքավորS մն եր մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և նախագծման  համար. 
կS տակիչների բանկաներ. վերալիցքավորվող 
կS տակիչներ. գալվանական կS տակիչ ներ. 
բետատրոններ. գազաանալիզարարներ. 
կարճակյաց իզոտոպների գեներացման 
համար նախատեսված սարքեր. օդի և գազի 
օդափոխիչներ պարS նակող ճառագայթման 
դետեկտորներ. բաժանավորիչ սարքեր. 
կS տակիչների պատյաններ. լազերներ, 
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բացառS թյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. էլեկտրոնային սարքա-
վորS մն երի համար նախատեսված նյS թեր 
և ապրանքներ. մի աբյS րեղներ. նեյտրոն 
գեներացնող սարք հիմն ված լիցքավորված 
մասնիկների S ժեղարարների վրա. հատS կ 
լաբորատոր սարքավորS մն եր.  ճառագայթման 
ազդեցS թյS նից պաշտպանող հագS ստ, 
կոշիկ, գլխարկներ սաղավարտներ, դիմակներ. 
կS տակիչի թիթեղներ. ռադիոակտիվ նS թերի 
հետ օգտագործման համար նախատեսված 
պաշտպանիչ հագS ստի պարագաներ 
պատահարներից և վն ասվածքներից պաշտ-
պանվելS ՝ ճառագայթS մը կանխելS  
համար. նախաS ժեղարարներ. մի ջS կային 
ճառագայթման չափման և գրանցման համար 
գործիքներ, ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. 
չափման գործիքներ, այդ թվS մ, գործիքներ 
էլեկտրական չափS մն երի  համար. ռադարներ. 
ռենտգենյան  գործիքներ, մասնավորապես` 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների  ստացման 
համար` նյS թերի փորձարկման և ստS գման, 
արդյS նաբերական օգտագործման  և 
անվտան գS թյան նպատակներով օգտա-
գործելS   համար. ճառագայթաչափներ. 
ռադիո սարքեր. ռենտգենյան  սարքեր, 
բացա ռS թյամբ բժշկS թյան մե ջ օգտա գործ-
վողների. բյS րեղացանցային կS տակիչներ. 
կառավարման և հսկման համակարգեր 
ատոմակայանների համար. սոնարներ. 
սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  մե խա-
նիզմն եր և (կամ) չափիչ սարքեր նմS շային 
նյS թերի փորձարկման համար` դրանց  
հատկS թյS նների վերաբերյալ տեղեկS -
թյS ններ ստանալS  նպատակով. մասնիկ-
ների S ժեղա րարներ. արդյS նաբերական 
գործարանների արտադրական պրոցեսի 
հեռակառավարման տեղակայանքներ. 
տեղա կայանքներ հեղS կացիրների համար. 
ջերմա մի ջS կային սինթեզի կառավարման 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ազդանշանային սարքեր 
[անվտանգS թյան զանգեր]. ցիկլոտրոններ. 
ռենտգենյան մե քենաների էկրաններ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնS ցման 

սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչ-
ներ. էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական 
էներգիայի բաշխման սարքավորS մն եր. 
կարգավորման, վերահսկման, ազդանշանման 
և դիտարկման ապարատներ ջեռS ցման, 
հովացման, օդափոխS թյան, օդի լավորակ-
ման, մասնավորապես` համակարգչային 
սարքավորանք կառS յցի ջեռS ցS մը, 
հովացS մը, օդափոխS թյS նը և օդի 
լավորակS մը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. 
համակարգչային սարքավորանք  և ծրագրային 
ապահովS մ ջեռS ցման, հովացման, 
օդափոխS թյան և սառեցման սարքավորման 
հեռակա կառավարման համար. էներգիայի 
հոսքի կառավարման և վերահսկման, էներգիայի 
գողS թյան հայտնաբերման և վերահսկման, 
էլեկտրական ցանցի գործողS թյS նների 
դիտարկման S  ախտորոշման, էլեկտրական 
էներգիայի հոսակորստի կառավարման և 
վերահսկման, սխալների հայտնաբերման, 
ցանցային ակտիվն երի կառավարման, 
էլեկտրական ցանցի շահագործման և 
պահպանման գործառS յթ S նեցող սմարթ 
ցանցային հավելվածների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված համակարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովS մ. 
վառելիքային տարրեր.

դաս  11. շոգեարտադրիչներ, բացառS -
թյամբ մե քենաների մասերի. շոգեգեներա-
տորներ.  օդի զտման տեղակայանքներ. 
ապարատներ և գործիքներ մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և մե քենաշինS թյան մե ջ 
արտադրվող հեղS կների և գազերի մաքրման, 
տարանջատման և զտման համար. զտիչներ  
և զտող սարքեր  օդի և գազի լավորակման 
համար. մի ջS կային գեներատորներ. 
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի 
զտման սարքեր նախատեսված մի ջS կային, 
էներգետիկայի արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան մե ջ օգտագործման համար. 
մի ջS կային հետազոտական ռեակտորներ. 
մի ջS կային ռեակտորների բաղադրիչ մասեր. 
մի ջS կային մոդS լային հարմարանքներ, 
ներառյալ՝ վառելիք, շոգեգեներատորներ, 
ռեակտորների հենամարմի ններ, կափարիչներ  
ռեակտորի անոթների համար, ռեակտորի 
կառավարման մե խանիզմի  շարժաբեր 
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ձողերի ներքին մասեր. մի ջS կային 
ռեակտորներ. լS սադիոդ (լեդ) լS սավորման 
սարքավորS մն եր. սառեցման համակարգեր 
մի ջS կային թափոնների և օգտագործած 
վառելիքի համար. սարքավորS մն եր 
մի ջS կային վառելիքի, մի ջS կային կարգա-
վորիչների և մի ջS կային թափոնների 
վերամշակման համար. կենցաղային կամ 
արդյS նաբերական սարքավորS մն եր, այդ 
թվS մ, մի ջS կային նյS թերի հեռացման համար. 
արդյS նաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. 
արևային վառարաններ. էլեկտրական լամպեր և 
լS սավորման սարքեր. ռադիոակտիվ նյS թերով 
աղտոտված գործարանների վն ասազերծման 
համար նախատեսված սարքավորS մն երի 
մասեր.

դաս  16. գրաֆիկական տպագրS թյS ններ 
և պատկերներ, մասնավորապես՝  դիզայ-
ներական գծագրեր, հատակագծեր, էսքիզներ, 
լS սանկարներ, հրահանգներ, տպագրված 
կամ էլեկտրոնային S սS ցողական նյS թեր 
մի ջS կային ինժինիրինգի ոլորտS մ. գրենա-
կան պիտS յքներ, մասնավորապես՝ կպչS ն 
ժապավեններ մատS ցող սարքեր, հեղS կ 
ճշտիչներ, մատիտներ, գրիչներ, ռետիններ, 
ծակոտիչներ, կարիչներ, գրասենյակային 
ճարմանդներ. թS ղթ և ստվարաթS ղթ. 
ալբոմն եր պիտակների համար. ալբոմն եր 
մե տաղադրամն երի համար. տոնական 
ալբոմն եր. ալբոմն եր լS սանկարների համար. 
հS շալբոմն եր. դրոշմանիշների ալբոմն եր. 
ձևաթղթեր.  գրառS մն երի գրքS յկներ.  
տպա գրված հրատարակS թյS ններ, այն 
է՝ նախագծման վերաբերյալ ձեռնարկներ,  
դիզայնի վերաբերյալ ձեռնարկներ, 
տեխնիկական S ղեցS յցներ, ձեռնարկներ, 
պարբերականներ մի ջS կային էներգետիկայի 
բնագավառS մ. տպագրական դյS րակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային). ալբոմն եր.  
բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյS րներ. բS կլետներ.  
տպագրական թS ղթ. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր (պարբերականներ). 
օրացS յցներ. կատալոգային քարտեր. գրանց-
ման քարտեր գրանցամատյանի համար. 
կատալոգներ. ծրարներ.  պատճենահան թS ղթ. 
փաթեթավորման թS ղթ. գրասենյակային 

պիտS յքներ. ծանS ցատետրեր.  լS սա-
նկարչական թS ղթ. S սS մն ական նյS թեր, 
S սS մն ական ձեռնարկներ (բացառS թյամբ 
սարքավորS մն երի), տպագրված կամ 
էլեկտրոնային S սS ցողական հրատա րա-
կS թյS ններ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար.  զտաթS ղթ. 
լS սանկարներ. տպատառեր. գծագրական 
թS ղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. տպա-
գրական հրատարակS թյS ններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյS թեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցS ցանակներ.

դաս  17. խծS ծման նյS թեր. պլաստմաս-
սայե ժապավեններ արդյS նաբերS թյան և 
առևտրի մե ջ օգտագործելS  համար. նյS թեր 
հերմե տի կացման և մե կS սացման համար. 
պլաստ մասսայե     կիսաֆաբրիկատներ   արդյS -
նաբերական նպատակների համար. ջերմS -
թյS նը պահող ջերմամե կS սիչ նյS թեր. մե  կS սիչ 
յS ղեր. մե կS սիչ ապակի. ոչ մե տաղական ճկS ն 
խողովակներ. ոչ մե տաղական խողովակներ 
S րանի հանքերի, գործարանների և 
պահեստարանների, պաշարների պահման, 
իզոտոպների անջատման, մշակման, 
վառելիքի վերամշակման և օգտագործման, 
հանքաքարերի, մի ջS կային նյS թերի, S րանի, 
պլS տոնիS մի  և մի ջS կային թափոնների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ռետին, գS տապերչ, կաS չS կ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյS թերից պատրաստված ապրանքներ.  
մամլված (արտամղված) պլաստմասսա արտա-
դրS թյան մե ջ օգտագործելS  համար.

դաս  19. ոչ մե տաղական շարժական 
շինS  թյS ններ անվտանգS թյան համա-
կարգերի համար. մոդS լային և շարժական 
ոչ մե տաղական կառS ցվածքներ և ոչ 
մե տաղական շինարարական նյS թեր, 
մասնավորապես՝ ցեմե նտային բլոկներ, 
սալիկներ, դռներ, սյS ներ, սալեր, պանելներ, 
խողովակներ S րանի հանքահանման և 
պահեստավորման համար, իզոտոպների 
անջատման, մշակման, վերամշակման և 
մի ջS կային նյS թերի,  S րանի, պլS տոնիS մի  
և մի ջS կային թափոնների հեռացման համար. 
ջրի  ոչ մե տաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մե տաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
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մե տաղական խողովակներ. ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե տարողS թյS ններ. 
ջրածնի պահման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). ջրի 
մատակարարման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). գազի 
պահման   տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե). հեղS կ գազի պահման 
տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական և ոչ 
պլաստմասսայե).

դաս  35. գովազդ և մարքեթինգ (շS կայա-
վարS մ). գովազդային ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառա-
յS թյS նների, ապրանքային նշանների և 
առևտրային (կոմե րցիոն) տեղեկատվS թյան,   
երրորդ անձանց կողմի ց ներկայացված 
նորS թյS նների խթանS մ՝ տպագիր, 
աS դիոնյS թերի, տեսանյS թերի և թվային 
զանգվածային լրատվամի ջոցներով և 
առցանց լրատվամի ջոցներով. աջակցS թյS ն 
և խորհրդատվS թյS ն էներգետիկ ոլորտի 
ընկերS թյS նների կառավարման համար. 
կորպորատիվ ծառայS թյS ններ, մասնա-
վորապես՝ մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նա-
բերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ շահերի 
խթանS մ. վարչական գործS նեS թյS ն գործա-
րարS թյան (բիզնեսի) և գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման խորհրդատվS թյան 
ոլորտS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գրասենյակային 
կառավարման ոլորտS մ. խորհS րդներ 
գործարարS թյան (բիզնեսի) ոլորտS մ ղեկա-
վարման վերաբերյալ. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) ոլորտS մ վարչական գործS նեS թյան 
աջակցS թյS ն. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ հարցS մն եր և հետազոտS թյS ններ. 
մարքեթինգային (շS կայավարման) ծառայS -
թյS ններ գործարարS թյան (բիզնեսի) 
բնագավառS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ ռազմավարS թյան զարգացS մ. 
առևտրային կամ արդյS նաբերական 
կառավարման աջակցS թյS ն. կորպորացիայի 
կառավարման աջակցS թյS ն. տնտեսական 
կանխատեսS մ և վերլS ծS թյS ն. ներմS ծման 
և արտահանման գործակալS թյS ն-
ներ.  մարքե  թինգային (շS կայավար-
ման) խորհրդա  տվS թյS ն. մարքեթինգային 
(շS կա յա  վարման) ծրագրի զարգացS մ. 

մարքե թինգային (շS կայավարման) ծառա-
յS թյS ններ, մասնավորապես՝ երրորդ 
անձանց արտադարանքի և ծառայS թյS ն-
ների օժանդակS թյS ն և գովազդS մ. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառS մ 
մշակS թային գործS նեS թյան գովազդի հովա-
նավորS մ. մարքեթինգային (շS կայավար-
ման) հետազոտS թյS ններ. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման և կազմակերպման 
խորհրդատվS թյS ն.  առևտրային և գովազ-
դային նպատակներով ցS ցահանդես-
ների կազմակերպS մ. համակարգ չային 
տվյալների  հիմն ապաշարներS մ տեղեկա-
տվS թյան հավաքագրS մ և համա-
կարգS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
արդյS նավետS թյան փորձաքննական ծառա-
յS  թյS ններ.  առևտրային տեղեկատվS թյան 
գործակալS թյS ններ. գովազդային գործակա-
լS թյS ններ. ինքնարժեքի վերլS ծS թյS ն-
ներ. գործարարS թյան (բիզնեսի) աS դիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապաշարնե րS մ 
տվյալների նորացS մ և պահS մ. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվS թյան տրամադրS մ վեբ-
կայքերի մի ջոցով. վաճառքի օժանդակS թյS ն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայS թյS նների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմե րցիոն) կառավարS մ երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվS թյS ն գործարարS -
թյան (բիզնեսի) կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցS մ 
և եզրափակS մ երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառS ի ծառայS թյS ններ (առև-
տրային (կոմե րցիոն) օգնS թյS ն). շS կայի 
S սS մն ասիրS թյS ն.

դաս  37. շինS թյS նների շինարարS թյան 
և վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվS -
թյS ն. շինարարական կառS ցվածքների 
հերմե տիկացS մ. ջրի աղտոտվածS թյան 
վերահսկման սարքավորS մն երի վերա նորո-
գS մ և սպասարկS մ. ջրի մաքրող սարքավո-
րS մն երի վերանորոգS մ և սպասարկS մ. 
ատոմակայանի և այլ արդյS նաբերական և 
էներգետիկ օբյեկտների սարքավորS մն երի 
վերանորոգS մ, սպասարկS մ  և վերակառS -
ցS մ. շինS թյS նների, կայանքների 
սպասարկման ծառայS թյS ններ և տրանսպոր-
տային մի ջոց ների, սարքավորS մն երի, 
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ատոմա կայան ների ենթակառS ցվածքների և 
էլեկտրա կայանների սպասարկման և վերա-
նորոգման ծառայS թյS ններ. պահեստա-
րանների, ներառյալ՝ ռադիոակտիվ 
թափոն ների պահեստարանների շինարա-
րS թյS ն և սպասարկS մ. S րանի անջատ-
ման գործարանների շինարարS թյS ն. 
ատո մա կայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնի տորինգի և անվտանգS թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և սպասարկS մ. S րանի հանքարդյS նա-
բերS թյան ծառայS թյS ններ. հորատանցքերի 
հորատS մ. ատոմակայանների մի ջS կային 
պահեստարանների  մե քենաների վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրման  վերամշակման 
գործարաններS մ մի ջS կային նյS թերի 
համար մի ջS կային վառելիքի  վերամշակման 
պահեստավորման սարքավորS մն երի վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, հանքերS մ, 
գործարաններS մ և պահեստավորման 
կենտրոն ներS մ թափոնների պահեստավորման 
սարքավորS մն երի վերականգնS մ և 
վերա նորոգS մ, մի ջS կային վառելիքի, 
հանքանյS թերի, մի ջS կային նյS թերի, S րանի 
և պլS տոնիS մի  մշակS մ, վերամշակS մ 
և տեղավորS մ. շոգեգեներատոր ների, 
տS րբինների, տS րբոգեներատորների, 
էլեկտրական գեներատորների և գործա-
րանների էլեկտրական մե քենաների 
վերականգնS մ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային ռեակտորների, մի ջS կային վառե-
լիքի, մե տաղի հանքերի, S րանի հանքերի, 
պլS տոնիS մի  (մի ջS կային նյS թեր) 
արտադրS թյան, մշակման և վերամշակման 
մե քենաների վերականգնS մ. լեռնահանքային 
օգտակար հանածոների արդյS նահանS մ. 
տեղեկատվS թյS ն և խորհրդատվS թյS ն S րանի 
հարստացման գործարանների շինարարS թյան 
վերաբերյալ, S րանի հարստացման, S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մ-
ների տեղակայման, վերանորոգման և 
սպասարկման ծառայS թյS ններ. S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և սպա-
սարկման վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. 
շինարարական աշխատանքների վերա-
հսկողS թյS ն. հակակոռոզիական մշակS մ. 

ճառագայթման սարքավորS մն երի լիցքա-
վորման և լիցքաթափման ծառայS թյS ններ. 
հանքերի շահագործS մ. ատոմակայանների 
վերանորոգS մ և սպասարկS մ և համա-
պատասխան տեղեկատվS թյS ն. պոմպերի 
վերանորոգS մ. արդյS նաբերական գործա-
րանների, ներառյալ՝ S րանի հարստացման 
գործարանների, ատոմակայանների և 
ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման 
գործարանների շինարարS թյS ն. ատոմա-
կայանների կառS ցման, վերանորոգման, 
շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ, 
մի ջS կային վառելիքի արտադրS թյան 
վերամշակման օբյեկտների, մի ջS կային 
վառելիքի պահեստարանների, մի ջS կային 
նյS թերի և թափոնների պահեստավորման, 
հանքերի, գործարանների և պահեստային 
կենտրոնների, մշակման և մի ջS կային 
վառելիքի, հանքաքարերի, մի ջS կային նյS թերի, 
S րանի և պլS տոնիS մի  տեղափոխման 
ծառայS թյS ններ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային մի ջS կային ռեակտորների, 
մի ջS կային վառելիք արտադրող սարքերի 
տեղակայման,  սպասարկման, վերանորոգման 
և շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ. 
ատոմակայանների, մի ջS կային ջերմային 
կայանների տեղակայS մ և շահագործS մ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի տեղակայS մ և 
շահագործS մ. ջեռS ցման սարքավորS մն երի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. օդի 
լավորակման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և վերանորոգS մ. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայS մ, շահագործS մ և 
սպասարկS մ գիտական նպատակների համար. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS -
թյան և էներգետիկայի  մոնիտորինգի և 
անվտանգS թյան ապահովման սարքերի 
տեղա կայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. ռադիոիզոտոպային սար-
քերի, մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նա բերS -
թյան և էներգետիկային վերաբերող սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգ-
ման  ծառայS թյS ններ. էներգիա արտադրող 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և 
ապարատների տեղակայման, սպասարկման 
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և վերանորոգման ծառայS թյS ններ և 
համապատասխան տեղեկատվS թյան 
տրա մադրS մ. ռադիոլոգիական սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
նյS թերի հայտնաբերման ազդանշանային 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. մե քե-
նայական սարքավորS մն երի, ներառյալ՝ 
ատոմակայանների, մի ջS կային պահեստա-
րանների, մի ջS կային վառելիքի 
պահեստավորման, մի ջS կային նյS թերի 
և թափոնների, մի ջS կային վառելիքի 
վերամշակման  համար սարքավորS մն երի 
արտադրման սարքերի տեղակայման, 
վերանորոգման և  սպասարկման ծառա-
յS թյS ններ. S րանի հարստացման և S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպա-
սարկման ծառայS թյS ններ. էլեկտրական 
սարքավորS մն երի աշխատանքS մ խանգա-
րS մն երի վերացS մ.

դաս  39. ատոմակայններS մ, արդյS նա-
բերական օբյեկտներS մ և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներS մ  ատոմային և ճառագայթա-
յին վթարների վերացման փրկարարական 
աշխատանքներ. տեղափոխման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն. պահեստներS մ ապրանք-
ների պահպանման վերաբերյալ տեղեկա-
տվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական S րանի, 
հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 

օգտագործվող իզոտոպների, S րանի իզո-
տոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստներS մ պահպան-
ման վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվS թյS ն. ապրանքների 
տեղափոխS մ, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային վառելիքի 
տեղափոխS մը. պահեստների վարձS յթ. 
ջրի մատակարարS մ. բնական S րանի, 
հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորS մ. ապրանք-
ների տեղափոխS մ, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
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ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխS մ. էներգիայի 
բաշխS մ. էլեկտրաէներգիայի բաշխS մ. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայS թյS ններ. 
ջերմամատակարարման ծառայS թյS ններ 
(բաշխS մ).  թափոնների փոխադրS մ և պահS մ. 
ապրանքների պահեստավորS մ, ներառյալ՝  
բնական S րանի, հարստացված S րանի, 
աղքատացված S րանի, S րանի օքսիդի, 
S րանի երկօքսիդի, S րանի հեքսաֆտորիդի, 
պլS տոնիS մի ,  մի ջS կային   ռեակտորի 
վա ռելիքի, բժշկական և արդյS նաբերական 
նպատակ ների համար օգտագործվող 
իզոտոպների, S րանի իզոտոպների անջատման 
ցենտրիֆS գ ների և S րանի հարստացման 
համար գործարանների սարքավորS մն երի, 
օգտագործված մի ջS կային վառելիքի, 
մի ջS կային ջերմանջատիչ և ճառագայթված 
մի ջS կային ջերմանջատիչ հավաքվածքների 
պահեստավորS մ.

դաս  41. մշակS թակրթական նպատակ-
ներով ցS ցահանդեսների կազմակեր-
պS մ և անցկացS մ մի ջS կային և 
էներգիայի արդյS նաբերS թյան և էներ -
գետիկայի բնագավառներS մ. մի ջS -
կային արդյS նաբերS թյան ոլորտի 
անձնակազմի  զարգացման համար 
S սS ցS մ և որակավորման բարձրացման 
դասընթացների կազմակերպS մ. գործնական 
հմտS թյS նների S սS ցS մ (ցS ցադրS  թյS ն). 
մասնագիտական վերապատրաստS մ. 
կրկնS սS յցի ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
արդյS նա բերS թյան և էներգետիկայի 
բնագավառներS մ կրթական և S սS մն ական 
ծառայS թյS ններ՝ սեկցիաների, սեմի նարների, 
S սS մն ական դասընթացների տեսքով՝ 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով, 
S սS ցS մ հեռավորS թյան վրա, հեռակա 
S սS ցS մ՝ քոլեջների և համալսարանների 
մակարդակով. գրքերի և S սS մն ական 
ձեռնարկների հրատարակS թյS ն. կրթական 
ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
S սS մն  ական դասընթացների, առցանց 
դասընթացների, շնորհանդեսների և աշխատա-
ժողովն երի կազմակերպS մ և անցկացS մ 
մի ջS կային և էներգիայի արդյS նաբերS -
թյան և  էներգետիկայի բնագավառներS մ. 
կրթական ծառայS թյS ններ, մասնավորա-

պես՝ սեմի նարների և դասընթացների 
կազմակերպS մ ատոմակայանների արդյS նա-
բերական շահագործման բնագավառS մ. 
էլեկտրոնային գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակS մ. տեքստային 
նյS թերի հրապարակS մ, բացառS թյամբ 
գովազդային նյS թերի. շS կայի հետազոտման 
S սS մն ական մի ջոցառS մն երի կազմակերպS մ. 
կրթS թյS ն և S սS մն ական ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ժողովն երի, սեմի նարների, 
ֆորS մն երի, դասընթացների, կոնգրեսների, 
սիմպոզիS մն երի, կոնֆերանսների, տեսա-
կոնֆերանսների կազմակերպS մ և անցկացS մ 
մի ջS կային և էներգիայի արդյS նաբերS թյան և 
էներգետիկայի բնագավառներS մ.

դաս  42. ռադիոլոգիական և բժշկական 
ապարատների և սարքերի, ներառյալ՝ 
ճառա գայթաչափների (ակտինոմե տրերի), 
ռադիոակտիվ աղբյS րների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգենյան ապարատների 
չափաբերS մ. քիմի այի ոլորտS մ խորհրդա -
տվS թյS ն և վերլS ծS թյS ն ների ծառա-
յS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նա բերS թյան և էներգետիկայի ոլոր տS մ. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտներS մ համակարգ-
չային ծրագրավորS մ. մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլոր տS մ 
հսկողS թյS ն, մասնավորապես՝ մի ջS կային 
նյS թերի, մի ջS կային տեղակայանքների և 
սարքավորS մն երի  անվտանգS թյան ստS -
գS մ. ճարտարագիտS թյS ն (ինժինիրինգ). 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
մե ջ և էներգետիկայS մ նախագծերի, ծրագրերի 
և պլանների գործնական կիրառS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ն և տեխնիկական իրա-
գործելիS թյան S սS մն ասիրS թյS ն. գիտական 
հետազոտS թյS նների, խորհրդատվS թյան և 
տեղեկատվական ծառայS թյS ններ շրջակա 
մի ջավայրի պահպանS թյան ոլորտS մ. 
ռադիոլոգիայի և անսանաբS ժական ռադիո-
լոգիայի ոլորտS մ դեղագործական նյS թերի, 
ապարատների և բժշկական սարքերի 
արդյS նաբերական զարգացմանն S ղղված 
հետազոտS թյS ններ և ծառայS թյS ններ. տեխ-
նիկական ծրագրերի S սS մն ասիրS թյS ն, 
մասնավորապես՝ գործնական կիրառS թյան 
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S սS մն ասիրS թյS ններ. համակարգչային 
համա կարգերի վերլS ծS թյS ն. քիմի ական 
անալիզ. շինS թյS նների հատակագծերի 
մշա կS մ. գծագրS մ. երկրաբանական 
հետազննS թյS ններ. ճառագայթման չափS մ, 
մասնավորապես՝ ճառագայթման ոլորտS մ 
ճառագայթման չափS մն երի գնահատS մ. 
ճարտարագիտական դիզայն.  մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան ինժինիրինգ. 
նյS թերի և արտադրանքի փորձարկS մ, 
գիտS թյան և արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ 
S սS մն ասիրS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
կենսա բանS թյան, մե խանիկայի, երկրա-
բանS թյան, ֆիզիկայի, քիմի այի, էլեկտրական 
էներգիայի արտադրS թյան, փոխանցման և 
բաշխման ոլորտS մ. շրջական մի ջավայրի 
վրա ատոմային էներգիայի ազդեցS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ն ճառագայթահարման 
տեսա կետից (բնական մի ջավայրերS մ 
ռադիոակտիվ նյS թերի տեղաշարժS մ, կS -
տա կS մ և վարքագիծ). խորհրդատվS թյS ն 
շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
վերա բերյալ. խորհրդատվS թյS ն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. ճար-
տա րապետS թյան և շինարարական 
խորհրդա  տվS  թյS ն. շինարարական հարցե-
րով խոր  հS րդներ, ներառյալ՝ խորհS րդներ 
զարգացման ծրագրերի (ժամկետացան-
կերի) և S րանի հարստացման գործարան-
ների կառS ցման նախագծերի վերաբեր յալ. 
լաբորատոր S սS մն ասիրS թյS ններ մի ջS -
կային և նաֆթաքիմի ական արտադրS թյան 
բնագավառS մ. լաբորատոր փորձարկS մն եր 
և ճարտարագիտական ծառայS թյS ններ 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS -
թյան և էներգետիկայի վերաբերյալ. 
հետազոտS թյS ններ և նախագծման 
աշխատանքներ և խորհրդատվS թյS ն 
մի ջS կային ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, 
կոռոզիայի, նեյտրոնային ֆիզիկայի և 
տեխնոլոգիայի և նեյտրոնների ցրման, 
էներգետիկայի, բնական ռեսS րսների, 
ներառյալ՝ S րանի բնագավառներS մ. 
գիտական, տեխնիկական և ճարտա-
րա գիտական խորհS րդներ մի ջS կային 
տեխնիկայի, ռադիոչափիչ սարքավորS մն երի, 

մի ջS կային նյS թերի, ռադիոակտիվ նյS թերի, 
ռադիոակտիվ թափոնների և մի ջS կային 
վառելիքի և մի ջS կային սարքավորանքի 
անվտանգS թյան մոնիտորինգի վերաբերյալ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկS մ. 
ռադիոակտիվS թյան չափS մն երի գնահատS մ. 
համակարգչային համակարգերի նախագծS մ. 
ճառագայթման հսկողS թյS ն. շինարարS թյան 
ոլորտS մ ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ, 
այդ թվS մ, ատոմակայանների կառS ցման, 
մի ջS կային նյS թերի պահեստավորման, 
S րանի հարստացման գործարանների 
համար ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ. 
ատոմակայանների կառS ցման, շահագործման 
և վերակառS ցման համար նախագծային, 
ճարտարագիտական (ինժինիրինգ), արտա-
դրական և տեխնոլոգիական, նորմատիվ, 
շահագործման, նորմատիվ-մե թոդական 
և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակS մ. ջրի անալիզ. արդյS նաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտS թյS ն և 
մշակS մ երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտS թյS ններ. տեխնիկական հետա-
զոտS թյS ններ. ջերմոցային գազերի 
արտանետS մն երի կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվS թյան 
և խորհրդատվS թյան տրամադրS մ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայS մ.  խորհրդատվS թյS ն էներգա-
խնայողS թյան ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ և դրա հետ կապված 
S սS մն ասիրS թյS ններ և զարգացS մ մի ջS -
կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ, այդ թվS մ՝ տեխնի-
կական անվտանգS թյան մի ջոցառS մն երի 
զարգացS մ մի ջS կային օբյեկտների համար. 
արդյS նաբերական վերլS ծS թյS ններ և 
հետազոտS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի  ոլորտS մ. 
ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննS թյS ն մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ: 
 (740) ԶարS հի ՄանS կյան 

 ____________________ 
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   (210) 20161711    (111) 26985 

 (220) 30.12.2016   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.12.2026 

 (730)  Ատոմն ի Էներգոպռոմի շլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU   
 (442) 01.02.2017 
 (540) 

 
 (526) «1000» թիվն  ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապS յտ, մS գ և բաց կապS յտ, սպիտակ, մS գ 
և բաց կանաչ գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  6. սովորական մե տաղներից և 
դրանց hամահալվածքներից պատրաստված 
ապրանքներ. մանգան. մե տաղական 
պահեստարաններ. մե տաղաճոպաններ և 
մե տաղալարեր մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. փոշենման 
մե տաղներ. նիկել. սովորական մե տաղներ. 
պողպատի լեգիրացման համար 
նախատեսված մե տաղական խողովակների 
տեսքով փոշելից մե տաղալարեր. ձS լա-
կաղապարներ. գլանիկներ հաֆնիS մի ց 
և դրա hամահալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիS մի ց. գլանիկներ ցիրկոնիS մի ց և դրա 
hամահալվածքներից. գլանիկներ տիտանից 
և դրա hամահալվածքներից. մե տաղական 
հանքաքարեր, ներառյալ` S րանի հանքաքարեր. 
տիտանի և նիոբիS մի  hամահալվածքներ. 
ցիրկոնիS մի  hամահալվածքներ. պողպատի 
hամահալվածքներ. տանտալ. խողովակներ 
(մի ջS կային ռեակտորների համար 
տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). հրահեստ 
մե տաղներ (բերիլիS մ,վանադիS մ, վոլֆրամ, 
հաֆնիS մ, գերմանիS մ, ինդիS մ, մոլիբդեն, 
նիոբիS մ, տիտան, ցիրկոնիS մ). քրոմ. 
մե տաղական խողովակներ. մե տաղական 
շարժական շինS թյS ններ. մե տաղյա 
շինանյS թեր.

դաս  7. պոմպեր. արդյS նաբերական 
սարքավորS մն երի համար փականներ. 
փականներ (մե քենաների մասեր). վթարային 
սնման  գեներատորներ. փոփոխական 
հոսանքի գեներատորներ. հաստատS ն 
հոսանքի գեներատորներ. հոսանքի 
գեներատորներ. հիդրավլիկ վերահսկS մ 
մե քենաների, մոտորների և շարժիչների 
համար. պոմպեր (մե քենաներ). շարժիչների 
(հովացման) ռադիատորներ. օդաճնշական 
կայանքներ խողովակաշարերի համար. 
տS րբաճնշակներ. շոգեմե քենաներ. էլեկտրա-
եռակցված պողպատյա կառS ցվածքներ, 
մասեր և պարագաներ 7-րդ դասS մ 
ներառված վերոնշյալ ապրանքների համար. 
էլեկտրական գեներատորներ. շարժիչներ, 
բացառS թյամբ  տրանսպորտային մի ջոցների 
համար նախատեսվածների. ճնշման 
փականներ (մե քենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար 
նախատեսված կափS յրներ. մե քենաներ, 
մասնավորապես՝ ատոմային տեղակայանքների 
ապաակտիվացման և ապամոնտաժման 
համար. մե տաղ կտրող մե քենաներ. 
կենտրոնախS յս պոմպեր, մասնավորապես՝ 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան համար. հորատող մե քենաներ. 
հորատող մե քենաներ մե տաղներ մշակելS  
համար. մե տաղամշակման արդյS նաբերS թյան 
համար նախատեսված մե քենաներ. 
տS րբիններ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. կենտրոնա-
խS սակներ (մե քենաներ) մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի 
կենտրոնախS սակներ, կենտրոնախS սակներ 
S րանի հարստացման համար և իզոտոպների 
անջատման համար. էլեկտրական շար-
ժաբերներ.

դաս  9. ապարատներ ձայնի, պատ-
կերների և այլ տվյալների ձայնագրման, 
փոխանցման, մշակման և վերարտադրման 
համար.  հաշվասարքեր (համակարգիչներ), 
սարքավորանք տեղեկատվS թյան մշակման 
համար և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովS մ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և  նախագծման  (ինժինիրինգի)  մե ջ օգտա-
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գործման   համար. գործարանS մ  արտա-
դրS   թյան  գործընթացի դիտարկման 
և   կառա վար ման համար նախատեսված 
համա կարգ չային ծրագրային ապահովS մ. 
էլեկտրամագ նիսներ. մի ջS կային էներ-
գիայի ոլորտS մ արդյS նաբերական 
հաստա տS թյS նների, մասնավորապես՝ մի ջS -
կային էներգիայի, մի ջS կային վառելիքի 
ցիկլի, մի ակցիչների և էլեկտրոնիկայի 
արտադրS թյան ոլորտի ֆիզիկական և 
երկրաչափական պարամե տրերի ստS գման 
համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքավորS մն եր և գործիքներ, ինչպիսիք 
են՝ համակարգչային և տեսա-մոնիտորներ, 
կշեռքներ, անկյS նաչափներ, լազերներ, 
շարժական հաշվիչներ և չափիչ ժապավեն-
ներ. էլեկտրոնային կիսահաղորդիչներ. 
սարքա վորS մն եր (ապարատներ) էլեկտրա-
կայաններS մ նյS թերի  ոչ կործանարար 
փորձարկS մն երի համար. էլեկտրոնային չիպեր 
(մի կրոսխեմաներ). էլեկտրամագնիսների 
արտադրS թյան համար նախատեսված մագ-
նի սական լարեր. քվանտային խառնS կ ներ, 
մասնավորապես` բյS րեղային կիսահաղորդիչ 
նյS թեր. գիտական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, հսկման, ստS գման, տեղագրման, 
հայտնաբերման, փորձարկման, վերլS ծման 
և տեղեկատվական սարքեր S  գործիքներ, 
մասնավորապես` արտադրական օբյեկտների, 
էլեկտրական կայանների, մի ջS կային 
գերեզմանոցների, մի ջS կային վառելիքի 
արտա դրS թյան սարքավորS մն երի, մի ջS  կա-
յին վառելիքի վերամշակման սարքավորS մ-
ների, մի ջS կային վառելիքի պահեստավորման 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային թափոն-
ների պահեստավորման սարքավորS մն երի 
կառS ցման, սպասարկման, աջակցման, 
շահագործS մի ց հանման  և վերանորոգման 
համար  գիտական հետազոտS թյS ններS մ 
օգտագործման, արդյS նաբերական հետա-
զոտS թյS նների, S սS մն ասիրS թյS նների և 
զարգացման  նոր արտադրանքի և նյS թերի 
փորձարկման նպատակով. կիսահաղորդիչ 
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչ 
սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողS թյան քար-
տեր. կիսահաղորդիչներ. սիլիցիS մի  թիթեղ-
ներ. կառS ցվածքային կիսահաղորդիչային 
թիթեղներ. գերհաղորդիչ ժապավեններ. 

գերհաղորդիչ լարեր (էլեկտրական) և 
մալS խներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքավորS մն երի արտադրողականS թյան 
և արդյS նավետS թյան փորձարկման և 
չափման սարքավորS մն եր. էլեկտրական 
կS տակիչներ. ատոմակայաններS մ ճառա-
գայթման դիտարկման ավտոմատացված 
համակարգերի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների նեյտրոնային հոսքի 
ռեակտորի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների  ռադիացիոն անվտան-
գS թյS նը վերահսկելS  համար նախատեսված 
սարքավորS մն եր (սարքեր). մի ջS կային 
ջերմակարգավորիչների զննման արդյS նք-
ների ցS ցադրման և արձանագրման 
սարքա վորS մն եր (սարքեր). ապարատներ 
էլեկտրադինամի կ ազդանշանների հեռա-
կառավարման համար. ռենտգենյան ճառա-
գայթման համար նախատեսված սարքեր և 
ապարատներ, բացառS թյամբ բժշկS թյան 
մե ջ օգտագործվողների, մասնավորապես՝ 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստS գման, 
նյS թերի փորձարկման, արդյS նաբերական 
օգտագործման և անվտանգS թյան նպա-
տակներով օգտագործման համար. ճառա-
գայթման վերահսկման սարքավորS մն եր և 
ապարատներ. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
էլեկտրական սարքավորS մն եր մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և նախագծման  համար. 
կS տակիչների բանկաներ. վերալիցքավորվող 
կS տակիչներ. գալվանական կS տակիչներ. 
բետատրոններ. գազաանալիզարարներ. 
կարճակյաց իզոտոպների գեներացման 
համար նախատեսված սարքեր. օդի և գազի 
օդափոխիչներ պարS նակող ճառագայթման 
դետեկտորներ. բաժանավորիչ սարքեր. 
կS տակիչների պատյաններ. լազերներ, 
բացառS թյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. էլեկտրոնային սարքա-
վորS մն երի համար նախատեսված նյS թեր 
և ապրանքներ. մի աբյS րեղներ. նեյտրոն 
գեներացնող սարք հիմն ված լիցքավորված 
մասնիկների S ժեղարարների վրա. հատS կ 
լաբորատոր սարքավորS մն եր.  ճառագայթ-
ման ազդեցS թյS նից պաշտպանող հագS ստ, 
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կոշիկ, գլխարկներ սաղավարտներ, դիմակներ. 
կS տակիչի թիթեղներ. ռադիոակտիվ նS թերի 
հետ օգտագործման համար նախատեսված 
պաշտպանիչ հագS ստի պարագաներ 
պատա հարներից և վն ասվածքներից պաշտ-
պանվելS ՝ ճառագայթS մը կանխելS  
համար. նախաS ժեղարարներ. մի ջS կային 
ճառագայթման չափման և գրանցման համար 
գործիքներ, ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. 
չափման գործիքներ, այդ թվS մ, գործիքներ 
էլեկտրական չափS մն երի  համար. ռադարներ. 
ռենտգենյան  գործիքներ, մասնավորապես` 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների  ստացման 
համար` նյS թերի փորձարկման և ստS գ-
ման, արդյS նաբերական օգտագործման  և 
անվտան գS թյան նպատակներով օգտա-
գործելS   համար. ճառագայթաչափներ. 
ռադիոսարքեր. ռենտգենյան  սարքեր, 
բացառS թյամբ բժշկS թյան մե ջ օգտա-
գործվողների. բյS րեղացանցային կS տա-
կիչներ. կառավարման և հսկման 
համակարգեր ատոմակայանների համար. 
սոնարներ. սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  
մե խանիզմն եր և (կամ) չափիչ սարքեր նմS շային 
նյS թերի փորձարկման համար` դրանց  
հատկS թյS նների վերաբերյալ տեղեկS թյS ններ 
ստանալS  նպատակով. մասնիկների S ժեղա-
րարներ. արդյS նաբերական գործարանների 
արտադրական պրոցեսի հեռակառավար-
ման տեղակայանքներ. տեղակայանքներ 
հեղS կացիրների համար. ջերմամի ջS կային 
սինթեզի կառավարման ապարատներ. 
կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սար քեր. 
ազդանշանային սարքեր [անվտանգS թյան 
զանգեր]. ցիկլոտրոններ. ռենտգենյան 
մե քենաների էկրաններ արդյS նաբերական 
նպատակների համար. գալվանական 
տարրեր. անխափան սնS ցման սարքեր 
(UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական 
էներգիայի բաշխման սարքավորS մն եր. 
կարգավորման, վերահսկման, ազդանշանման 
և դիտարկման ապարատներ ջեռS ցման, 
հովացման, օդափոխS թյան, օդի լավորակման, 
մասնավորապես` համակարգչային սարքա-
վորանք կառS յցի ջեռS ցS մը, հովացS մը, 

օդափոխS թյS նը և օդի լավորակS մը 
վերահսկող էլեկտրական ավտոմատ 
համակարգերի համար. համակարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովS մ 
ջեռS ցման, հովացման, օդափոխS թյան 
և սառեցման սարքավորման հեռակա 
կառավարման համար. էներգիայի հոսքի 
կառավարման և վերահսկման, էներգիայի 
գողS թյան հայտնաբերման և վերահսկման, 
էլեկտրական ցանցի գործողS թյS նների 
դիտարկման S  ախտորոշման, էլեկտրական 
էներգիայի հոսակորստի կառավարման և 
վերահսկման, սխալների հայտնաբերման, 
ցանցային ակտիվն երի կառավարման, 
էլեկտրական ցանցի շահագործման և 
պահպանման գործառS յթ S նեցող սմարթ 
ցանցային հավելվածների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված համակարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովS մ. 
վառելիքային տարրեր.

դաս  11. շոգեարտադրիչներ, բացառS -
թյամբ մե քենաների մասերի. շոգեգեներա-
տորներ.  օդի զտման տեղակայանքներ. 
ապարատներ և գործիքներ մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և մե քենաշինS թյան մե ջ 
արտադրվող հեղS կների և գազերի մաքրման, 
տարանջատման և զտման համար. զտիչներ  
և զտող սարքեր  օդի և գազի լավորակման 
համար. մի ջS կային գեներատորներ. 
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի 
զտման սարքեր նախատեսված մի ջS կային, 
էներգետիկայի արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան մե ջ օգտագործման համար. 
մի ջS կային հետազոտական ռեակտորներ. 
մի ջS կային ռեակտորների բաղադրիչ մասեր. 
մի ջS կային մոդS լային հարմարանքներ, 
ներառյալ՝ վառելիք, շոգեգեներատորներ, 
ռեակտորների հենամարմի ններ, կափարիչներ  
ռեակտորի անոթների համար, ռեակտորի 
կառավարման մե խանիզմի  շարժաբեր 
ձողերի ներքին մասեր. մի ջS կային 
ռեակտորներ. լS սադիոդ (լեդ) լS սավորման 
սարքավորS մն եր. սառեցման համակարգեր 
մի ջS կային թափոնների և օգտագործած 
վառելիքի համար. սարքավորS մն եր 
մի ջS կային վառելիքի, մի ջS կային կարգա-
վորիչների և մի ջS կային թափոնների 
վերամշակման համար. կենցաղային կամ 
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արդյS նաբերական սարքավորS մն եր, այդ 
թվS մ, մի ջS կային նյS թերի հեռացման համար. 
արդյS նաբերական կաթսաներ (ոչ առաջ-
նային շարժիչների մասեր). ջերմային պոմ պեր. 
արևային վառարաններ. էլեկտրական լամպեր և 
լS սավորման սարքեր. ռադիոակտիվ նյS թերով 
աղտոտված գործարանների վն ասազերծ ման 
համար նախատեսված սարքավորS մն  երի 
մասեր.

դաս  16. գրաֆիկական տպագրS թյS ն-
ներ և պատկերներ, մասնավորապես՝  
դիզայներական գծագրեր, հատակագծեր, 
էսքիզներ, լS սանկարներ, հրահանգներ, 
տպագրված կամ էլեկտրոնային S սS ցողական 
նյS թեր մի ջS կային ինժինիրինգի ոլորտS մ. 
գրենական պիտS յքներ, մասնավորապես՝ 
կպչS ն  ժապավեններ  մատS ցող սարքեր, 
հե ղS կ ճշտիչներ, մատիտներ, գրիչներ, 
ռետիններ, ծակոտիչներ, կարիչներ, 
գրասենյակային ճարմանդներ. թS ղթ և 
ստվարաթS ղթ. ալբոմն եր պիտակների 
համար. ալբոմն եր մե տաղադրամն երի 
համար. տոնական ալբոմն եր. ալբոմն եր 
լS սանկարների համար. հS շալբոմն եր. 
դրոշմանիշների ալբոմն եր. ձևաթղթեր.  
գրառS մն երի գրքS յկներ.  տպագրված հրատա-
րակS թյS ններ, այն է՝ նախագծման վերա-
բերյալ ձեռնարկներ,  դիզայնի վերաբերյալ 
ձեռնարկներ, տեխնիկական S ղեցS յցներ, 
ձեռնարկներ, պարբերականներ մի ջS կային 
էներգետիկայի բնագավառS մ. տպագրական 
դյS րակիր շարվածքներ (գրասենյակային). 
ալբոմն եր.  բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտ-
ներ (նոթատետրեր). բրոշյS րներ. բS կլետներ.  
տպագրական թS ղթ. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր (պարբերականներ). 
օրացS յցներ. կատալոգային քարտեր. գրանց-
ման քարտեր գրանցամատյանի համար. 
կատալոգներ. ծրարներ.  պատճենահան թS ղթ. 
փաթեթավորման թS ղթ. գրասենյակային 
պիտS յքներ. ծանS ցատետրեր.  լS սա-
նկարչական թS ղթ. S սS մն ական նյS թեր, 
S սS մն ական ձեռնարկներ (բացառS թյամբ 
սարքավորS մն երի), տպագրված կամ էլեկ-
տրոնային S սS ցողական հրատարակS թյS ն-
ներ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
մե քենաշինS թյան համար.  զտաթS ղթ. 
լS սանկարներ. տպատառեր. գծագրական 

թS ղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. տպա-
գրական հրատարակS թյS ններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյS թեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցS ցանակներ.

դաս  17. խծS ծման նյS թեր. պլաստմասսայե 
ժապավեններ արդյS նաբերS թյան և առևտրի 
մե ջ օգտագործելS  համար. նյS թեր հեր-
մե տիկացման և մե կS սացման համար. 
պլաստմասսայե կիսաֆաբրիկատներ արդյS -
նաբերական նպատակների համար. ջեր-
մS թյS նը պահող ջերմամե կS սիչ նյS թեր. 
մե կS սիչ յS ղեր. մե կS սիչ ապակի. ոչ 
մե տաղական ճկS ն խողովակներ. ոչ 
մե տաղական խողովակներ S րանի հանքերի, 
գործարանների և պահեստարանների, 
պաշար ների պահման, իզոտոպների անջատ-
ման, մշակման, վառելիքի վերամշակման և 
օգտագործման, հանքաքարերի, մի ջS կային 
նյS թերի, S րանի, պլS տոնիS մի  և մի ջS կային 
թափոնների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ռետին, գS տապերչ, 
կաS չS կ, ասբեստ, փայլար և այդ նյS թերից 
պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրS թյան 
մե ջ օգտագործելS  համար.

դաս  19. ոչ մե տաղական շարժական 
շինS թյS ններ անվտանգS թյան համա-
կարգերի համար. մոդS լային և շարժական 
ոչ մե տաղական կառS ցվածքներ և ոչ 
մե տաղական շինարարական նյS թեր, 
մասնավորապես՝ ցեմե նտային բլոկներ, 
սալիկներ, դռներ, սյS ներ, սալեր, պանելներ, 
խողովակներ S րանի հանքահանման և 
պահեստավորման համար, իզոտոպների 
անջատման, մշակման, վերամշակման և 
մի ջS կային նյS թերի,  S րանի, պլS տոնիS մի  
և մի ջS կային թափոնների հեռացման համար. 
ջրի  ոչ մե տաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մե տաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մե տաղական խողովակներ. ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե տարողS թյS ններ. 
ջրածնի պահման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). ջրի 
մատակարարման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). գազի 
պահման   տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական 
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և ոչ պլաստմասսայե). հեղS կ գազի պահման 
տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական և ոչ 
պլաստմասսայե).

դաս  35. գովազդ և մարքեթինգ (շS կա-
յավարS մ). գովազդային ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառա-
յS թյS նների, ապրանքային նշանների և 
առևտրային (կոմե րցիոն) տեղեկատվS թյան,   
երրորդ անձանց կողմի ց ներկայացված 
նորS թյS նների խթանS մ՝ տպագիր, 
աS դիոնյS թերի, տեսանյS թերի և թվային 
զանգվածային լրատվամի ջոցներով և 
առցանց լրատվամի ջոցներով. աջակցS թյS ն 
և խորհրդատվS թյS ն էներգետիկ ոլորտի 
ընկերS թյS նների կառավարման համար. 
կորպորատիվ ծառայS թյS ններ, մասնա-
վորապես՝ մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նա-
բերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ շահերի 
խթանS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման խորհրդատվS թյան 
ոլորտS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գրասենյակային 
կառավարման ոլորտS մ. խորհS րդներ 
գործարարS թյան (բիզնեսի) ոլորտS մ ղեկա-
վարման վերաբերյալ. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) ոլորտS մ վարչական գործS նեS թյան 
աջակցS թյS ն. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ հարցS մն եր և հետազոտS թյS ն-
ներ. մարքեթինգային (շS կայավարման) 
ծառայS թյS ններ գործարարS թյան (բիզնեսի) 
բնագավառS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ ռազմավարS թյան զարգացS մ. 
առևտրային կամ արդյS նաբերական կառա-
վարման աջակցS թյS ն. կորպորացիայի 
կառավարման աջակցS թյS ն. տնտեսական 
կանխատեսS մ և վերլS ծS թյS ն. ներմS ծման 
և արտահանման գործակալS թյS ններ.  մար-
քեթինգային (շS կայավարման) խորհրդա-
տվS թյS ն. մարքեթինգային (շS կայավարման) 
ծրագրի զարգացS մ. մարքեթինգային 
(շS կայավարման) ծառայS թյS ններ, մասնա-
վորապես՝ երրորդ անձանց արտադարանքի 
և ծառայS թյS նների օժանդակS թյS ն և 
գովազդS մ. մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նա բերS թյան և էլեկտրաէներգետիկայի 
բնագավառS մ մշակS թային գործS նեS թյան 
գովազդի հովանավորS մ. մարքեթինգային 

(շS կայավարման) հետազոտS թյS ններ. 
գործա րարS թյան (բիզնեսի) կառավարման 
և կազմակերպման խորհրդատվS թյS ն.  
առևտրային և գովազդային նպա տակ-
ներով ցS ցահանդեսների կազմա կեր-
պS մ. համակարգչային տվյալների  
հիմն ապաշարներS մ տեղեկատվS թյան 
հավաքագրS մ և համակարգS մ. գործա-
րարS թյան (բիզնեսի) արդյS նավետS թյան 
փորձաքննական ծառայS թյS ններ.  առև-
տրա յին տեղեկատվS թյան գործակալS թյS ն-
ներ. գովազդային գործակալS թյS ններ. 
ինքնարժեքի վերլS ծS թյS ններ. գործա-
րարS թյան (բիզնեսի) աS դիտ. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմն ապաշարներS մ տվյալների 
նորացS մ և պահS մ. գործարար (բիզնես) 
տեղեկատվS թյան տրամադրS մ վեբ-
կայքերի մի ջոցով. վաճառքի օժանդակS թյS ն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայS թյS նների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմե րցիոն) կառավարS մ երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվS թյS ն գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցS մ 
և եզրափակS մ երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառS ի ծառայS թյS ններ 
(առևտրային (կոմե րցիոն) օգնS թյS ն). շS կայի 
S սS մն ասիրS թյS ն.

դաս  37. շինS թյS նների շինարարS թյան 
և վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկա-
տվS թյS ն. շինարարական կառS ցվածքների 
հերմե տիկացS մ. ջրի աղտոտվածS թյան 
վերահսկման սարքավորS մն երի վերա նորո գS մ 
և սպասարկS մ. ջրի մաքրող սարքավորS մ-
ների վերանորոգS մ և սպասարկS մ. 
ատոմակայանի և այլ արդյS նաբերական և 
էներգետիկ օբյեկտների սարքավորS մն  երի 
վերանորոգS մ,  սպասարկS մ և վերակա ռS -
ցS մ. շինS թյS նների, կայանքների սպասարկ-
ման ծառայS թյS ններ և տրանսպորտային 
մի ջոցների, սարքավորS մն երի, ատոմա-
կայանների ենթակառS ցվածքների և 
էլեկ տրակայանների սպասարկման և վերա-
նորոգման ծառայS թյS ններ. պահեստա-
րանների, ներառյալ՝ ռադիոակտիվ 
թափոն ների պահեստարանների շինարա-
րS թյS ն և սպասարկS մ. S րանի անջատման 
գործարանների շինարարS թյS ն. ատո-
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մա կայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնի  տո րինգի և անվտանգS թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և սպասարկS մ. S րանի հանքարդյS նա-
բերS թյան ծառայS թյS ններ. հորատանցքերի 
հորատS մ. ատոմակայանների մի ջS կային 
պահեստարանների  մե քենաների վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրման  վերամշակման 
գործարաններS մ մի ջS կային նյS թերի 
համար մի ջS կային վառելիքի  վերամշակման 
պահեստավորման սարքավորS մն երի վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, հանքերS մ, 
գործարաններS մ և պահեստավորման 
կենտրոն ներS մ թափոնների պահեստավոր-
ման սարքավորS մն երի վերականգնS մ 
և վերանորոգS մ, մի ջS կային վառելիքի, 
հանքանյS թերի, մի ջS կային նյS թերի, S րանի 
և պլS տոնիS մի  մշակS մ, վերամշակS մ 
և տեղավորS մ. շոգեգեներատորների, 
տS րբինների, տS րբոգեներատորների, 
էլեկտրա կան գեներատորների և գործա-
րանների էլեկտրական մե քենաների 
վերականգնS մ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային ռեակտորների, մի ջS կային վառելիքի, 
մե տաղի հանքերի, S րանի հանքերի, 
պլS տոնիS մի  (մի ջS կային նյS թեր) 
արտադրS թյան, մշակման և վերամշակման 
մե քենաների վերականգնS մ. լեռնահանքային 
օգտակար հանածոների արդյS նա հանS մ. 
տեղեկատվS թյS ն  և  խորհրդատվS թյS ն  
S րանի հարստացման գործարանների շինարա-
րS թյան վերաբերյալ, S րանի հարստացման, 
S րանի իզոտոպների անջատման սարքա-
վորS մն  երի տեղակայման, վերանորոգման 
և սպասարկման ծառայS թյS ններ. S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և սպա-
սարկման վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. 
շինարարական աշխատանքների վերա-
հսկողS թյS ն. հակակոռոզիական մշակS մ. 
ճառագայթման սարքավորS մն երի լիցքա-
վորման և լիցքաթափման ծառայS թյS ններ. 
հանքերի շահագործS մ. ատոմակայանների 
վերանորոգS մ և սպասարկS մ և համա-
պատասխան տեղեկատվS թյS ն. պոմպերի 
վերանորոգS մ. արդյS նաբերական գործա-
րանների, ներառյալ՝ S րանի հարստացման 

գործարանների, ատոմակայանների և ռադիո-
ակտիվ թափոնների վերամշակման գործա-
րանների շինարարS թյS ն. ատոմակայանների 
կառS ցման, վերանորոգման, շահագործS մի ց 
հանման ծառայS թյS ններ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրS թյան վերամշակման 
օբյեկտների, մի ջS կային վառելիքի պահեստա-
րանների, մի ջS կային նյS թերի և թափոնների 
պահեստավորման, հանքերի, գործարան-
ների և պահեստային կենտրոնների, 
մշակման և մի ջS կային վառելիքի, 
հանքա քարերի, մի ջS կային նյS թերի, 
S րանի և պլS տոնիS մի  տեղափոխման 
ծառայS թյS ններ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային մի ջS կային ռեակտորների, մի ջS -
կային վառելիք արտադրող սարքերի 
տեղակայման,  սպասարկման, վերանորոգման 
և շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ն ներ. 
ատոմակայանների, մի ջS կային ջերմային 
կայանների տեղակայS մ և շահագործS մ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի տեղակայS մ և 
շահագործS մ. ջեռS ցման սարքավորS մն երի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. օդի 
լավորակման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և վերանորոգS մ. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայS մ, շահագործS մ և 
սպասարկS մ գիտական նպատակների համար. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS -
թյան և էներգետիկայի  մոնիտորինգի և 
անվտանգS թյան ապահովման սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. ռադիոիզոտոպային սարքերի, 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկային վերաբերող սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգ-
ման  ծառայS թյS ններ. էներգիա արտադրող 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և 
ապարատների տեղակայման, սպասարկման 
և վերանորոգման ծառայS թյS ններ և համա-
պատասխան տեղեկատվS թյան տրա-
մադրS մ. ռադիոլոգիական սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
նյS թերի հայտնաբերման ազդանշանային 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
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վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. մե քենա-
յական սարքավորS մն երի, ներառյալ՝ 
ատոմակայանների, մի ջS կային պահես-
տա րանների, մի ջS կային վառելիքի 
պահեստավորման, մի ջS կային նյS թերի 
և թափոնների, մի ջS կային վառելիքի 
վերամշակման  համար սարքավորS մ-
ների արտադրման սարքերի տեղակայման, 
վերանորոգման և  սպասարկման ծառայS -
թյS ններ. S րանի հարստացման և S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպա-
սարկման ծառայS թյS ններ. էլեկտրական 
սարքավորS մն երի աշխատանքS մ խանգա-
րS մն երի վերացS մ.

դաս  39. ատոմակայններS մ, արդյS նա-
բերական օբյեկտներS մ և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներS մ  ատոմային և ճառագայթային 
վթարների վերացման փրկարարական 
աշխատանքներ. տեղափոխման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատաց ված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի իզո-
տոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարան ների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխման վերաբեր-
յալ տեղեկատվS թյS ն. պահեստներS մ 
ապրան քների պահպանման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստներS մ պահպան-

ման վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվS թյS ն. ապրանքների 
տեղափոխS մ, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային վառելիքի 
տեղափոխS մը. պահեստների վարձS յթ. 
ջրի մատակարարS մ. բնական S րանի, 
հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորS մ. ապրանք-
ների տեղափոխS մ, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի իզո-
տոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառա գայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխS մ. էներգիայի 
բաշխS մ. էլեկտրաէներգիայի բաշխS մ. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայS թյS ններ. 
ջերմամատակարարման ծառայS թյS ններ 
(բաշխS մ).  թափոնների փոխադրS մ և պահS մ. 
ապրանքների պահեստավորS մ, ներառյալ՝  
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բնական S րանի, հարստացված S րանի, 
աղքատացված S րանի, S րանի օքսիդի, 
S րանի երկօքսիդի, S րանի հեքսաֆտորիդի, 
պլS տոնիS մի ,   մի ջS կային  ռեակտորի վա -
ռելիքի, բժշկական և արդյS նաբերական 
նպա տակ ների համար օգտագործվող իզո-
տոպների, S րանի իզոտոպների անջատման 
ցենտրիֆS գների և S րանի հարստացման 
համար գործարանների սարքավորS մ-
ների, օգտագործված մի ջS կային վառելիքի, 
մի ջS կային ջերմանջատիչ և ճառագայթված 
մի ջS կային ջերմանջատիչ հավաքվածքների 
պահեստավորS մ.

դաս  41. մշակS թակրթական նպատակ-
ներով ցS ցահանդեսների կազմա-
կերպS մ և անցկացS մ մի ջS կային և 
էներգիայի արդյS նաբերS թյան և էներ-
գետիկայի բնագավառներS մ. մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան ոլորտի անձնակազմի  
զարգացման համար S սS ցS մ և որակա-
վորման բարձրացման դասընթացների 
կազմակերպS մ. գործնական հմտS -
թյS նների S սS ցS մ (ցS ցադրS  թյS ն). 
մասնագիտական վերապատրաստS մ. 
կրկն S սS յցի ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
արդյS նա բերS թյան և էներգետիկայի բնագա-
վառներS մ կրթական և S սS մն ական ծառա-
յS թյS ններ՝ սեկցիաների, սեմի նարների, 
S սS մն ական դասընթացների տեսքով՝ 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով, 
S սS ցS մ հեռավորS թյան վրա, հեռակա 
S սS ցS մ՝ քոլեջների և համալսարանների 
մակարդակով. գրքերի և S սS մն ական 
ձեռնարկների հրատարակS թյS ն. կրթա-
կան ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
S սS մն  ական դասընթացների, առցանց 
դասընթացների, շնորհանդեսների և աշխատա-
ժողովն երի կազմակերպS մ և անց  կացS մ 
մի ջS կային և էներգիայի արդյS  նաբերS -
թյան և  էներգետիկայի բնագա վառներS մ. 
կրթական ծառայS թյS ններ, մասնավորա-
պես՝ սեմի նարների և դասընթացների 
կազմակերպS մ ատոմակայանների արդյS նա-
բերական շահագործման բնա գավառS մ. 
էլեկտրոնային գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակS մ. տեքստային նյS թերի 
հրապարակS մ, բացա ռS թյամբ գովազդային 
նյS թերի. շS կայի հետազոտման S սS մն ա-

կան  մի ջոցառS մն  երի կազմակեր պS մ. 
կրթS թյS ն և S սS մն ա կան ծառայS  թյS ն ներ, 
մասնավորապես՝ ժողովն երի, սեմի նարների, 
ֆորS մն երի, դասընթացների, կոնգրես-
ների, սիմպոզիS մն երի, կոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների կազմակերպS մ 
և անց կացS մ մի ջS կային և էներգիայի 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի 
բնագավառներS մ.

դաս  42. ռադիոլոգիական և բժշկական 
ապարատների և սարքերի, ներառյալ՝ 
ճառագայթաչափների (ակտինոմե տրերի), 
ռադիոակտիվ աղբյS րների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգենյան ապարատների 
չափաբերS մ. քիմի այի ոլորտS մ խորհրդա-
տվS թյS ն և վերլS ծS թյS նների ծառա-
յS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նա  բերS թյան և էներգետիկայի ոլոր   տS մ. 
մի ջS կային և  էներգետիկ  արդյS նա  բե րS -
թյան և էներգետիկայի ոլորտներS մ համակարգ-
չային ծրագրավորS մ. մի ջS կային և էներ գետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլոր -
տS մ հսկողS թյS ն, մասնավորապես՝ մի ջS -
կային նյS թերի, մի ջS կային տեղակայանքների 
և սարքավորS մն երի  անվտանգS թյան 
ստS գS մ. ճարտարագիտS թյS ն (ինժինիրինգ). 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
մե ջ և էներգետիկայS մ նախագծերի, 
ծրագրերի և պլանների գործնական կիրառS -
թյան S սS մն ասիրS թյS ն և տեխնիկական 
իրագործելիS թյան S սS մն ասիրS թյS ն. 
գիտական հետազոտS թյS նների, խորհրդա-
տվS թյան և տեղեկատվական ծառայS -
թյS ններ շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
ոլորտS մ. ռադիոլոգիայի և անսանաբS ժա-
կան ռադիոլոգիայի ոլորտS մ դեղագործական 
նյS թերի, ապարատների և բժշկական սարքերի 
արդյS նաբերական զարգացմանն S ղղված 
հետազոտS թյS ններ և ծառայS թյS ններ. 
տեխնիկական ծրագրերի S սS մն ասիրS  թյS ն, 
մասնավորապես՝ գործնական կիրառS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ններ. համակարգչային 
համակարգերի վերլS ծS թյS ն. քիմի ական 
անալիզ. շինS թյS նների հատակագծերի 
մշակS մ. գծագրS մ. երկրաբանական 
հետազննS թյS ններ. ճառագայթման չափS մ, 
մասնավորապես՝ ճառագայթման ոլորտS մ 
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ճառագայթման չափS մն երի գնահատS մ. 
ճարտարագիտական դիզայն.  մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան ինժինիրինգ. 
նյS թերի և արտադրանքի փորձարկS մ, 
գիտS թյան և արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ 
S սS մն ասիրS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
կենսա բանS թյան, մե խանիկայի, երկրա-
բանS թյան, ֆիզիկայի, քիմի այի, էլեկտրական 
էներգիայի արտադրS թյան, փոխանցման և 
բաշխման ոլորտS մ. շրջական մի ջավայրի 
վրա ատոմային էներգիայի ազդեցS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ն ճառագայթահարման 
տեսակետից (բնական մի ջավայրերS մ 
ռադիոակտիվ նյS թերի տեղաշարժS մ, 
կS տակS մ և վարքագիծ). խորհրդատվS թյS ն 
շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
վերաբերյալ. խորհրդատվS թյS ն ծրա գրային 
ապահովման հարցերով. ճարտարապե-
տS թյան և շինարարական խորհրդա-
տվS թյS ն. շինարարական հար ցերով 
խոր հS րդներ, ներառյալ՝ խորհS րդներ 
զարգացման ծրագրերի (ժամկետացանկերի) 
և S րանի հարստացման գործարանների 
կառS ցման նախագծերի վերաբերյալ. 
լաբորատոր S սS մն ասիրS թյS ններ մի ջS -
կային և նաֆթաքիմի ական արտա-
դրS թյան բնագավառS մ. լաբորատոր 
փորձարկS մն եր և ճարտարագիտական 
ծառայS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտS թյS ններ և նախա-
գծման աշխատանքներ և խորհրդատվS թյS ն 
մի ջS կային ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, 
կոռոզիայի, նեյտրոնային ֆիզիկայի և 
տեխնոլոգիայի և նեյտրոնների ցրման, 
էներգետիկայի, բնական ռեսS րսների, 
ներառյալ՝ S րանի բնագավառներS մ. 
գիտական, տեխնիկական և ճարտա-
րագիտական խորհS րդներ մի ջS կային 
տեխնիկայի, ռադիոչափիչ սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային նյS թերի, ռադիոակտիվ նյS թերի, 
ռադիոակտիվ թափոնների և մի ջS կային 
վառելիքի և մի ջS կային սարքավորանքի 
անվտանգS թյան մոնիտորինգի վերաբերյալ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկS մ. 
ռադիոակտիվS թյան չափS մն երի գնահատS մ. 

համակարգչային համակարգերի նախագծS մ. 
ճառագայթման հսկողS թյS ն. շինարարS թյան 
ոլորտS մ ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ, 
այդ թվS մ, ատոմակայանների կառS ցման, 
մի ջS կային նյS թերի պահեստավորման, 
S րանի հարստացման գործարանների 
համար ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ. 
ատոմակայանների կառS ցման, շահագործման 
և վերակառS ցման համար նախագծային, 
ճարտարագիտական (ինժինիրինգ), արտա-
դրական և տեխնոլոգիական, նորմատիվ, 
շահագործման, նորմատիվ-մե թոդական 
և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակS մ. ջրի անալիզ. արդյS նաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտS թյS ն և 
մշակS մ երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտS թյS ններ. տեխնիկական հետա-
զոտS թյS ններ. ջերմոցային գազերի 
արտանետS մն երի կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվS թյան 
և խորհրդատվS թյան տրամադրS մ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայS մ.  խորհրդատվS թյS ն էներգա-
խնայողS թյան ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ և դրա հետ կապված 
S սS մն ասիրS թյS ններ և զարգացS մ 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ, այդ թվS մ՝ տեխ-
նիկական անվտանգS թյան մի ջոցառS մն երի 
զարգացS մ մի ջS կային օբյեկտների համար. 
արդյS նաբերական վերլS ծS թյS ններ և հետա-
զոտS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի  ոլորտS մ. 
ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննS թյS ն մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ: 
 (740) ԶարS հի ՄանS կյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20161712    (111) 26986 

 (220) 30.12.2016   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.12.2026 
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 (730)  Ատոմն ի Էներգոպռոմի շլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU   
 (442) 01.02.2017 
 (540) 

 
 (526) «1300» թիվն  ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապS յտ, մS գ և բաց կապS յտ, սպիտակ, մS գ 
և բաց կանաչ գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  6. սովորական մե տաղներից և 
դրանց hամահալվածքներից պատրաստված 
ապրանքներ. մանգան. մե տաղական 
պահեստարաններ. մե տաղաճոպաններ և 
մե տաղալարեր մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. փոշենման 
մե տաղներ. նիկել. սովորական մե տաղներ. 
պողպատի լեգիրացման համար 
նախատեսված մե տաղական խողովակների 
տեսքով փոշելից մե տաղալարեր. ձS լա-
կաղապարներ. գլանիկներ հաֆնիS մի ց 
և դրա hամահալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիS մի ց. գլանիկներ ցիրկոնիS մի ց և դրա 
hամահալվածքներից. գլանիկներ տիտանից 
և դրա hամահալվածքներից. մե տաղական 
հանքաքարեր, ներառյալ` S րանի հանքա-
քարեր. տիտանի և նիոբիS մի  hամահալվածք-
ներ. ցիրկոնիS մի  hամահալվածքներ. 
պողպատի hամահալվածքներ. տանտալ. 
խողովակներ (մի ջS կային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մե տաղներ (բերիլիS մ,վանադիS մ, 
վոլֆրամ, հաֆնիS մ, գերմանիS մ, ինդիS մ, 
մոլիբդեն, նիոբիS մ, տիտան, ցիրկոնիS մ). 
քրոմ. մե տաղական խողովակներ. մե տաղա-
կան շարժական շինS թյS ններ. մե տաղյա 
շինանյS թեր.

դաս  7. պոմպեր. արդյS նաբերական 
սարքավորS մն երի համար փականներ. 

փականներ (մե քենաների մասեր). վթարային 
սնման գեներատորներ. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. հաստատS ն հոսանքի 
գեներատորներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հիդրավլիկ վերահսկS մ մե քենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. պոմպեր 
(մե քենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանքներ 
խողովակաշարերի համար. տS րբաճնշակ-
ներ. շոգեմե քենաներ. էլեկտրաեռակցված 
պողպատյա կառS ցվածքներ, մասեր և 
պարագաներ 7-րդ դասS մ ներառված 
վերոնշյալ ապրանքների համար. էլեկտրական 
գեներատորներ. շարժիչներ, բացառS թյամբ  
տրանսպորտային մի ջոցների համար 
նախատեսվածների. ճնշման փականներ 
(մե քենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար 
նախատեսված կափS յրներ. մե քենաներ, 
մասնավորապես՝ ատոմային տեղակայանքների 
ապաակտիվացման և ապամոնտաժման 
համար. մե տաղ կտրող մե քենաներ. 
կենտրոնախS յս պոմպեր, մասնավորապես՝ 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան համար. հորատող մե քենաներ. 
հորատող մե քենաներ մե տաղներ մշակելS  
համար. մե տաղամշակման արդյS նաբերS թյան 
համար նախատեսված մե քենաներ. 
տS րբիններ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. կենտրոնա-
խS սակներ (մե քենաներ) մի ջS կային արդյS -
նա  բերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
օգտա  գործման համար, ներառյալ՝ գազի 
կենտրոնախS սակներ, կենտրոնախS սակներ 
S րանի հարստացման համար և իզոտոպների 
անջատման համար. էլեկտրական 
շարժաբերներ.

դաս  9. ապարատներ ձայնի, պատ-
կեր ների և այլ տվյալների ձայնագրման, 
փոխանցման, մշակման և վերարտադրման 
համար.  հաշվասարքեր (համակարգիչներ), 
սարքավորանք տեղեկատվS թյան մշակման 
համար և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովS մ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և  նախա գծման  (ինժինիրինգի) մե ջ 
օգտա գործման համար. գործարանS մ 
արտադրS  թյան գործընթացի դիտարկման 
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և կառա վար ման համար նախատեսված 
համակարգ չային ծրագրային ապահովS մ. 
էլեկտրամագ նիսներ. մի ջS կային էներգիայի 
ոլորտS մ արդյS նաբերական հաստա-
տS թյS նների, մասնավորապես՝ մի ջS կային 
էներգիայի, մի ջS կային վառելիքի ցիկլի, 
մի ակցիչների և էլեկտրոնիկայի արտա-
դրS թյան ոլորտի ֆիզիկական և 
երկրաչափական պարամե տրերի ստS գման 
համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքավորS մն եր և գործիքներ, ինչպիսիք 
են՝ համակարգչային և տեսա-մոնիտորներ, 
կշեռքներ, անկյS նաչափներ, լազերներ, 
շարժական հաշվիչներ և չափիչ ժապավեններ. 
էլեկտրոնային կիսահաղորդիչներ. սարքա-
վորS մն եր (ապարատներ) էլեկտրա-
կայաններS մ նյS թերի  ոչ կործանարար 
փորձար կS մն երի համար. էլեկտրոնային չիպեր 
(մի կրոսխեմաներ). էլեկտրամագնիսների 
արտադրS թյան համար նախատեսված 
մագնիսական լարեր. քվանտային խառնS կներ, 
մասնավորապես` բյS րեղային կիսահաղորդիչ 
նյS թեր. գիտական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, հսկման, ստS գման, տեղագրման, 
հայտնաբերման, փորձարկման, վերլS ծման 
և տեղեկատվական սարքեր S  գործիքներ, 
մասնավորապես` արտադրական օբյեկտների, 
էլեկտրական կայանների, մի ջS կային 
գերեզմանոցների, մի ջS կային վառելիքի 
արտադրS թյան սարքավորS մն երի, մի ջS կային 
վառելիքի վերամշակման սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային վառելիքի պահեստավորման 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային թափոն-
ների պահեստավորման սարքավորS մն երի 
կառS ց ման, սպասարկման, աջակցման, 
շահագործS մի ց հանման  և վերանորոգման 
համար  գիտական հետազոտS թյS ններS մ 
օգտագործման, արդյS նաբերական հետա-
զոտS թյS նների, S սS մն ասիրS թյS նների և 
զարգացման  նոր արտադրանքի և նյS թերի 
փորձարկման նպատակով. կիսահաղորդիչ 
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչ 
սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողS թյան քարտեր. 
կիսահաղորդիչներ. սիլիցիS մի  թիթեղներ. 
կառS ցվածքային կիսահաղորդիչային 
թիթեղներ. գերհաղորդիչ ժապավեններ. 
գեր հաղորդիչ լարեր (էլեկտրական) և 
մալS խներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  

սարքավորS մն երի արտադրողականS թյան 
և արդյS նավետS թյան փորձարկման և 
չափման սարքավորS մն եր. էլեկտրական 
կS տակիչներ. ատոմակայաններS մ ճառա-
գայթման դիտարկման ավտոմատացված 
համակարգերի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների նեյտրոնային հոսքի 
ռեակտորի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների  ռադիացիոն անվտան-
գS թյS նը վերահսկելS  համար նախատեսված 
սարքավորS մն եր (սարքեր). մի ջS կային 
ջերմակարգավորիչների զննման արդյS նք-
ների ցS ցադրման և արձանագրման 
սարքավորS մն եր (սարքեր). ապարատներ 
էլեկտրադինամի կ ազդանշանների հեռա-
կառավարման համար. ռենտգենյան ճառա-
գայթման համար նախատեսված սարքեր և 
ապարատներ, բացառS թյամբ բժշկS թյան 
մե ջ օգտագործվողների, մասնավորապես՝ 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստS գման, 
նյS թերի փորձարկման, արդյS նաբերական 
օգտագործման և անվտանգS թյան նպա-
տակ ներով օգտագործման համար. 
ճառագայթման վերահսկման սարքավորS մն եր 
և ապարատներ. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
էլեկտրական սարքավորS մն եր մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և նախագծման  համար. 
կS տակիչների բանկաներ. վերալիցքավորվող 
կS տակիչներ. գալվանական կS տակիչներ. 
բետատրոններ. գազաանալիզարարներ. 
կարճակյաց իզոտոպների գեներացման 
համար նախատեսված սարքեր. օդի և գազի 
օդափոխիչներ պարS նակող ճառագայթման 
դետեկտորներ. բաժանավորիչ սարքեր. 
կS տակիչների պատյաններ. լազերներ, 
բացառS թյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. էլեկտրոնային սարքա-
վորS մն երի համար նախատեսված նյS թեր 
և ապրանքներ. մի աբյS րեղներ. նեյտրոն 
գեներացնող սարք հիմն ված լիցքավորված 
մասնիկների S ժեղարարների վրա. հատS կ 
լաբորատոր սարքավորS մն եր.  ճառագայթման 
ազդեցS թյS նից պաշտպանող հագS ստ, 
կոշիկ, գլխարկներ սաղավարտներ, դիմակներ. 
կS տակիչի թիթեղներ. ռադիոակտիվ նS թերի 
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հետ օգտագործման համար նախատեսված 
պաշտպանիչ հագS ստի պարագաներ 
պատահարներից և վն ասվածքներից պաշտ-
պանվելS ՝ ճառագայթS մը կանխելS  
համար. նախաS ժեղարարներ. մի ջS կային 
ճառագայթման չափման և գրանցման համար 
գործիքներ, ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. 
չափման գործիքներ, այդ թվS մ, գործիքներ 
էլեկտրական չափS մն երի  համար. ռադարներ. 
ռենտգենյան  գործիքներ, մասնավորապես` 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների  ստացման 
համար` նյS թերի փորձարկման և ստS գման, 
արդյS նաբերական օգտագործման  և 
անվտան գS թյան նպատակներով օգտա-
գործելS   համար. ճառագայթաչափներ. 
ռադիոսարքեր. ռենտգենյան  սարքեր, 
բացառS թյամբ բժշկS թյան մե ջ օգտա-
գործվողների. բյS րեղացանցային կS տա-
կիչներ. կառավարման և հսկման 
համակարգեր ատոմակայանների համար. 
սոնարներ. սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  
մե խանիզմն եր և (կամ) չափիչ սարքեր 
նմS շային նյS թերի փորձարկման համար` 
դրանց  հատկS թյS նների վերաբերյալ տեղեկS -
թյS ններ ստանալS  նպատակով. մասնիկ-
ների S ժեղարարներ. արդյS նաբերական 
գործա րանների արտադրական պրոցեսի 
հեռակառավարման տեղակայանքներ. 
տեղա կայանքներ հեղS կացիրների համար. 
ջերմամի ջS կային սինթեզի կառավարման 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ազդանշանային սարքեր 
[անվտանգS թյան զանգեր]. ցիկլոտրոններ. 
ռենտգենյան մե քենաների էկրաններ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնS ցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական 
էներգիայի բաշխման սարքավորS մն եր. 
կարգավորման, վերահսկման, ազդանշանման 
և դիտարկման ապարատներ ջեռS ցման, 
հովացման, օդափոխS թյան, օդի լավորակ-
ման, մասնավորապես` համակարգչային 
սարքավորանք կառS յցի ջեռS ցS մը, 
հովացS մը, օդափոխS թյS նը և օդի 
լավորակS մը վերահսկող էլեկտրական 

ավտոմատ համակարգերի համար. 
համակարգչային սարքավորանք  և ծրագրային 
ապահովS մ ջեռS ցման, հովացման, 
օդափոխS թյան և սառեցման սարքավորման 
հեռակա կառավարման համար. էներգիայի 
հոսքի կառավարման և վերահսկման, էներգիայի 
գողS թյան հայտնաբերման և վերահսկման, 
էլեկտրական ցանցի գործողS թյS նների 
դիտարկման S  ախտորոշման, էլեկտրական 
էներգիայի հոսակորստի կառավարման և 
վերահսկման, սխալների հայտնաբերման, 
ցանցային ակտիվն երի կառավարման, 
էլեկտրական ցանցի շահագործման և 
պահպանման գործառS յթ S նեցող սմարթ 
ցանցային հավելվածների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված համակարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովS մ. 
վառելիքային տարրեր.

դաս  11. շոգեարտադրիչներ, բացառS թյամբ 
մե քենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ 
և գործիքներ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան մե ջ արտադրվող հեղS կ-
ների և գազերի մաքրման, տարանջատման 
և զտման համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  
օդի և գազի լավորակման համար. մի ջS կային 
գեներատորներ. ատոմակայաններ. ջրի 
զտման սարքեր. ջրի զտման սարքեր 
նախատես ված մի ջS կային, էներգետիկայի 
արդյS նաբերS  թյան և  մե քենաշինS թյան  
մե ջ  օգտագործման համար. մի ջS կային 
հետազոտական ռեակտորներ. մի ջS կային 
ռեակտորների բաղադրիչ մասեր. մի ջS կային 
մոդS լային հարմարանքներ, ներառյալ՝ 
վառելիք, շոգեգեներատորներ, ռեակտորների 
հենամարմի ններ, կափարիչներ  ռեակտորի 
անոթների համար, ռեակտորի կառավարման 
մե խանիզմի  շարժաբեր ձողերի ներքին 
մասեր. մի ջS կային ռեակտորներ. լS սադիոդ 
(լեդ) լS սավորման սարքավորS մն եր. 
սառեցման համակարգեր մի ջS կային 
թափոնների և օգտագործած վառելիքի 
համար. սարքավորS մն եր մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային կարգավորիչների 
և մի ջS կային թափոնների վերամշակման 
համար. կենցաղային կամ արդյS նաբերական 
սարքավորS մն եր, այդ թվS մ, մի ջS կային 
նյS թերի հեռացման համար. արդյS նաբերական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 20 18

կաթսաներ (ոչ առաջնային շարժիչների մասեր). 
ջերմային պոմպեր. արևային վառարաններ. 
էլեկտրական լամպեր և լS սավորման 
սարքեր. ռադիոակտիվ նյS թերով աղտոտված 
գործարանների վն ասազերծման համար 
նախատեսված սարքավորS մն երի մասեր.

դաս  16. գրաֆիկական տպագրS թյS ններ 
և պատկերներ, մասնավորապես՝  դիզայ-
ներական գծագրեր, հատակագծեր, էսքիզներ, 
լS սանկարներ, հրահանգներ, տպագրված 
կամ էլեկտրոնային S սS ցողական նյS թեր 
մի ջS կային ինժինիրինգի ոլորտS մ. գրենական 
պիտS յքներ, մասնավորապես՝ կպչS ն 
ժապավեններ մատS ցող սարքեր, հեղS կ 
ճշտիչներ, մատիտներ, գրիչներ, ռետիններ, 
ծակոտիչներ, կարիչներ, գրասենյակային 
ճարմանդներ. թS ղթ և ստվարաթS ղթ. 
ալբոմն եր պիտակների համար. ալբոմն եր 
մե տաղադրամն երի համար. տոնական 
ալբոմն եր. ալբոմն եր լS սանկարների համար. 
հS շալբոմն եր. դրոշմանիշների ալբոմն եր. 
ձևաթղթեր.  գրառS մն երի գրքS յկներ.  
տպագրված հրատարակS թյS ններ, այն 
է՝ նախագծման վերաբերյալ ձեռնարկներ,  
դիզայնի վերաբերյալ ձեռնարկներ, 
տեխնիկական S ղեցS յցներ, ձեռնարկներ, 
պարբերականներ մի ջS կային էներգետիկայի 
բնագավառS մ. տպագրական դյS րակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային). ալբոմն եր.  
բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթա տետրեր). բրոշյS րներ. բS կլետներ.  
տպագրական թS ղթ. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր (պարբերականներ). օրա-
ցS յցներ. կատալոգային քարտեր. գրանցման 
քարտեր գրանցամատյանի համար. 
կատալոգներ. ծրարներ.  պատճենահան թS ղթ. 
փաթեթավորման թS ղթ. գրասենյակային 
պիտS յքներ. ծանS ցատետրեր.  լS սա-
նկարչական թS ղթ. S սS մն ական նյS թեր, 
S սS մն ական ձեռնարկներ (բացառS թյամբ 
սարքավորS մն երի), տպագրված կամ էլեկտրո-
նային S սS ցողական հրատարակS թյS ններ 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան համար.  զտաթS ղթ. լS սա-
նկարներ. տպատառեր. գծագրական 
թS ղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. տպա-
գրական հրատարակS թյS ններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյS թեր. 

թղթե կամ ստվարաթղթե ցS ցանակներ.
դաս  17. խծS ծման նյS թեր. պլաստ-

մաս սայե ժապավեններ արդյS նաբերS թյան 
և առևտրի մե ջ օգտագործելS  համար. 
նյS թեր հերմե տիկացման և մե կS սացման 
համար. պլաստմասսայե կիսաֆաբրիկատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
ջերմS թյS նը պահող ջերմամե կS սիչ 
նյS թեր. մե կS սիչ յS ղեր. մե կS սիչ ապակի. 
ոչ մե տաղական ճկS ն խողովակներ. ոչ 
մե տաղական խողովակներ S րանի հանքերի, 
գործարանների և պահեստարանների, 
պաշարների պահման, իզոտոպների անջատ-
ման, մշակման, վառելիքի վերամշակման և 
օգտագործման, հանքաքարերի, մի ջS կային 
նյS թերի, S րանի, պլS տոնիS մի  և մի ջS կային 
թափոնների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ռետին, գS տապերչ, 
կաS չS կ, ասբեստ, փայլար և այդ նյS թերից 
պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրS թյան 
մե ջ օգտագործելS  համար.

դաս  19. ոչ մե տաղական շարժական 
շինS թյS ններ անվտանգS թյան համա-
կարգերի համար. մոդS լային և շարժական 
ոչ մե տաղական կառS ցվածքներ և ոչ 
մե տաղական շինարարական նյS թեր, 
մասնավորապես՝ ցեմե նտային բլոկներ, 
սալիկներ, դռներ, սյS ներ, սալեր, պանելներ, 
խողովակներ S րանի հանքահանման և 
պահեստավորման համար, իզոտոպների 
անջատման, մշակման, վերամշակման և 
մի ջS կային նյS թերի,  S րանի, պլS տոնիS մի  
և մի ջS կային թափոնների հեռացման համար. 
ջրի  ոչ մե տաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մե տաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մե տաղական խողովակներ. ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե տարողS թյS ններ. 
ջրածնի պահման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). ջրի 
մատակարարման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). գազի 
պահման   տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե). հեղS կ գազի պահման 
տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական և ոչ 
պլաստմասսայե).
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դաս  35. գովազդ և մարքեթինգ 
(շS կայավարS մ). գովազդային ծառայS -
թյS ններ, մասնավորապես՝ ապրանքների, 
ծառայS թյS նների, ապրանքային նշանների և 
առևտրային (կոմե րցիոն) տեղեկատվS թյան,   
երրորդ անձանց կողմի ց ներկայացված 
նորS թյS նների խթանS մ՝ տպագիր, 
աS դիոնյS թերի, տեսանյS թերի և թվային 
զանգվածային լրատվամի ջոցներով և 
առ ցանց լրատվամի ջոցներով. աջակցS թյS ն 
և խորհրդատվS թյS ն էներգետիկ ոլորտի 
ընկերS թյS նների կառավարման համար. 
կորպորատիվ ծառայS թյS ններ, մասնա-
վորապես՝ մի ջS կային և էներգետիկ արդյS -
նա բերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
շահերի խթանS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման խորհրդատվS թյան 
ոլորտS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գրասենյակային 
կառավարման ոլորտS մ. խորհS րդներ 
գործարարS թյան (բիզնեսի) ոլորտS մ ղեկա-
վարման վերաբերյալ. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) ոլորտS մ վարչական գործS նեS թյան 
աջակցS թյS ն. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ հարցS մն եր և հետազոտS թյS ններ. 
մարքեթինգային (շS կայավարման) ծառա-
յS թյS ններ գործարարS թյան (բիզնեսի) 
բնագավառS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ ռազմավարS թյան զարգացS մ. 
առևտրային կամ արդյS նաբերական 
կառավարման աջակցS թյS ն. կորպորացիայի 
կառավարման աջակցS թյS ն. տնտեսական 
կանխատեսS մ և վերլS ծS թյS ն. ներմS ծման 
և արտահանման գործակալS թյS ն-
ներ.  մարքեթինգային (շS կայավարման) 
խորհրդա  տվS թյS ն. մարքեթինգային 
(շS կայա վարման) ծրագրի զարգացS մ. 
մարքեթինգային (շS կայավարման) ծառա-
յS թյS ններ, մասնավորապես՝ երրորդ 
անձանց արտադարանքի և ծառայS թյS նների 
օժանդակS թյS ն և գովազդS մ. մի ջS կային 
և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան և 
էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառS մ մշակS -
թային գործS նեS թյան գովազդի հովանա-
վորS մ. մարքեթինգային (շS կայավարման) 
հետազոտS թյS ններ. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման և կազմակերպման 

խորհրդա տվS թյS ն.  առևտրային և գովազ-
դային նպատակներով ցS ցահանդես-
ների կազմակերպS մ. համակարգչային 
տվյալ  ների  հիմն ա պաշարներS մ տեղեկա-
տվS թյան հավաքագրS մ և համա-
կարգS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
արդյS նավետS թյան փորձաքննական ծառա-
յS թյS ններ.  առևտրային տեղեկատվS թյան 
գործակալS թյS ններ. գովազդային գործա-
կալS թյS ններ. ինքնարժեքի վերլS ծS թյS ն-
ներ. գործարարS թյան (բիզնեսի) աS դիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապաշարներS մ 
տվյալների նորացS մ և պահS մ. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվS թյան տրամադրS մ վեբ-
կայքերի մի ջոցով. վաճառքի օժանդակS թյS ն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայS թյS նների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմե րցիոն) կառավարS մ երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվS թյS ն գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցS մ 
և եզրափակS մ երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառS ի ծառայS թյS ններ (առև-
տրային (կոմե րցիոն) օգնS թյS ն). շS կայի 
S սS մն ասիրS թյS ն.

դաս  37. շինS թյS նների շինարարS թյան 
և վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվS -
թյS ն. շինարարական կառS ցվածքների 
հերմե տիկացS մ. ջրի աղտոտվածS թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի վերանորո գS մ և 
սպասարկS մ. ջրի մաքրող սարքավորS մն երի 
վերանորոգS մ և սպասարկS մ. ատոմակայանի 
և այլ արդյS նաբերական և էներգետիկ 
օբյեկտների սարքավորS մն երի վերանորո-
գS մ, սպասարկS մ և վերակառS ցS մ. 
շինS թյS նների, կայանքների սպասարկման 
ծառայS թյS ններ և տրանսպորտային մի ջոց-
ների, սարքավորS մն երի, ատոմակայանների 
ենթակառS ցվածքների և էլեկտրակայան-
ների սպասարկման և վերանորոգման ծառա-
յS թյS ններ. պահեստարանների, ներառյալ՝ 
ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարան-
ների շինարարS թյS ն և սպասարկS մ. S րանի 
անջատման գործարանների շինարարS թյS ն. 
ատոմակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգS  թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի տեղա  կայS մ 
և սպասարկS մ. S րանի հանք արդյS  նա-
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բերS թյան ծառայS թյS ններ. հորա տանցքերի 
հորատS մ. ատոմակայանների մի ջS կային 
պահեստարանների  մե քենաների վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրման  վերամշակման 
գործարաններS մ մի ջS կային նյS թերի 
համար մի ջS կային վառելիքի  վերամշակման 
պահեստավորման սարքավորS մն երի 
վերականգնS մ և վերանորոգS մ, հանքերS մ, 
գործարաններS մ և պահեստավորման 
կենտրոններS մ թափոնների պահեստավորման 
սարքավորS մն երի վերականգնS մ և 
վերանորոգS մ, մի ջS կային վառելիքի, 
հանքանյS թերի, մի ջS կային նյS թերի, S րանի 
և պլS տոնիS մի  մշակS մ, վերամշակS մ 
և տեղավորS մ. շոգեգեներատորների, 
տS րբինների, տS րբոգեներատորների, 
էլեկտրական գեներատորների և 
գործարանների էլեկտրական մե քենաների 
վերականգնS մ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային ռեակտորների, մի ջS կային վառելիքի, 
մե տաղի հանքերի, S րանի հանքերի, 
պլS տոնիS մի  (մի ջS կային նյS թեր) 
արտադրS թյան, մշակման և վերամշակման 
մե քենաների վերականգնS մ. լեռնահանքային 
օգտակար հանածոների արդյS նահանS մ. 
տեղեկատվS թյS ն և խորհրդատվS թյS ն S րանի 
հարստացման գործարանների շինարարS թյան 
վերաբերյալ, S րանի հարստացման, S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և 
սպասարկման ծառայS թյS ններ. S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մ-
ների տեղակայման, վերանորոգման և 
սպասարկման վերաբերյալ տեղեկատվS -
թյS ն. շինարարական աշխատանքների 
վերահսկողS թյS ն. հակակոռոզիական 
մշակS մ. ճառագայթման սարքավորS մն երի 
լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառայS թյS ններ. հանքերի շահագործS մ. 
ատոմակայանների վերանորոգS մ և 
սպա սարկS մ և համապատասխան 
տեղեկատվS թյS ն. պոմպերի վերանորոգS մ. 
արդյS նաբերական գործարանների, ներառյալ՝ 
S րանի հարստացման գործարանների, 
ատոմակայանների և ռադիոակտիվ 
թափոնների վերամշակման գործարանների 
շինարարS թյS ն. ատոմակայանների կառS ց-

ման, վերանորոգման, շահագործS մի ց 
հանման ծառայS թյS ններ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրS թյան վերամշակման 
օբյեկտների, մի ջS կային վառելիքի 
պահեստարանների, մի ջS կային նյS թերի և 
թափոնների պահեստավորման, հանքերի, 
գործարանների և պահեստային կենտրոն-
ների, մշակման և մի ջS կային վառելիքի, 
հանքաքարերի, մի ջS կային նյS թերի, 
S րանի և պլS տոնիS մի  տեղափոխման 
ծառայS թյS ններ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային մի ջS կային ռեակտորների, 
մի ջS կային վառելիք արտադրող սարքերի 
տեղակայման,  սպասարկման, վերանորոգման 
և շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ. 
ատոմակայանների, մի ջS կային ջերմային 
կայանների տեղակայS մ և շահագործS մ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի տեղակայS մ և 
շահագործS մ. ջեռS ցման սարքավորS մն երի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. օդի 
լավորակման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և վերանորոգS մ. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայS մ, շահագործS մ և 
սպասարկS մ գիտական նպատակների համար. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի  մոնիտորինգի և 
անվտանգS թյան ապահովման սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. ռադիոիզոտոպային սարքերի, 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկային վերաբերող սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. էներգիա արտադրող 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և 
ապարատների տեղակայման, սպասարկման 
և վերանորոգման ծառայS թյS ններ և 
համապատասխան տեղեկատվS թյան 
տրամադրS մ. ռադիոլոգիական սար-
քերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
նյS թերի հայտնաբերման ազդանշանային 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերանորոգման  ծառայS թյS ն-
ներ. մե քենայական սարքավորS մն երի, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, մի ջS կային 
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պահեստարանների, մի ջS կային վառելիքի 
պահեստավորման, մի ջS կային նյS թերի 
և թափոնների, մի ջS կային վառելիքի 
վերամշակման  համար սարքավորS մն երի 
արտադրման սարքերի տեղակայման, 
վերանորոգման և  սպասարկման ծառա-
յS թյS ններ. S րանի հարստացման և S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մ-
ների տեղակայման, վերանորոգման և  
սպասարկման ծառայS թյS ններ. էլեկտրա-
կան սարքավորS մն երի աշխատանքS մ 
խանգարS մն երի վերացS մ.

դաս  39. ատոմակայններS մ, արդյS նա-
բերական օբյեկտներS մ և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներS մ  ատոմային և ճառագայթա-
յին վթարների վերացման փրկարարական 
աշխատանքներ. տեղափոխման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխման վերաբեր-
յալ տեղեկատվS թյS ն. պահեստներS մ 
ապրանք ների պահպանման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստներS մ պահպանման 
վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 

S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվS թյS ն. ապրանքների 
տեղափոխS մ, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային վառելիքի 
տեղափոխS մը. պահեստների վարձS յթ. 
ջրի մատակարարS մ. բնական S րանի, 
հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորS մ. ապրանք-
ների տեղափոխS մ, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխS մ. էներգիայի 
բաշխS մ. էլեկտրաէներգիայի բաշխS մ. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայS թյS ններ. 
ջերմամատակարարման ծառայS թյS ններ 
(բաշխS մ).  թափոնների փոխադրS մ և պահS մ. 
ապրանքների պահեստավորS մ, ներառյալ՝  
բնական S րանի, հարստացված S րանի, 
աղքատացված S րանի, S րանի օքսիդի, 
S րանի երկօքսիդի, S րանի հեքսա ֆտորիդի, 
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պլS տոնիS մի ,  մի ջS կային  ռեակտորի  
վառե լիքի, բժշկական և արդյS նաբերական 
նպատակ ների համար օգտագործվող 
իզոտոպների, S րանի իզոտոպների անջատման 
ցենտրիֆS գների և S րանի հարստացման 
համար գործարանների սարքավորS մն երի, 
օգտագործված մի ջS կային վառելիքի, 
մի ջS կային ջերմանջատիչ և ճառագայթված 
մի ջS կային ջերմանջատիչ հավաքվածքների 
պահեստավորS մ.

դաս  41. մշակS թակրթական նպատակ-
ներով ցS ցահանդեսների կազմա-
կեր պS մ և անցկացS մ մի ջS կային և 
էներգիայի արդյS նաբերS թյան և էներ-
գետիկայի բնագավառներS մ. մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան ոլորտի անձնակազմի  
զարգացման համար S սS ցS մ և որա-
կավորման բարձրացման դասընթացների 
կազմակերպS մ. գործնական 
հմտS թյS նների S սS ցS մ (ցS ցադրS թյS ն). 
մասնագիտական վերապատրաստS մ. 
կրկնS սS յցի ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի 
բնագավառներS մ կրթական և S սS մն ական 
ծառայS թյS ններ՝ սեկցիաների, սեմի նարների, 
S սS մն ական դասընթացների տեսքով՝ 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով, 
S սS ցS մ հեռավորS թյան վրա, հեռակա 
S սS ցS մ՝ քոլեջների և համալսարանների 
մակարդակով. գրքերի և S սS մն ական 
ձեռնարկների հրատարակS թյS ն. կրթա-
կան ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
S սS մն  ական դասընթացների, առցանց 
դասընթացների, շնորհանդեսների և 
աշխատաժողովն երի կազմակերպS մ 
և անցկացS մ մի ջS կային և էներգիայի 
արդյS նաբերS թյան և  էներգետիկայի 
բնագավառներS մ. կրթական ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ սեմի նարների և 
դասընթացների կազմակերպS մ ատոմակայան-
ների արդյS նաբերական շահագործման 
բնագավառS մ. էլեկտրոնային գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակS մ. 
տեքստային նյS թերի հրապարակS մ, 
բացառS թյամբ գովազդային նյS թերի. շS կայի 
հետազոտման S սS մն ական մի ջոցառS մն երի 
կազմակերպS մ. կրթS թյS ն և S սS մն ական 
ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ ժողովն  երի, 

սեմի նարների, ֆորS մն երի, դասընթացների, 
կոնգրեսների, սիմպոզիS մն երի, 
կոնֆերանսների, տեսակոնֆերանսների 
կազմակերպS մ և անցկացS մ մի ջS կային 
և էներգիայի արդյS նաբերS թյան և էներ-
գետիկայի բնագավառներS մ.

դաս  42. ռադիոլոգիական և բժշկական 
ապարատների և սարքերի, ներառյալ՝ 
ճառագայթաչափների (ակտինոմե տրերի), 
ռադիոակտիվ աղբյS րների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգենյան ապարատների 
չափաբերS մ. քիմի այի ոլորտS մ 
խորհրդատվS թյS ն և վերլS ծS թյS նների 
ծառայS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտներS մ համակարգչային 
ծրագրավորS մ. մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
հսկողS թյS ն, մասնավորապես՝ մի ջS կային 
նյS թերի, մի ջS կային տեղակայանքների 
և սարքավորS մն երի  անվտանգS թյան 
ստS գS մ. ճարտարագիտS թյS ն (ինժինի րինգ). 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS -
թյան մե ջ և էներգետիկայS մ նախագծերի, 
ծրագրերի և պլանների գործնական կիրառS -
թյան S սS մն ասիրS թյS ն և տեխնիկական 
իրագործելիS թյան S սS մն ասիրS թյS ն. գիտա-
կան հետազոտS թյS նների, խորհրդատվS թյան 
և տեղեկատվական ծառայS թյS ններ շրջակա 
մի ջավայրի պահպանS թյան ոլորտS մ. 
ռադիոլոգիայի և անսանաբS ժական ռադիո-
լոգիայի ոլորտS մ դեղագործական նյS թերի, 
ապարատների և բժշկական սարքերի 
արդյS նաբերական զարգացմանն S ղղված 
հետազոտS թյS ններ և ծառայS թյS ններ. 
տեխնիկական ծրագրերի S սS մն ասիրS թյS ն, 
մասնավորապես՝ գործնական կիրառS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ններ. համակարգչային 
համակարգերի վերլS ծS թյS ն. քիմի ական 
անալիզ. շինS թյS նների հատակագծերի 
մշակS մ. գծագրS մ. երկրաբանական 
հետազննS թյS ններ. ճառագայթման չափS մ, 
մասնավորապես՝ ճառագայթման ոլորտS մ 
ճառագայթման չափS մն երի գնահատS մ. 
ճարտարագիտական դիզայն.  մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան ինժինիրինգ. 
նյS թերի և արտադրանքի փորձարկS մ, 
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գիտS թյան և արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ 
S սS մն ասիրS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
կենսա բանS թյան, մե խանիկայի, երկրա-
բանS թյան, ֆիզիկայի, քիմի այի, էլեկտրական 
էներգիայի արտադրS թյան, փոխանցման և 
բաշխման ոլորտS մ. շրջական մի ջավայրի 
վրա ատոմային էներգիայի ազդեցS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ն ճառագայթահարման 
տեսակետից (բնական մի ջավայրերS մ 
ռադիոակտիվ նյS թերի տեղաշարժS մ, 
կS տակS մ և վարքագիծ). խորհրդատվS թյS ն 
շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
վերաբերյալ. խորհրդատվS թյS ն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. 
ճարտարապետS թյան և շինարարական 
խորհրդատվS թյS ն. շինարարական հարցերով 
խորհS րդներ, ներառյալ՝ խորհS րդներ 
զարգացման ծրագրերի (ժամկետացանկերի) 
և S րանի հարստացման գործարանների 
կառS ցման նախագծերի վերաբերյալ. 
լաբորատոր S սS մն ասիրS թյS ններ մի ջS -
կային և նաֆթաքիմի ական արտա-
դրS թյան բնագավառS մ. լաբորատոր 
փորձարկS մն եր և ճարտարագիտական 
ծառայS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետի-
կայի վերաբերյալ. հետազոտS թյS ններ 
և նախագծման աշխատանքներ և 
խորհրդատվS թյS ն մի ջS կային ֆիզի-
կայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի 
և նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, 
բնական ռեսS րսների, ներառյալ՝ S րանի 
բնագավառներS մ. գիտական, տեխնիկական և 
ճարտարագիտական խորհS րդներ մի ջS կային 
տեխնիկայի, ռադիոչափիչ սարքավորS մ-
ների, մի ջS կային նյS թերի, ռադիոակտիվ նյS -
թերի, ռադիոակտիվ թափոնների և մի ջS կային 
վառելիքի և մի ջS կային սարքավորանքի 
անվտանգS թյան մոնիտորինգի վերաբերյալ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկS մ. 
ռադիոակտիվS թյան չափS մն երի գնահատS մ. 
համակարգչային համակարգերի նախագծS մ. 
ճառագայթման հսկողS թյS ն. շինարարS թյան 
ոլորտS մ ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ, 
այդ թվS մ, ատոմակայանների կառS ցման, 
մի ջS կային նյS թերի պահեստավորման, 
S րանի հարստացման գործարանների 
համար ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ. 
ատոմակայանների կառS ցման, շահագործման 

և վերակառS ցման համար նախագծային, 
ճարտարագիտական (ինժինիրինգ), արտա-
դրական և տեխնոլոգիական, նորմատիվ, 
շահագործման, նորմատիվ-մե թոդական 
և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակS մ. ջրի անալիզ. արդյS նաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտS թյS ն և 
մշակS մ երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտS թյS ններ. տեխնիկական 
հետազոտS թյS ններ. ջերմոցային գազերի 
արտանետS մն երի կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվS թյան 
և խորհրդատվS թյան տրամադրS մ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայS մ.  խորհրդատվS թյS ն էներգա-
խնայողS թյան ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ և դրա հետ կապված 
S սS մն ասիրS թյS ններ և զարգացS մ 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ, այդ թվS մ՝ 
տեխնիկական անվտանգS թյան մի ջոցա-
ռS մն երի զարգացS մ մի ջS կային օբյեկտների 
համար. արդյS նաբերական վերլS ծS թյS ն ներ 
և հետազոտS թյS ններ մի ջS կային և էներ-
գետիկ արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի  
ոլորտS մ. ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննS թյS ն մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ: 
 (740) ԶարS հի ՄանS կյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20161713    (111) 26987 

 (220) 30.12.2016   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.12.2026 

 (730)  Ատոմն ի Էներգոպռոմի շլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU   
 (442) 01.02.2017 
 (540) 
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 (526) «1300» թիվն  ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապS յտ, մS գ և բաց կապS յտ, սպիտակ, մS գ 
և բաց կանաչ գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  6. սովորական մե տաղներից և 
դրանց hամահալվածքներից պատրաստված 
ապրանքներ. մանգան. մե տաղական 
պահեստարաններ. մե տաղաճոպաններ և 
մե տաղա լարեր մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. փոշենման 
մե տաղներ. նիկել. սովորական մե տաղներ. 
պողպատի լեգիրացման համար 
նախատեսված մե տաղական խողովակների 
տեսքով փոշելից մե տաղալարեր. 
ձS լակաղապարներ. գլանիկներ հաֆնիS մի ց 
և դրա hամահալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիS մի ց. գլանիկներ ցիրկոնիS մի ց և դրա 
hամահալվածքներից. գլանիկներ տիտանից 
և դրա hամահալվածքներից. մե տաղական 
հանքաքարեր, ներառյալ` S րանի հանքաքարեր. 
տիտանի և նիոբիS մի  hամահալվածքներ. 
ցիրկոնիS մի  hամահալվածքներ. պողպատի 
hամահալվածքներ. տանտալ. խողովակներ 
(մի ջS կային ռեակտորների համար 
տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). հրահեստ 
մե տաղներ (բերիլիS մ,վանադիS մ, վոլֆրամ, 
հաֆնիS մ, գերմանիS մ, ինդիS մ, մոլիբդեն, 
նիոբիS մ, տիտան, ցիրկոնիS մ). քրոմ. 
մե տաղական խողովակներ. մե տաղական 
շարժական շինS թյS ններ. մե տաղյա 
շինանյS թեր.

դաս  7. պոմպեր. արդյS նաբերական 
սարքավորS մն երի համար փականներ. 
փականներ (մե քենաների մասեր). վթարային 
սնման գեներատորներ. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. հաստատS ն հոսանքի 
գեներատորներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հիդրավլիկ վերահսկS մ մե քենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. պոմպեր 
(մե քենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանքներ 
խողովակաշարերի համար. տS րբաճնշակներ. 
շոգեմե քենաներ. էլեկտրաեռակցված 
պողպատյա կառS ցվածքներ, մասեր և 
պարագաներ 7-րդ դասS մ ներառված 
վերոնշյալ ապրանքների համար. էլեկտրական 

գեներատորներ. շարժիչներ, բացառS թյամբ  
տրանսպորտային մի ջոցների համար 
նախատեսվածների. ճնշման փականներ 
(մե քենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար 
նախատեսված կափS յրներ. մե քենաներ, 
մասնավորապես՝ ատոմային տեղակայանքների 
ապաակտիվացման և ապամոնտաժման 
համար. մե տաղ կտրող մե քենաներ. 
կենտրոնախS յս պոմպեր, մասնավորապես՝ 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
մե քենաշինS թյան համար. հորատող 
մե քենաներ. հորատող մե քենաներ մե տաղներ 
մշակելS  համար. մե տաղամշակման 
արդյS նաբերS թյան համար նախատեսված 
մե քենաներ. տS րբիններ մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և մե քենաշինS թյան 
համար. կենտրոնախS սակներ (մե քենաներ) 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
էներգետիկայի ոլորտS մ օգտագործման 
համար, ներառյալ՝ գազի կենտրոնախS սակներ, 
կենտրոնախS սակներ S րանի հարստացման 
համար և իզոտոպների անջատման համար. 
էլեկտրական շարժաբերներ.

դաս  9. ապարատներ ձայնի, 
պատկերների և այլ տվյալների ձայնագրման, 
փոխանցման, մշակման և վերարտադրման 
համար.  հաշվասարքեր (համակարգիչներ), 
սարքավորանք տեղեկատվS թյան մշակման 
համար և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովS մ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և  նախագծման (ինժինիրինգի) մե ջ օգտագործ-
ման համար. գործարանS մ արտադրS թյան 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման 
համար նախատեսված համակարգչային 
ծրագրային ապահովS մ. էլեկտրամագնիս-
ներ. մի ջS կային էներգիայի ոլորտS մ 
արդյS նաբերական հաստատS թյS նների, 
մասնավորապես՝ մի ջS կային էներգիայի, 
մի ջS կային վառելիքի ցիկլի, մի ակցիչների 
և էլեկտրոնիկայի արտադրS թյան ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամե տրերի 
ստS գման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքավորS մն եր և գործիքներ, ինչպիսիք 
են՝ համակարգչային և տեսա-մոնիտորներ, 
կշեռքներ, անկյS նաչափներ, լազերներ, 
շարժական հաշվիչներ և չափիչ ժապավեն-
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ներ. էլեկտրոնային կիսահաղորդիչներ. 
սարքավորS մն եր (ապարատներ) էլեկտրա-
կայաններS մ նյS թերի  ոչ կործանարար 
փորձարկS մն երի համար. էլեկտրոնային չիպեր 
(մի կրոսխեմաներ). էլեկտրամագնիսների 
արտա դրS թյան համար նախատեսված 
մագնիսական լարեր. քվանտային խառնS կներ, 
մասնավորապես` բյS րեղային կիսահաղորդիչ 
նյS թեր. գիտական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, հսկման, ստS գման, տեղագրման, 
հայտնաբերման, փորձարկման, վերլS ծման 
և տեղեկատվական սարքեր S  գործիքներ, 
մասնավորապես` արտադրական օբյեկտների, 
էլեկտրական կայանների, մի ջS կային 
գերեզմանոցների, մի ջS կային վառելիքի 
արտադրS թյան սարքավորS մն երի, մի ջS կային 
վառելիքի վերամշակման սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային վառելիքի պահեստավորման 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային թափոն-
ների պահեստավորման սարքավորS մն երի 
կառS ցման, սպասարկման, աջակցման, 
շահագործS մի ց հանման  և վերանորոգման 
համար  գիտական հետազոտS թյS ններS մ 
օգտագործման, արդյS նաբերական հետա-
զոտS թյS նների, S սS մն ասիրS թյS նների և 
զարգացման  նոր արտադրանքի և նյS թերի 
փորձարկման նպատակով. կիսահաղորդիչ 
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչ 
սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողS թյան քարտեր. 
կիսահաղորդիչներ. սիլիցիS մի  թիթեղ-
ներ. կառS ցվածքային կիսահաղորդիչային 
թիթեղներ. գերհաղորդիչ ժապավեններ. 
գերհաղորդիչ լարեր (էլեկտրական) և 
մալS խներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակա յանի  
սարքավորS մն երի արտադրողականS թյան 
և արդյS նավետS թյան փորձարկման և 
չափման սարքավորS մն եր. էլեկտրա-
կան կS տակիչներ. ատոմակայաններS մ 
ճառագայթման դիտարկման ավտոմատաց-
ված համակարգերի սարքավորS մն եր 
(գործիքներ). ատոմակայանների նեյտրոնային 
հոսքի ռեակտորի սարքավորS մն եր 
(գործիքներ). ատոմակայանների  ռադիացիոն 
անվտանգS թյS նը վերահսկելS  համար 
նախատեսված սարքավորS մն եր (սարքեր). 
մի ջS կային ջերմակարգավորիչների զննման 
արդյS նքների ցS ցադրման և արձանագրման 
սարքավորS մն եր (սարքեր). ապարատներ 

էլեկտրադինամի կ ազդանշանների հեռա-
կառավարման համար. ռենտգենյան ճառա-
գայթման համար նախատեսված սարքեր և 
ապարատներ, բացառS թյամբ բժշկS թյան 
մե ջ օգտագործվողների, մասնավորապես՝ 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստS գման, 
նյS թերի փորձարկման, արդյS նաբերական 
օգտագործման և անվտանգS թյան նպա-
տակ ներով օգտագործման համար. 
ճառագայթման վերահսկման սարքավորS մն եր 
և ապարատներ. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
էլեկտրական սարքավորS մն եր մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և նախագծման  համար. 
կS տակիչների բանկաներ. վերալիցքավորվող 
կS տակիչներ. գալվանական կS տակիչներ. 
բետատրոններ. գազաանալիզարարներ. 
կարճակյաց իզոտոպների գեներացման 
համար նախատեսված սարքեր. օդի և գազի 
օդափոխիչներ պարS նակող ճառագայթման 
դետեկտորներ. բաժանավորիչ սարքեր. 
կS տակիչների պատյաններ. լազերներ, 
բացառS թյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. էլեկտրոնային սարքա-
վորS մն երի համար նախատեսված նյS թեր 
և ապրանքներ. մի աբյS րեղներ. նեյտրոն 
գեներացնող սարք հիմն ված լիցքավորված 
մասնիկների S ժեղարարների վրա. հատS կ 
լաբորատոր սարքավորS մն եր.  ճառագայթ-
ման ազդեցS թյS նից պաշտպանող հագS ստ, 
կոշիկ, գլխարկներ սաղավարտներ, դիմակներ. 
կS տակիչի թիթեղներ. ռադիոակտիվ նS թերի 
հետ օգտագործման համար նախատես-
ված պաշտպանիչ հագS ստի պարագա-
ներ պատահարներից և վն ասվածքներից 
պաշտպանվելS ՝ ճառագայթS մը կանխելS  
համար. նախաS ժեղարարներ. մի ջS կային 
ճառագայթման չափման և գրանցման համար 
գործիքներ, ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. 
չափման գործիքներ, այդ թվS մ, գործիքներ 
էլեկտրական չափS մն երի  համար. ռադարներ. 
ռենտգենյան  գործիքներ, մասնավորապես` 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների  ստացման 
համար` նյS թերի փորձարկման և ստS գ-
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ման, արդյS նաբերական օգտագործման  և 
անվտան գS թյան նպատակներով օգտա-
գործելS   համար. ճառագայթաչափներ. 
ռադիոսարքեր. ռենտգենյան  սարքեր, 
բացառS թյամբ բժշկS թյան մե ջ օգտա-
գործվողների. բյS րեղացանցային կS տա-
կիչներ. կառավարման և հսկման 
համակարգեր ատոմակայանների համար. 
սոնարներ. սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  
մե խանիզմն եր և (կամ) չափիչ սարքեր 
նմS շային նյS թերի փորձարկման համար` 
դրանց  հատկS թյS նների վերաբերյալ տեղե -
կS  թյS ններ ստանալS  նպատակով. մասնիկ-
ների S ժեղարարներ. արդյS նաբերական 
գործարանների արտադրական պրոցեսի 
հեռակառավարման տեղակայանքներ. 
տեղա կայանքներ հեղS կացիրների համար. 
ջերմամի ջS կային սինթեզի կառավարման 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ազդանշանային սարքեր 
[անվտանգS թյան զանգեր]. ցիկլոտրոններ. 
ռենտգենյան մե քենաների էկրաններ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնS ցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական 
էներգիայի բաշխման սարքավորS մն եր. 
կարգավորման, վերահսկման, ազդանշանման 
և դիտարկման ապարատներ ջեռS ցման, 
հովացման, օդափոխS թյան, օդի լավորակման, 
մասնավորապես` համակարգչային սարքա-
վորանք կառS յցի ջեռS ցS մը, հովացS մը, 
օդափոխS թյS նը և օդի լավորակS մը 
վերահսկող էլեկտրական ավտոմատ 
համակարգերի համար. համակարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովS մ 
ջեռS ցման, հովացման, օդափոխS թյան 
և սառեցման սարքավորման հեռակա 
կառավարման համար. էներգիայի հոսքի 
կառավարման և վերահսկման, էներգիայի 
գողS թյան հայտնաբերման և վերահսկման, 
էլեկտրական ցանցի գործողS թյS նների 
դիտարկման S  ախտորոշման, էլեկտրական 
էներգիայի հոսակորստի կառավարման և 
վերահսկման, սխալների հայտնաբերման, 
ցանցային ակտիվն երի կառավարման, 
էլեկտրական ցանցի շահագործման և 
պահպանման գործառS յթ S նեցող սմարթ 

ցանցային հավելվածների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված համակարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովS մ. 
վառելիքային տարրեր.

դաս  11. շոգեարտադրիչներ, բացառS -
թյամբ մե քենաների մասերի. շոգեգեներա-
տորներ.  օդի զտման տեղակայանքներ. 
ապարատներ և գործիքներ մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և մե քենաշինS թյան մե ջ 
արտադրվող հեղS կների և գազերի մաքրման, 
տարանջատման և զտման համար. զտիչներ  
և զտող սարքեր  օդի և գազի լավորակման 
համար. մի ջS կային գեներատորներ. 
ատոմակայաններ. ջրի զտման սարքեր. ջրի 
զտման սարքեր նախատեսված մի ջS կային, 
էներգետիկայի արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան մե ջ օգտագործման համար. 
մի ջS կային հետազոտական ռեակտորներ. 
մի ջS կային ռեակտորների բաղադրիչ մասեր. 
մի ջS կային մոդS լային հարմարանքներ, 
ներառյալ՝ վառելիք, շոգեգեներատորներ, 
ռեակտորների հենամարմի ններ, կափարիչ-
ներ  ռեակտորի անոթների համար, 
ռեակտորի կառավարման մե խանիզմի  
շարժաբեր ձողերի ներքին մասեր. մի ջS կային 
ռեակտորներ. լS սադիոդ (լեդ) լS սավորման 
սարքավորS մն եր. սառեցման համակարգեր 
մի ջS կային թափոնների և օգտագործած 
վառելիքի համար. սարքավորS մն եր 
մի ջS կային վառելիքի, մի ջS կային կարգա-
վորիչների և մի ջS կային թափոնների 
վերամշակման համար. կենցաղային կամ 
արդյS նաբերական սարքավորS մն եր, այդ 
թվS մ, մի ջS կային նյS թերի հեռացման համար. 
արդյS նաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. 
արևային վառարաններ. էլեկտրական լամպեր և 
լS սավորման սարքեր. ռադիոակտիվ նյS թե րով 
աղտոտված գործարանների վն ասազերծման 
համար նախատեսված սարքավորS մն երի 
մասեր.

դաս  16. գրաֆիկական տպագրS թյS ններ 
և պատկերներ, մասնավորապես՝  դիզայ-
ներական գծագրեր, հատակագծեր, էսքիզներ, 
լS սանկարներ, հրահանգներ, տպագրված 
կամ էլեկտրոնային S սS ցողական նյS թեր 
մի ջS կային ինժինիրինգի ոլորտS մ. գրենական 
պիտS յքներ, մասնավորապես՝ կպչS ն 
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ժապավեններ մատS ցող սարքեր, հեղS կ 
ճշտիչներ, մատիտներ, գրիչներ, ռետիններ, 
ծակոտիչներ, կարիչներ, գրասենյակային 
ճարմանդներ. թS ղթ և ստվարաթS ղթ. 
ալբոմն եր պիտակների համար. ալբոմն եր 
մե տաղադրամն երի համար. տոնական 
ալբոմն եր. ալբոմն եր լS սանկարների համար. 
հS շալբոմն եր. դրոշմանիշների ալբոմն եր. 
ձևաթղթեր.  գրառS մն երի գրքS յկներ.  
տպագրված հրատարակS թյS ններ, այն 
է՝ նախագծման վերաբերյալ ձեռնարկներ,  
դիզայնի վերաբերյալ ձեռնարկներ, 
տեխնիկական S ղեցS յցներ, ձեռնարկներ, 
պարբերականներ մի ջS կային էներգետիկայի 
բնագավառS մ. տպագրական դյS րակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային). ալբոմն եր.  
բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյS րներ. բS կլետներ.  
տպագրական թS ղթ. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր (պարբերականներ). 
օրացS յցներ. կատալոգային քարտեր. 
գրանցման քարտեր գրանցամատյանի համար. 
կատալոգներ. ծրարներ.  պատճենահան թS ղթ. 
փաթեթավորման թS ղթ. գրասենյակային 
պիտS յք ներ. ծանS ցատետրեր.  լS սա-
նկարչական թS ղթ. S սS մն ական նյS թեր, 
S սS մն ական ձեռնարկներ (բացառS թյամբ 
սարքավորS մն երի), տպագրված կամ էլեկտրո-
նային S սS ցողական հրատարակS թյS ն-
ներ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
մե քենա շինS թյան համար.  զտաթS ղթ. 
լS սանկարներ. տպատառեր. գծագրական 
թS ղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. տպա-
գրական հրատարակS թյS ններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյS թեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցS ցանակներ.

դաս  17. խծS ծման նյS թեր. պլաստ-
մասսայե ժապավեններ արդյS նաբերS թյան 
և առևտրի մե ջ օգտագործելS  համար. 
նյS թեր հերմե տիկացման և մե կS սացման 
համար. պլաստմասսայե կիսաֆաբրիկատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
ջերմS թյS նը պահող ջերմամե կS սիչ 
նյS թեր. մե կS սիչ յS ղեր. մե կS սիչ ապակի. 
ոչ մե տաղական ճկS ն խողովակներ. ոչ 
մե տաղական խողովակներ S րանի հանքերի, 
գործարանների և պահեստարանների, 
պաշար ների պահման, իզոտոպների անջատ-

ման, մշակման, վառելիքի վերամշակման և 
օգտագործման, հանքաքարերի, մի ջS կային 
նյS թերի, S րանի, պլS տոնիS մի  և մի ջS կային 
թափոնների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ռետին, գS տապերչ, 
կաS չS կ, ասբեստ, փայլար և այդ նյS թերից 
պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտա մղված) պլաստմասսա արտադրS  թյան 
մե ջ օգտագործելS  համար.

դաս  19. ոչ մե տաղական շարժական 
շինS թյS ններ անվտանգS թյան համա-
կարգերի համար. մոդS լային և շարժական 
ոչ մե տաղական կառS ցվածքներ և ոչ 
մե տաղական շինարարական նյS թեր, 
մասնավորապես՝ ցեմե նտային բլոկներ, 
սալիկներ, դռներ, սյS ներ, սալեր, պանելներ, 
խողովակներ S րանի հանքահանման և 
պահեստավորման համար, իզոտոպների 
անջատման, մշակման, վերամշակման և 
մի ջS կային նյS թերի,  S րանի, պլS տոնիS մի  
և մի ջS կային թափոնների հեռացման համար. 
ջրի  ոչ մե տաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մե տաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մե տաղական խողովակներ. ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե տարողS թյS ններ. 
ջրածնի պահման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). ջրի 
մատակարարման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). գազի 
պահման   տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե). հեղS կ գազի պահման 
տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական և ոչ պլաստ-
մասսայե).

դաս  35. գովազդ և մարքեթինգ (շS կայա-
վարS մ). գովազդային ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառայS -
թյS նների, ապրանքային նշանների և 
առևտրային (կոմե րցիոն) տեղեկատվS թյան,   
երրորդ անձանց կողմի ց ներկայացված 
նորS թյS նների խթանS մ՝ տպագիր, 
աS դիոնյS թերի, տեսանյS թերի և թվային 
զանգվածային լրատվամի ջոցներով և 
առցանց լրատվամի ջոցներով. աջակցS թյS ն 
և խորհրդատվS թյS ն էներգետիկ 
ոլորտի ընկերS թյS նների կառավարման 
հա մար. կորպորատիվ ծառայS թյS ններ, 
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մասնավորապես՝ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլոր-
տS մ շահերի խթանS մ. վարչական գործS նեS -
թյS ն գործարարS թյան  (բիզնեսի)  և  
գոր ծարա րS թյան (բիզնեսի) կառավարման 
խորհրդա տվS թյան ոլորտS մ. վարչական 
գործS  նեS թյS ն գործարարS թյան (բիզնեսի) և 
գրա սեն յակային կառավարման ոլորտS մ. խոր-
հS րդներ գործարարS թյան (բիզնեսի) ոլոր տS մ 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործարա րS թյան 
(բիզնեսի) ոլորտS մ վարչական գործS -
նեS թյան աջակցS թյS ն. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) ոլորտS մ հարցS մն եր և հետազոտS -
թյS ններ. մարքեթինգային (շS կայավարման) 
ծառայS թյS ններ գործարարS թյան (բիզնեսի) 
բնագավառS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ ռազմավարS թյան զարգացS մ. 
առևտրային կամ արդյS նաբերական կառա-
վարման աջակցS թյS ն. կորպորացիայի 
կառավարման աջակցS թյS ն. տնտեսական 
կանխատեսS մ և վերլS ծS թյS ն. ներմS ծ-
ման և արտահանման գործակալS թյS ն-
ներ.  մարքե թինգային (շS կայավար ման) 
խորհրդա տվS թյS ն. մարքեթինգային 
(շS կայա վարման) ծրագրի զարգացS մ. 
մարքե թինգային (շS կայավարման) ծառա-
յS թյS ններ, մասնավորապես՝ երրորդ 
անձանց արտադարանքի և ծառայS թյS նների 
օժանդակS թյS ն և գովազդS մ. մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան և էլեկտրա-
էներգետիկայի բնագավառS մ մշակS թային 
գործS նեS թյան գովազդի հովանավորS մ. 
մարքեթինգային (շS կայավարման) հետա-
զոտS թյS ններ. գործարարS թյան (բիզ-
նեսի) կառավարման և կազմակերպման 
խորհրդատվS թյS ն.  առևտրային և գովազ-
դային նպատակներով ցS ցահանդես-
ների կազմակերպS մ. համակարգչային 
տվյալ ների  հիմն ապաշարներS մ տեղե-
կա տվS  թյան հավաքագրS մ և համա-
կարգS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
արդյS նավետS թյան փորձաքննական ծառա-
յS թյS ններ.  առևտրային տեղեկատվS թյան 
գործակալS թյS ններ. գովազդային գործա-
կալS թյS ններ. ինքնարժեքի վերլS ծS թյS ն-
ներ. գործարարS թյան (բիզնեսի) աS դիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապաշարներS մ 
տվյալների նորացS մ և պահS մ. գործարար 

(բիզնես) տեղեկատվS թյան տրամադրS մ վեբ-
կայքերի մի ջոցով. վաճառքի օժանդակS թյS ն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայS թյS նների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմե րցիոն) կառավարS մ երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվS թյS ն գործարարS -
թյան (բիզնեսի) կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցS մ 
և եզրափակS մ երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառS ի ծառայS թյS ններ (առև-
տրային (կոմե րցիոն) օգնS թյS ն). շS կայի 
S սS մն ասիրS թյS ն.

դաս  37. շինS թյS նների շինարարS թյան 
և վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկա-
տվS թյS ն. շինարարական կառS ցվածքների 
հերմե տիկացS մ. ջրի աղտոտվածS թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի վերա նորո գS մ 
և սպասարկS մ. ջրի մաքրող սարքավորS մ-
ների վերանորոգS մ և սպասարկS մ. 
ատոմակայանի և այլ արդյS նաբերական և 
էներգետիկ օբյեկտների սարքավորS մն երի 
վերանորոգS մ, սպասարկS մ և վերակառS  ցS մ. 
շինS թյS նների, կայանքների սպասարկման 
ծառայS թյS ններ և տրանսպորտային 
մի ջոց ների, սարքավորS մն երի, ատոմա-
կայան ների ենթակառS ցվածքների և 
էլեկտրա  կայանների սպասարկման և վերա -
նորոգ ման ծառայS թյS ններ. պահես-
տարանների, ներառյալ՝ ռադիոակտիվ 
թափոնների պահեստարանների շինա-
րարS թյS ն և սպասարկS մ. S րանի 
անջատման գործարանների շինարարS թյS ն. 
ատոմա կայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնիտորինգի և անվտանգS թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի տեղա կայS մ 
և սպասարկS մ. S րանի հանք արդյS նա-
բերS թյան ծառայS թյS ններ. հորատանցքերի  
հորատS մ. ատոմակայան ների մի ջS կային 
պահեստարանների  մե քենաների վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրման  վերամշակման 
գործարաններS մ մի ջS կային նյS թերի 
համար մի ջS կային վառելիքի  վերամշակման 
պահեստավորման սարքավորS մն երի վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, հանքերS մ, 
գործարաններS մ և պահեստավորման 
կենտրոններS մ թափոնների պահեստավորման 
սարքավորS մն երի վերականգնS մ և 
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վերանորոգS մ, մի ջS կային վառելիքի, 
հանքանյS թերի, մի ջS կային նյS թերի, S րանի 
և պլS տոնիS մի  մշակS մ, վերամշակS մ 
և տեղավորS մ. շոգեգեներատորների, 
տS րբինների, տS րբոգեներատորների, 
էլեկտրական գեներատորների և գործա-
րանների էլեկտրական մե քենաների 
վերականգնS մ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային ռեակտորների, մի ջS կային վառելիքի, 
մե տաղի հանքերի, S րանի հանքերի, 
պլS տոնիS մի  (մի ջS կային նյS թեր) 
արտադրS թյան, մշակման և վերամշակման 
մե քենաների վերականգնS մ. լեռնահանքային 
օգտակար հանածոների արդյS նահանS մ. 
տեղեկատվS թյS ն  և  խորհրդատվS թյS ն  
S րանի հարստացման գործարանների շինարա-
րS թյան վերաբերյալ, S րանի հարստացման, 
S րանի իզոտոպների անջատման սարքա-
վորS մն երի տեղակայման, վերանորոգման 
և սպասարկման ծառայS թյS ններ. S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և սպա-
սարկման վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. 
շինարարական աշխատանքների վերա-
հսկողS թյS ն. հակակոռոզիական մշակS մ. 
ճառագայթման սարքավորS մն երի լիցքա-
վորման և լիցքաթափման ծառայS թյS ններ. 
հանքերի շահագործS մ. ատոմակայանների 
վերանորոգS մ և սպասարկS մ և համա-
պատասխան տեղեկատվS թյS ն. պոմպերի 
վերանորոգS մ. արդյS նաբերական գործա-
րանների, ներառյալ՝ S րանի հարստացման 
գործարանների, ատոմակայանների և 
ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման 
գործարանների շինարարS թյS ն. ատոմա-
կայանների կառS ցման, վերանորոգման, 
շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ, 
մի ջS կային վառելիքի արտադրS թյան 
վերամշակման օբյեկտների, մի ջS կային 
վառելիքի պահեստարանների, մի ջS կային 
նյS թերի և թափոնների պահեստավորման, 
հանքերի, գործարանների և պահեստային 
կենտրոնների, մշակման և մի ջS կային 
վառելիքի, հանքաքարերի, մի ջS կային նյS -
թերի, S րանի և պլS տոնիS մի  տեղափոխման 
ծառայS թյS ններ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային մի ջS կային ռեակտորների, 
մի ջS կային վառելիք արտադրող սարքերի 

տեղակայման,  սպասարկման, վերանորոգման 
և շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ. 
ատոմակայանների, մի ջS կային ջերմային 
կայանների տեղակայS մ և շահագործS մ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի տեղակայS մ և 
շահագործS մ. ջեռS ցման սարքավորS մն երի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. օդի 
լավորակման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և վերանորոգS մ. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայS մ, շահագործS մ և 
սպասարկS մ գիտական նպատակների համար. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի  մոնիտորինգի և 
անվտանգS թյան ապահովման սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. ռադիոիզոտոպային սարքերի, 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկային վերաբերող սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. էներգիա արտադրող 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և 
ապարատների տեղակայման, սպասարկման 
և վերանորոգման ծառայS թյS ններ և 
համապատասխան տեղեկատվS թյան 
տրա  մադրS մ. ռադիոլոգիական սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
նյS թերի հայտնաբերման ազդանշանային 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման 
և վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. 
մե քենայական սարքավորS մն երի, ներառյալ՝ 
ատոմակայանների, մի ջS կային պահես-
տա րանների, մի ջS կային վառելիքի 
պահեստավորման, մի ջS կային նյS թերի 
և թափոնների, մի ջS կային վառելիքի 
վերամշակման  համար սարքավորS մն երի 
արտադրման սարքերի տեղակայման, 
վերանորոգման և  սպասարկման ծառա-
յS թյS ններ. S րանի հարստացման և S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և  սպա-
սարկման ծառայS թյS ններ. էլեկտրական 
սարքավորS մն երի աշխատանքS մ խանգա-
րS մն երի վերացS մ.
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դաս  39. ատոմակայններS մ, արդյS նա-
բերական օբյեկտներS մ և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներS մ  ատոմային և ճառագայթային 
վթարների վերացման փրկարարական 
աշխատանքներ. տեղափոխման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխման վերաբեր-
յալ տեղեկատվS թյS ն. պահեստներS մ 
ապրանքների պահպանման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների 
և S րանի հարստացման համար գործարան-
ների սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS -
կային վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ 
և ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստներS մ պահպան-
ման վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի իզո-
տոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվS թյS ն. ապրանքների 

տեղափոխS մ, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային վառելիքի 
տեղափոխS մը. պահեստների վարձS յթ. 
ջրի մատակարարS մ. բնական S րանի, 
հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորS մ. ապրանք-
ների տեղափոխS մ, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխS մ. էներգիայի 
բաշխS մ. էլեկտրաէներգիայի բաշխS մ. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայS թյS ններ. 
ջերմամատակարարման ծառայS թյS ններ 
(բաշխS մ).  թափոնների փոխադրS մ և պահS մ. 
ապրանքների պահեստավորS մ, ներառյալ՝  
բնական S րանի, հարստացված S րանի, 
աղքատացված S րանի, S րանի օքսիդի, 
S րանի երկօքսիդի, S րանի հեքսաֆտորիդի, 
պլS տոնիS մի ,  մի ջS կային ռեակտորի վառե-
լիքի, բժշկական և արդյS նաբերական նպա-
տակ ների համար օգտագործվող իզոտոպների, 
S րանի իզոտոպների անջատման 
ցենտրիֆS գ ների և S րանի հարստացման 
համար գործարանների սարքավորS մն երի, 
օգտագործված մի ջS կային վառելիքի, 
մի ջS կային ջերմանջատիչ և ճառագայթված 
մի ջS կային ջերմանջատիչ հավաքվածքների 
պահեստավորS մ.
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դաս  41. մշակS թակրթական նպատակ-
ներով ցS ցահանդեսների կազմա-
կեր պS մ և անցկացS մ մի ջS կային 
և էներգիայի արդյS նաբերS թյան և 
էներգետիկայի բնագավառներS մ. մի ջS -
կային արդյS նաբերS թյան ոլորտի 
անձնակազմի  զարգացման համար S սS ցS մ և 
որակավորման բարձրացման դասընթացների 
կազմակերպS մ. գործնական հմտS թյS նների 
S սS ցS մ (ցS ցադրS թյS ն). մասնագիտա-
կան վերապատրաստS մ. կրկն S սS յցի 
ծառայS թյS ններ. մի ջS կային արդյS նա-
բերS թյան և էներգետիկայի բնագավառներS մ 
կրթական և S սS մն ական ծառայS թյS ններ՝ 
սեկցիաների, սեմի նարների, S սS մն ական 
դասընթացների տեսքով՝ քոլեջների և 
համալսարանների մակարդակով, S սS ցS մ 
հեռավորS թյան վրա, հեռակա S սS ցS մ՝ 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով. 
գրքերի և S սS մն ական ձեռնարկների 
հրատարակS թյS ն. կրթական ծառայS թյS ն-
ներ, մասնավորապես՝ S սS մն ական 
դասընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և աշխատաժողովն երի 
կազմակերպS մ և անցկացS մ մի ջS կային 
և էներգիայի արդյS նաբերS թյան և  
էներգետիկայի բնագավառներS մ. կրթական 
ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ սեմի նար-
ների և դասընթացների կազմակերպS մ 
ատոմակայանների արդյS նաբերական 
շահագործման բնագավառS մ. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակS մ. տեքստային նյS թերի 
հրապարակS մ, բացառS թյամբ գովազդային 
նյS թերի. շS կայի հետազոտման S սS մն ա-
կան մի ջոցառS մն երի կազմակերպS մ. 
կրթS թյS ն և S սS մն ական ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ժողովն երի, սեմի նարների, 
ֆորS մն երի, դասընթացների, կոնգրես-
ների, սիմպոզիS մն երի, կոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների կազմակերպS մ 
և անցկացS մ մի ջS կային և էներգիայի 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի 
բնագավառներS մ.

դաս  42. ռադիոլոգիական և բժշկական 
ապարատների և սարքերի, ներառյալ՝ 
ճառագայթաչափների (ակտինոմե տրերի), 
ռադիոակտիվ աղբյS րների պրոյեկտորների, 

ախտորոշող և ռենտգենյան ապարատների 
չափաբերS մ. քիմի այի ոլորտS մ 
խորհրդա տվS թյS ն և վերլS ծS թյS նների 
ծառայS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտներS մ համակարգ-
չային ծրագրավորS մ. մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլոր տS մ 
հսկողS թյS ն, մասնավորապես՝ մի ջS կային 
նյS թերի, մի ջS կային տեղակայանք ների 
և սարքավորS մն երի  անվտանգS  թյան 
ստS գS մ. ճարտարագիտS թյS ն (ինժի նի-
րինգ). մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նա բե-
րS  թյան մե ջ և էներգետիկայS մ նախագծերի, 
ծրագրերի և պլանների գործնական կիրա-
ռS թյան S սS մն ասիրS թյS ն և տեխնիկա-
կան իրագործելիS թյան S սS մն ասիրS  թյS ն. 
գիտական հետազոտS թյS նների, խորհրդա-
տվS թյան և տեղեկատվական ծառայS թյS ններ 
շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
ոլորտS մ. ռադիոլոգիայի և անսանաբS ժական 
ռադիոլոգիայի ոլորտS մ դեղագործական 
նյS թերի, ապարատների և բժշկական սարքերի 
արդյS նաբերական զարգացմանն S ղղված 
հետազոտS թյS ններ և ծառայS թյS ններ. 
տեխնիկական ծրագրերի S սS մն ասիրS թյS ն, 
մասնավորապես՝ գործնական կիրառS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ններ. համակարգչային 
համակարգերի վերլS ծS թյS ն. քիմի ական 
անալիզ. շինS թյS նների հատակագծերի 
մշակS մ. գծագրS մ. երկրաբանական 
հետազննS թյS ններ. ճառագայթման չափS մ, 
մասնավորապես՝ ճառագայթման ոլորտS մ 
ճառագայթման չափS մն երի գնահատS մ. 
ճարտարագիտական դիզայն.  մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան ինժինիրինգ. 
նյS թերի և արտադրանքի փորձարկS մ, 
գիտS թյան և արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ 
S սS մն ասիրS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանS թյան, մե խանիկայի, երկրա-
բանS թյան, ֆիզիկայի, քիմի այի, էլեկտրական 
էներգիայի արտադրS թյան, փոխանցման և 
բաշխման ոլորտS մ. շրջական մի ջավայրի 
վրա ատոմային էներգիայի ազդեցS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ն ճառագայթահարման 
տեսա կետից (բնական մի ջավայրերS մ ռադիո-
ակտիվ նյS թերի տեղաշարժS մ, կS տակS մ 
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և վարքագիծ). խորհրդատվS թյS ն շրջակա 
մի ջավայրի պահպանS թյան վերաբերյալ. 
խորհրդատվS թյS ն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. ճարտարապետS թյան և 
շինարարական խորհրդատվS թյS ն. շինա-
րարական հարցերով խորհS րդներ, 
ներառյալ՝ խորհS րդներ զարգացման 
ծրագրերի (ժամկետացանկերի) և 
S րանի հարստացման գործարանների 
կառS ցման նախագծերի վերաբեր-
յալ. լաբորատոր S սS մն ասիրS թյS ններ 
մի ջS  կային և նաֆթաքիմի ական 
արտադրS թյան բնագավառS մ. լաբորատոր 
փորձարկS մն եր և ճարտարագիտական 
ծառայS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի վերա-
բերյալ. հետազոտS թյS ններ և նախագծման 
աշխատանքներ և խորհրդատվS թյS ն 
մի ջS կային ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, 
կոռոզիայի, նեյտրոնային ֆիզիկայի և 
տեխնոլոգիայի և նեյտրոնների ցրման, 
էներգետիկայի, բնական ռեսS րսների, 
ներառյալ՝ S րանի բնագավառներS մ. 
գիտական, տեխնիկական և ճարտա-
րա գիտական խորհS րդներ մի ջS կային 
տեխնիկայի, ռադիոչափիչ սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային նյS թերի, ռադիոակտիվ նյS թերի, 
ռադիոակտիվ թափոնների և մի ջS կային 
վառելիքի և մի ջS կային սարքավորանքի 
անվտանգS թյան մոնիտորինգի վերաբերյալ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկS մ. 
ռադիոակտիվS թյան չափS մն երի գնահատS մ. 
համակարգչային համակարգերի նախագծS մ. 
ճառագայթման հսկողS թյS ն. շինարարS թյան 
ոլորտS մ ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ, 
այդ թվS մ, ատոմակայանների կառS ցման, 
մի ջS կային նյS թերի պահեստավորման, 
S րանի հարստացման գործարանների 
համար ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ. 
ատոմակայանների կառS ցման, շահագործման 
և վերակառS ցման համար նախագծային, 
ճարտարագիտական (ինժինիրինգ), արտա-
դրական և տեխնոլոգիական, նորմատիվ, 
շահագործման, նորմատիվ-մե թոդական 
և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակS մ. ջրի անալիզ. արդյS նաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտS թյS ն և 

մշակS մ երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտS թյS ններ. տեխնիկական 
հետազոտS թյS ններ. ջերմոցային գազերի 
արտանետS մն երի կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվS թյան 
և խորհրդատվS թյան տրամադրS մ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայS մ.  խորհրդատվS թյS ն էներգա-
խնայողS թյան ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ և դրա հետ կապված 
S սS մն ասիրS թյS ններ և զարգացS մ 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ, այդ թվS մ՝ 
տեխնիկական անվտանգS թյան մի ջոցա-
ռS մն երի զարգացS մ մի ջS կային օբյեկտների 
համար. արդյS նաբերական վերլS ծS թյS ններ և 
հետազոտS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի  ոլոր-
տS մ. ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննS թյS ն մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ: 
 (740) ԶարS հի ՄանS կյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20161714    (111) 26988 

 (220) 30.12.2016   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.12.2026 

 (730)  Ատոմն ի Էներգոպռոմի շլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU   
 (442) 01.02.2017 
 (540) 

 
 (526) «1000» թիվն  ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապS յտ, մS գ և բաց կապS յտ, սպիտակ, մS գ 
և բաց կանաչ գS նային համակցS թյամբ: 
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 (511) 
դաս  6. սովորական մե տաղներից և 

դրանց hամահալվածքներից պատրաստված 
ապրանքներ. մանգան. մե տաղական 
պահեստարաններ. մե տաղաճոպաններ և 
մե տաղալարեր մի ջS կային արդյS նաբերS -
թյան և մե քենաշինS թյան համար. 
փոշենման մե տաղներ. նիկել. սովորական 
մե տաղներ. պողպատի լեգիրացման համար 
նախատեսված մե տաղական խողովակների 
տեսքով փոշելից մե տաղալարեր. 
ձS լակաղապարներ. գլանիկներ հաֆնիS մի ց 
և դրա hամահալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիS մի ց. գլանիկներ ցիրկոնիS մի ց և դրա 
hամահալվածքներից. գլանիկներ տիտանից 
և դրա hամահալվածքներից. մե տաղական 
հանքաքարեր, ներառյալ` S րանի հանքաքարեր. 
տիտանի և նիոբիS մի  hամահալվածքներ. 
ցիրկոնիS մի  hամահալվածքներ. պողպատի 
hամահալվածքներ. տանտալ. խողովակներ 
(մի ջS կային ռեակտորների համար 
տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). հրահեստ 
մե տաղներ (բերիլիS մ,վանադիS մ, վոլֆրամ, 
հաֆնիS մ, գերմանիS մ, ինդիS մ, մոլիբդեն, 
նիոբիS մ, տիտան, ցիրկոնիS մ). քրոմ. 
մե տաղական խողովակներ. մե տաղական 
շարժական շինS թյS ններ. մե տաղյա 
շինանյS թեր.

դաս  7. պոմպեր. արդյS նաբերական 
սարքավորS մն երի համար փականներ. 
փականներ (մե քենաների մասեր). վթարային 
սնման գեներատորներ. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. հաստատS ն հոսանքի 
գեներատորներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հիդրավլիկ վերահսկS մ մե քենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. պոմպեր 
(մե քենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանքներ 
խողովակաշարերի համար. տS րբաճնշակ-
ներ. շոգեմե քենաներ. էլեկտրաեռակցված 
պողպատյա կառS ցվածքներ, մասեր և 
պարագաներ 7-րդ դասS մ ներառված 
վերոնշյալ ապրանքների համար. էլեկտրական 
գեներատորներ. շարժիչներ, բացառS թյամբ  
տրանսպորտային մի ջոցների համար 
նախատեսվածների. ճնշման փականներ 
(մե քենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար 

նախատեսված կափS յրներ. մե քենաներ, 
մասնավորապես՝ ատոմային տեղակայանք-
ների ապաակտիվացման և ապամոնտաժման 
համար. մե տաղ կտրող մե քենաներ. 
կենտրոնախS յս պոմպեր, մասնավորապես՝ 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան համար. հորատող մե քենաներ. 
հորատող մե քենաներ մե տաղներ մշակելS  
համար. մե տաղամշակման արդյS նաբերS թյան 
համար նախատեսված մե քենաներ. 
տS րբիններ մի ջS կային արդյS նաբերS  թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. կենտրոնա-
խS սակներ (մե քենաներ) մի ջS  կային 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի 
կենտրոնախS սակներ, կենտրոնախS սակներ 
S րանի հարստացման համար և իզոտոպների 
անջատման համար. էլեկտրական շար-
ժաբերներ.

դաս  9. ապարատներ ձայնի, պատ-
կերների և այլ տվյալների ձայնագրման, 
փոխանցման, մշակման և վերարտադրման 
համար.  հաշվասարքեր (համակարգիչներ), 
սարքավորանք տեղեկատվS թյան մշակման 
համար և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովS մ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և  
նախագծման (ինժինիրինգի) մե ջ օգտագործման 
համար. գործարանS մ արտադրS թյան 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման 
համար նախատեսված համակարգչային 
ծրագրային ապահովS մ. էլեկտրամագնիս-
ներ. մի ջS կային էներգիայի ոլորտS մ 
արդյS նաբերական հաստատS թյS նների, 
մասնա վորապես՝ մի ջS կային էներգիայի, 
մի ջS կային վառելիքի ցիկլի, մի ակցիչների 
և էլեկտրոնիկայի արտադրS թյան ոլորտի 
ֆիզիկական և երկրաչափական պարամե տրերի 
ստS գման համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքավորS մն եր և գործիքներ, ինչպիսիք 
են՝ համակարգչային և տեսա-մոնիտորներ, 
կշեռքներ, անկյS նաչափներ, լազերներ, 
շարժական հաշվիչներ և չափիչ ժապավեններ. 
էլեկտրոնային կիսահաղորդիչներ. սարքա-
վորS մն եր (ապարատներ) էլեկտրա-
կայաններS մ նյS թերի  ոչ կործանարար 
փորձարկS մն երի համար. էլեկտրոնային չիպեր 
(մի կրոսխեմաներ). էլեկտրամագնիսների 
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արտադրS թյան համար նախատեսված 
մագնիսական լարեր. քվանտային խառնS կներ, 
մասնավորապես` բյS րեղային կիսահաղորդիչ 
նյS թեր. գիտական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, հսկման, ստS գման, տեղագրման, 
հայտնաբերման, փորձարկման, վերլS ծման 
և տեղեկատվական սարքեր S  գործիքներ, 
մասնավորապես` արտադրական օբյեկտների, 
էլեկտրական կայանների, մի ջS կային 
գերեզմանոցների, մի ջS կային վառելիքի 
արտադրS թյան սարքավորS մն երի, մի ջS կային 
վառելիքի վերամշակման սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային վառելիքի պահեստավորման 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային թափոնների 
պահեստավորման սարքավորS մն երի 
կառS ցման, սպասարկման, աջակցման, 
շահագործS մի ց հանման  և վերանորոգման 
համար  գիտական հետազոտS թյS ններS մ 
օգտագործման, արդյS նաբերական հետա-
զոտS թյS նների, S սS մն ասիրS թյS նների և 
զարգացման  նոր արտադրանքի և նյS թերի 
փորձարկման նպատակով. կիսահաղորդիչ 
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչ 
սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողS թյան քարտեր. 
կիսահաղորդիչներ. սիլիցիS մի  թիթեղներ. 
կառS ցվածքային կիսահաղորդիչային 
թիթեղներ. գերհաղորդիչ ժապավեններ. 
գերհաղորդիչ լարեր (էլեկտրական) և 
մալS խներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքավորS մն երի արտադրողականS թյան 
և արդյS նավետS թյան փորձարկման և 
չափման սարքավորS մն եր. էլեկտրական 
կS տակիչներ. ատոմակայաններS մ ճառա-
գայթման դիտարկման ավտոմատացված 
համակարգերի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների նեյտրոնային հոսքի 
ռեակտորի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների  ռադիացիոն անվտան-
գS թյS նը վերահսկելS  համար նախատեսված 
սարքավորS մն եր (սարքեր). մի ջS կային 
ջերմակարգավորիչների զննման արդյS նք-
ների ցS ցադրման և արձանագրման 
սարքավորS մն եր (սարքեր). ապարատներ 
էլեկտրադինամի կ ազդանշանների հեռա-
կառավարման համար. ռենտգենյան 
ճառագայթման համար նախատեսված սարքեր 
և ապարատներ, բացառS թյամբ բժշկS թյան 
մե ջ օգտագործվողների, մասնավորապես՝ 

գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստS գման, 
նյS թերի փորձարկման, արդյS նաբերական 
օգտագործման և անվտանգS թյան նպա-
տակներով օգտագործման համար. 
ճառագայթման վերահսկման սարքավորS մն եր 
և ապարատներ. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
էլեկտրական սարքավորS մն եր մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և նախագծման  համար. 
կS տակիչների բանկաներ. վերալիցքավորվող 
կS տակիչներ. գալվանական կS տակիչներ. 
բետատրոններ. գազաանալիզարարներ. 
կարճակյաց իզոտոպների գեներացման 
համար նախատեսված սարքեր. օդի և գազի 
օդափոխիչներ պարS նակող ճառագայթման 
դետեկտորներ. բաժանավորիչ սարքեր. 
կS տակիչների պատյաններ. լազերներ, 
բացառS թյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. էլեկտրոնային սարքա-
վորS մն երի համար նախատեսված նյS թեր 
և ապրանքներ. մի աբյS րեղներ. նեյտրոն 
գեներացնող սարք հիմն ված լիցքավորված 
մասնիկների S ժեղարարների վրա. հատS կ 
լաբորատոր սարքավորS մն եր.  ճառագայթման 
ազդեցS թյS նից պաշտպանող հագS ստ, 
կոշիկ, գլխարկներ սաղավարտներ, դիմակներ. 
կS տակիչի թիթեղներ. ռադիոակտիվ նS թերի 
հետ օգտագործման համար նախատեսված 
պաշտպանիչ հագS ստի պարագաներ 
պատահարներից և վն ասվածքներից պաշտ-
պանվելS ՝ ճառագայթS մը կանխելS  
համար. նախաS ժեղարարներ. մի ջS կային 
ճառագայթման չափման և գրանցման համար 
գործիքներ, ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. 
չափման գործիքներ, այդ թվS մ, գործիքներ 
էլեկտրական չափS մն երի  համար. ռադարներ. 
ռենտգենյան  գործիքներ, մասնավորապես` 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների  ստացման 
համար` նյS թերի փորձարկման և ստS գ-
ման, արդյS նաբերական օգտագործման  և 
անվտան գS թյան նպատակներով օգտա-
գործելS   համար. ճառագայթաչափներ. 
ռադիոսարքեր. ռենտգենյան  սարքեր, 
բացառS թյամբ բժշկS թյան մե ջ օգտա-
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գործվողների. բյS րեղացանցային կS տա-
կիչներ. կառավարման և հսկման 
համակարգեր ատոմակայանների համար. 
սոնարներ. սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  
մե խանիզմն եր և (կամ) չափիչ սարքեր նմS շային 
նյS թերի փորձարկման համար` դրանց  
հատկS թյS նների վերաբերյալ տեղեկS թյS ններ 
ստանալS  նպատակով. մասնիկների 
S ժեղարարներ. արդյS նաբերական 
գործա րանների արտադրական պրոցեսի 
հեռա կառավարման տեղակայանքներ. 
տեղակայանքներ հեղS կացիրների համար. 
ջերմամի ջS կային սինթեզի կառավարման 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ազդանշանային սարքեր 
[անվտանգS թյան զանգեր]. ցիկլոտրոններ. 
ռենտգենյան մե քենաների էկրաններ 
արդյS նա բերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնS ցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական 
էներգիայի բաշխման սարքավորS մն եր. 
կարգավորման, վերահսկման, ազդանշանման 
և դիտարկման ապարատներ ջեռS ցման, 
հովացման, օդափոխS թյան, օդի լավորակման, 
մասնավորապես` համակարգչային 
սարքավորանք կառS յցի ջեռS ցS մը, 
հովացS մը, օդափոխS թյS նը և օդի 
լավորակS մը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. 
համակարգչային սարքավորանք  և ծրագրային 
ապահովS մ ջեռS ցման, հովացման, 
օդափոխS թյան և սառեցման սարքավորման 
հեռակա կառավարման համար. էներգիայի 
հոսքի կառավարման և վերահսկման, էներգիայի 
գողS թյան հայտնաբերման և վերահսկման, 
էլեկտրական ցանցի գործողS թյS նների 
դիտարկման S  ախտորոշման, էլեկտրական 
էներգիայի հոսակորստի կառավարման և 
վերահսկման, սխալների հայտնաբերման, 
ցանցային ակտիվն երի կառավարման, 
էլեկտրական ցանցի շահագործման և 
պահպանման գործառS յթ S նեցող սմարթ 
ցանցային հավելվածների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված համակարգչային 
սարքավորանք  և ծրագրային ապահովS մ. 
վառելիքային տարրեր.

դաս  11. շոգեարտադրիչներ, բացառS թյամբ 
մե քենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
մե քենաշինS թյան մե ջ արտադրվող հեղS կների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և 
զտման համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  
օդի և գազի լավորակման համար. մի ջS կային 
գեներատորներ. ատոմակայաններ. ջրի զտման 
սարքեր. ջրի զտման սարքեր նախատեսված 
մի ջS կային, էներգետիկայի արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան մե ջ օգտագործման համար. 
մի ջS կային հետազոտական ռեակտորներ. 
մի ջS կային ռեակտորների բաղադրիչ մասեր. 
մի ջS կային մոդS լային հարմարանքներ, 
ներառյալ՝ վառելիք, շոգեգեներատորներ, 
ռեակտորների հենամարմի ններ, կափարիչներ  
ռեակտորի անոթների համար, ռեակտորի 
կառավարման մե խանիզմի  շարժաբեր 
ձողերի ներքին մասեր. մի ջS կային 
ռեակտորներ. լS սադիոդ (լեդ) լS սավորման 
սարքավորS մն եր. սառեցման համակարգեր 
մի ջS կային թափոնների և օգտագործած 
վառելիքի համար. սարքավորS մն եր 
մի ջS կային վառելիքի, մի ջS կային կարգա-
վորիչների և մի ջS կային թափոնների 
վերամշակման համար. կենցաղային կամ 
արդյS նաբերական սարքավորS մն եր, այդ 
թվS մ, մի ջS կային նյS թերի հեռացման համար. 
արդյS նաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. 
արևային վառարաններ. էլեկտրական լամպեր և 
լS սավորման սարքեր. ռադիոակտիվ նյS թերով 
աղտոտված գործարանների վն ասազերծման 
համար նախատեսված սարքավորS մն երի 
մասեր.

դաս  16. գրաֆիկական տպագրS թյS ններ 
և պատկերներ, մասնավորապես՝  դիզայ-
ներական գծագրեր, հատակագծեր, էսքիզներ, 
լS սանկարներ, հրահանգներ, տպագրված 
կամ էլեկտրոնային S սS ցողական նյS թեր 
մի ջS կային ինժինիրինգի ոլորտS մ. գրենական 
պիտS յքներ, մասնավորապես՝ կպչS ն 
ժապավեններ մատS ցող սարքեր, հեղS կ 
ճշտիչներ, մատիտներ, գրիչներ, ռետիններ, 
ծակոտիչներ, կարիչներ, գրասենյակային 
ճարմանդներ. թS ղթ և ստվարաթS ղթ. 
ալբոմն եր պիտակների համար. ալբոմն եր 
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մե տաղադրամն երի համար. տոնական 
ալբոմն եր. ալբոմն եր լS սանկարների համար. 
հS շալբոմն եր. դրոշմանիշների ալբոմն եր. 
ձևաթղթեր.  գրառS մն երի գրքS յկներ.  
տպագրված հրատարակS թյS ններ, այն 
է՝ նախագծման վերաբերյալ ձեռնարկներ,  
դիզայնի վերաբերյալ ձեռնարկներ, 
տեխնիկական S ղեցS յցներ, ձեռնարկներ, 
պարբերականներ մի ջS կային էներգետիկայի 
բնագավառS մ. տպագրական դյS րակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային). ալբոմն եր.  
բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյS րներ. բS կլետներ.  
տպագրական թS ղթ. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր (պարբերականներ). 
օրացS յցներ. կատալոգային քարտեր. 
գրանցման քարտեր գրանցամատյանի համար. 
կատալոգներ. ծրարներ.  պատճենահան թS ղթ. 
փաթեթավորման թS ղթ. գրասենյակային 
պիտS յքներ. ծանS ցատետրեր.  լS սա-
նկարչական թS ղթ. S սS մն ական նյS թեր, 
S սS մն ական ձեռնարկներ (բացառS թյամբ 
սարքավորS մն երի), տպագրված կամ էլեկտրո-
նային S սS ցողական հրատարակS թյS ն-
ներ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
մե քենաշինS թյան համար.  զտաթS ղթ. 
լS սանկարներ. տպատառեր. գծագրական 
թS ղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. 
տպագրական հրատարակS թյS ններ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման նյS թեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցS ցանակներ.

դաս  17. խծS ծման նյS թեր. պլաստ-
մասսայե ժապավեններ արդյS նաբերS թյան 
և առևտրի մե ջ օգտագործելS  համար. 
նյS թեր հերմե տիկացման և մե կS սացման 
համար. պլաստմասսայե կիսաֆաբրիկատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
ջերմS թյS նը պահող ջերմամե կS սիչ 
նյS թեր. մե կS սիչ յS ղեր. մե կS սիչ ապակի. 
ոչ մե տաղական ճկS ն խողովակներ. ոչ 
մե տաղական խողովակներ S րանի հանքերի, 
գործարանների և պահեստարանների, 
պաշարների պահման, իզոտոպների 
անջատման, մշակման, վառելիքի վերամշակման 
և օգտագործման, հանքաքարերի, մի ջS կային 
նյS թերի, S րանի, պլS տոնիS մի  և մի ջS կային 
թափոնների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ռետին, գS տապերչ, 

կաS չS կ, ասբեստ, փայլար և այդ նյS թերից 
պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրS թյան 
մե ջ օգտագործելS  համար.

դաս  19. ոչ մե տաղական շարժական 
շինS թյS ններ անվտանգS թյան համա-
կարգերի համար. մոդS լային և շարժական 
ոչ մե տաղական կառS ցվածքներ և ոչ 
մե տաղական շինարարական նյS թեր, 
մասնավորապես՝ ցեմե նտային բլոկներ, 
սալիկներ, դռներ, սյS ներ, սալեր, պանելներ, 
խողովակներ S րանի հանքահանման և 
պահեստավորման համար, իզոտոպների 
անջատման, մշակման, վերամշակման և 
մի ջS կային նյS թերի,  S րանի, պլS տոնիS մի  
և մի ջS կային թափոնների հեռացման համար. 
ջրի  ոչ մե տաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մե տաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մե տաղական խողովակներ. ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե տարողS թյS ններ. 
ջրածնի պահման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). ջրի 
մատակարարման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). գազի 
պահման   տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե). հեղS կ գազի պահման 
տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական և ոչ 
պլաստմասսայե).

դաս  35. գովազդ և մարքեթինգ (շS կայա-
վարS մ). գովազդային ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառայS -
թյS նների, ապրանքային նշանների և 
առևտրային (կոմե րցիոն) տեղեկատվS թյան,   
երրորդ անձանց կողմի ց ներկայացված 
նորS թյS նների խթանS մ՝ տպագիր, 
աS դիոնյS թերի, տեսանյS թերի և թվային 
զանգվածային լրատվամի ջոցներով և 
առ ցանց լրատվամի ջոցներով. աջակցS թյS ն 
և խորհրդատվS թյS ն էներգետիկ 
ոլորտի ընկերS թյS նների կառավարման 
համար. կորպորատիվ ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
շահերի խթանS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գործարարS -
թյան (բիզնեսի) կառավարման խորհրդատվS -
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թյան ոլորտS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գրասենյակային 
կառավարման ոլորտS մ. խորհS րդներ 
գործարարS թյան (բիզնեսի) ոլորտS մ 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) ոլորտS մ վարչական գործS նեS թյան 
աջակցS թյS ն. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ հարցS մն եր և հետազոտS թյS ն-
ներ. մարքեթինգային (շS կայավարման) 
ծառայS թյS ններ գործարարS թյան (բիզնեսի) 
բնագավառS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ ռազմավարS թյան զարգացS մ. 
առևտրային կամ արդյS նաբերական կառա-
վարման աջակցS թյS ն. կորպորացիայի 
կառավարման աջակցS թյS ն. տնտեսական 
կանխատեսS մ և վերլS ծS թյS ն. ներմS ծ-
ման և արտահանման գործակալS թյS ն-
ներ.  մարքեթինգային (շS կայավար ման) 
խորհրդատվS թյS ն. մարքեթինգային 
(շS կա յա վարման) ծրագրի զարգացS մ. 
մարքեթինգային (շS կայավարման) ծառայS -
թյS ններ, մասնավորապես՝ երրորդ անձանց 
արտադարանքի և ծառայS թյS նների 
օժանդակS թյS ն և գովազդS մ. մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան և էլեկտրա-
էներգետիկայի բնագավառS մ մշակS թային 
գործS նեS թյան գովազդի հովանավո րS մ. 
մարքեթինգային (շS կայավարման) հետա-
զոտS թյS ններ. գործարարS թյան (բիզ-
նեսի) կառավարման և կազմակերպման 
խորհրդա տվS թյS ն.  առևտրային և գովազ-
դային նպատակներով ցS ցահանդես-
ների կազմա կերպS մ. համակարգչային 
տվյալ  ների  հիմն ապաշարներS մ տեղե-
կա տվS թյան հավաքագրS մ և համա-
կար գS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
արդյS նավետS թյան փորձաքննական ծառա-
յS թյS ններ.  առևտրային տեղեկատվS թյան 
գործակալS թյS ններ. գովազդային գործա-
կալS թյS ններ. ինքնարժեքի վերլS ծS թյS ն-
ներ. գործարարS թյան (բիզնեսի) աS դիտ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապաշարնե րS մ 
տվյալների նորացS մ և պահS մ. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվS թյան տրամադրS մ վեբ-
կայքերի մի ջոցով. վաճառքի օժանդակS թյS ն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայS թյS նների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմե րցիոն) կառավարS մ երրորդ անձանց 

համար. խորհրդատվS թյS ն գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցS մ 
և եզրափակS մ երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառS ի ծառայS թյS ններ (առև-
տրային (կոմե րցիոն) օգնS թյS ն). շS կայի 
S սS մն ասիրS թյS ն.

դաս  37. շինS թյS նների շինարարS թյան 
և վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվS -
թյS ն. շինարարական կառS ցվածքների 
հերմե տիկացS մ. ջրի աղտոտվածS թյան 
վերահսկման սարքավորS մն երի վերանորոգS մ 
և սպասարկS մ. ջրի մաքրող սարքավորS մն երի 
վերանորոգS մ և սպասարկS մ. ատոմա-
կայանի և այլ արդյS նաբերական և էներգետիկ 
օբյեկտների սարքավորS մն երի վերա-
նորոգS մ, սպասարկS մ և վերակառS ցS մ. 
շինS թյS նների, կայանքների սպասարկման 
ծառայS թյS ններ և տրանսպորտային մի ջոց-
ների, սարքավորS մն երի, ատոմակայանների 
ենթակառS ցվածքների և էլեկտրակայան-
ների սպասարկման և վերանորոգման ծառա-
յS թյS ններ. պահեստարանների, ներառյալ՝ 
ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների 
շինարարS թյS ն և սպասարկS մ. S րանի 
անջատման գործարանների շինարարS թյS ն. 
ատոմակայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնի տորինգի և անվտանգS  թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի տեղա  կայS մ և 
սպասարկS մ. S րանի հանք արդյS   նաբերS -
թյան ծառայS թյS ններ. հորա տանցքերի 
հորատS մ. ատոմակայանների մի ջS կային 
պահեստարանների  մե քենաների վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրման  վերամշակման 
գործարաններS մ մի ջS կային նյS թերի 
համար մի ջS կային վառելիքի  վերամշակման 
պահեստավորման սարքավորS մն երի վերա-
կանգնS մ և վերանորոգS մ, հանքերS մ, 
գործարաններS մ և պահեստավորման 
կենտրոն ներS մ թափոնների պահեստավոր-
ման սարքավորS մն երի վերականգնS մ 
և վերանորոգS մ, մի ջS կային վառելիքի, 
հանքանյS թերի, մի ջS կային նյS թերի, S րանի 
և պլS տոնիS մի  մշակS մ, վերամշակS մ 
և տեղավորS մ. շոգեգեներատորների, 
տS րբինների, տS րբոգեներատորների, 
էլեկտրական գեներատորների և գործա-
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րանների էլեկտրական մե քենաների 
վերականգնS մ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային ռեակտորների, մի ջS կային վառելիքի, 
մե տաղի հանքերի, S րանի հանքերի, 
պլS տոնիS մի  (մի ջS կային նյS թեր) 
արտադրS թյան, մշակման և վերամշակման 
մե քենաների վերականգնS մ. լեռնահանքային 
օգտակար հանածոների արդյS նահանS մ. 
տեղեկատվS թյS ն և խորհրդատվS թյS ն S րանի 
հարստացման գործարանների շինարարS թյան 
վերաբերյալ, S րանի հարստացման, S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մ-
ների տեղակայման, վերանորոգման և 
սպասարկման ծառայS թյS ններ. S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մն երի 
տեղակայման, վերանորոգման և սպա-
սարկման վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. 
շինարարական աշխատանքների վերա-
հսկողS թյS ն. հակակոռոզիական մշակS մ. 
ճառագայթման սարքավորS մն երի լիցքա-
վորման և լիցքաթափման ծառայS թյS ններ. 
հանքերի շահագործS մ. ատոմակայանների 
վերանորոգS մ և սպասարկS մ և համա-
պատասխան տեղեկատվS թյS ն. պոմպերի 
վերանորոգS մ. արդյS նաբերական գործա-
րանների, ներառյալ՝ S րանի հարստացման 
գործարանների, ատոմակայանների և 
ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման 
գործարանների շինարարS թյS ն. ատոմա-
կայանների կառS ցման, վերանորոգման, 
շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ, 
մի ջS կային վառելիքի արտադրS թյան 
վերամշակման օբյեկտների, մի ջS կային 
վառելիքի պահեստարանների, մի ջS կային 
նյS թերի և թափոնների պահեստավորման, 
հանքերի, գործարանների և պահեստային 
կենտրոնների, մշակման և մի ջS կային 
վառելիքի, հանքաքարերի, մի ջS կային նյS թերի, 
S րանի և պլS տոնիS մի  տեղափոխման 
ծառայS թյS ններ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային մի ջS կային ռեակտորների, 
մի ջS կային վառելիք արտադրող սարքերի 
տեղակայման,  սպասարկման, վերանորոգման 
և շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ. 
ատոմակայանների, մի ջS կային ջերմային 
կայանների տեղակայS մ և շահագործS մ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի տեղակայS մ և 
շահագործS մ. ջեռS ցման սարքավորS մն երի 

տեղակայS մ և վերանորոգS մ. օդի 
լավորակման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և վերանորոգS մ. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայS մ, շահագործS մ և 
սպասարկS մ գիտական նպատակների համար. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS -
թյան և էներգետիկայի  մոնիտորինգի և 
անվտանգS թյան ապահովման սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. ռադիոիզոտոպային սար-
քերի, մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբե-
րS թյան և էներգետիկային վերաբերող սար քերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերա նորոգ-
ման  ծառայS թյS ններ. էներգիա արտադրող 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և 
ապարատների տեղակայման, սպասարկման 
և վերանորոգման ծառայS թյS ններ և համա-
պատասխան տեղեկատվS թյան տրա-
մադրS մ. ռադիոլոգիական սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
նյS թերի հայտնաբերման ազդանշանային 
սարքերի տեղակայման, սպասարկ-
ման և վերանորոգման  ծառայS թյS ն-
ներ. մե քենայական սարքավորS մն երի, 
ներառյալ՝ ատոմակայանների, մի ջS կային 
պահեստա րանների, մի ջS կային վառելիքի 
պահեստավորման, մի ջS կային նյS թերի 
և թափոնների, մի ջS կային վառելիքի 
վերամշակման  համար սարքավորS մն երի 
արտադրման սարքերի տեղակայման, 
վերանորոգման և  սպասարկման ծառայS -
թյS ններ. S րանի հարստացման և S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մ-
ների տեղակայման, վերանորոգման և  
սպասարկման ծառայS թյS ններ. էլեկտրական 
սարքավորS մն երի աշխատանքS մ խան-
գարS մն երի վերացS մ.

դաս  39. ատոմակայններS մ, արդյS նա-
բերական օբյեկտներS մ և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներS մ  ատոմային և ճառագայթային 
վթարների վերացման փրկարարական 
աշխատանքներ. տեղափոխման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
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S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխման վերաբեր-
յալ տեղեկատվS թյS ն. պահեստներS մ 
ապրանքների պահպանման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստներS մ պահպանման 
վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջա-
տիչ հավաքվածքների փաթեթավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. ապրանքների 
տեղափոխS մ, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային վառելիքի 
տեղափոխS մը. պահեստների վարձS յթ. 
ջրի մատակարարS մ. բնական S րանի, 
հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 

և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորS մ. ապրանք-
ների տեղափոխS մ, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխS մ. էներգիայի 
բաշխS մ. էլեկտրաէներգիայի բաշխS մ. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայS թյS ններ. 
ջերմամատակարարման ծառայS թյS ններ 
(բաշխS մ).  թափոնների փոխադրS մ և պահS մ. 
ապրանքների պահեստավորS մ, ներառյալ՝  
բնական S րանի, հարստացված S րանի, 
աղքատացված S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի 
երկօքսիդի, S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տո-
նիS մի , մի ջS կային ռեակտորի  վառե լիքի, 
բժշկական և արդյS նաբերական նպատակ ների 
համար օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստավորS մ.

դաս  41. մշակS թակրթական նպա-
տակ ներով ցS ցահանդեսների կազ-
մակեր պS մ և անցկացS մ մի ջS կային 
և էներգիայի արդյS նաբերS թյան և 
էներգետիկայի բնագավառներS մ. մի ջS -
կային արդյS նաբերS թյան ոլորտի 
անձնակազմի  զարգացման համար 
S սS ցS մ և որակավորման բարձրացման 
դասընթացների կազմակերպS մ. գործնական 
հմտS թյS նների S սS ցS մ (ցS ցադրS  թյS ն). 
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մասնագիտական վերապատրաստS մ. 
կրկն S սS յցի ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի 
բնագավառներS մ կրթական և S սS մն ական 
ծառայS թյS ններ՝ սեկցիաների, սեմի նարների, 
S սS մն ական դասընթացների տեսքով՝ 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակով, 
S սS ցS մ հեռավորS թյան վրա, հեռակա 
S սS ցS մ՝ քոլեջների և համալսարանների 
մակարդակով. գրքերի և S սS մն ական 
ձեռնարկների հրատարակS թյS ն. կրթա-
կան ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
S սS մն  ական դասընթացների, առցանց դաս-
ընթացների, շնորհանդեսների և աշխատա-
ժողովն երի կազմակերպS մ և անց կացS մ 
մի ջS կային և էներգիայի արդյS նաբերS թյան 
և  էներգետիկայի բնագավառներS մ. կրթա-
կան ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
սեմի նարների և դասընթացների կազմակեր-
պS մ ատոմակայանների արդյS նաբերական 
շահագործման բնագավառS մ. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակS մ. տեքստային նյS թերի 
հրապարակS մ, բացառS թյամբ գովազդային 
նյS թերի. շS կայի հետազոտման S սS մն ա-
կան մի ջոցառS մն երի կազմակերպS մ. 
կրթS թյS ն և S սS մն ական ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ժողովն երի, սեմի նարների, 
ֆորS մն երի, դասընթացների, կոնգրես-
ների, սիմպոզիS մն երի, կոնֆերանս ների, 
տեսակոնֆերանսների կազմակերպS մ 
և անցկացS մ մի ջS կային և էներգիայի 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի բնագա-
վառներS մ.

դաս  42. ռադիոլոգիական և բժշկական 
ապարատների և սարքերի, ներառյալ՝ 
ճառա գայթաչափների (ակտինոմե տրերի), 
ռադիոակտիվ աղբյS րների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգենյան ապարատների 
չափաբերS մ. քիմի այի ոլորտS մ խորհրդա-
տվS թյS ն և վերլS ծS թյS նների ծառայS -
թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS  նա բերS թյան և էներգետիկայի ոլոր տS մ. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտներS մ համակարգ-
չային ծրագրավորS մ. մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլոր տS մ 
հսկողS թյS ն, մասնավորապես՝ մի ջS կային 

նյS թերի, մի ջS կային տեղակայանքների և 
սարքավորS մն երի  անվտանգS թյան ստS -
գS մ. ճարտարագիտS թյS ն (ինժինիրինգ). 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
մե ջ և էներգետիկայS մ նախագծերի, 
ծրագրերի և պլանների գործնական կիրառS -
թյան S սS մն ասիրS թյS ն և տեխնիկա կան 
իրագործելիS թյան S սS մն ասիրS թյS ն. 
գիտական հետազոտS թյS նների, խորհրդա-
տվS թյան և տեղեկատվական ծառայS թյS ններ 
շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
ոլորտS մ. ռադիոլոգիայի և անսանաբS ժական 
ռադիոլոգիայի ոլորտS մ դեղագործական 
նյS թերի, ապարատների և բժշկական սարքերի 
արդյS նաբերական զարգացմանն S ղղված 
հետազոտS թյS ններ և ծառայS թյS ններ. 
տեխնիկական ծրագրերի S սS մն ասիրS թյS ն, 
մասնավորապես՝ գործնական կիրառS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ններ. համակարգչային 
համակարգերի վերլS ծS թյS ն. քիմի ական 
անալիզ. շինS թյS նների հատակագծերի 
մշակS մ. գծագրS մ. երկրաբանական 
հետազննS թյS ններ. ճառագայթման չափS մ, 
մասնավորապես՝ ճառագայթման ոլորտS մ 
ճառագայթման չափS մն երի գնահատS մ. 
ճարտարագիտական դիզայն.  մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան ինժինիրինգ. 
նյS թերի և արտադրանքի փորձարկS մ, 
գիտS թյան և արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ 
S սS մն ասիրS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
կենսա բանS թյան, մե խանիկայի, երկրա-
բանS թյան, ֆիզիկայի, քիմի այի, էլեկտրական 
էներգիայի արտադրS թյան, փոխանցման և 
բաշխման ոլորտS մ. շրջական մի ջավայրի 
վրա ատոմային էներգիայի ազդեցS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ն ճառագայթահարման 
տեսակետից (բնական մի ջավայրերS մ 
ռադիոակտիվ նյS թերի տեղաշարժS մ, 
կS տակS մ և վարքագիծ). խորհրդատվS թյS ն 
շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
վերաբերյալ. խորհրդատվS թյS ն ծրագրա յին 
ապահովման հարցերով. ճարտարա պետS -
թյան և շինարարական խորհրդատվS թյS ն. 
շինարարական հարցերով խորհS րդներ, 
ներառյալ՝ խորհS րդներ զարգացման ծրագրերի 
(ժամկետացանկերի) և S րանի հարստացման 
գործարանների կառS ցման նախագծերի 
վերաբերյալ. լաբորատոր S սS մն ասիրS -
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թյS ններ մի ջS կային և նաֆթաքիմի ական 
արտադրS թյան բնագավառS մ. լաբորատոր 
փորձարկS մն եր և ճարտարագիտական 
ծառայS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի 
վերաբերյալ. հետազոտS թյS ններ և նախա-
գծման աշխատանքներ և խորհրդատվS թյS ն 
մի ջS կային ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, 
կոռոզիայի, նեյտրոնային ֆիզիկայի և 
տեխնոլոգիայի և նեյտրոնների ցրման, 
էներգետիկայի, բնական ռեսS րսների, 
ներառյալ՝ S րանի բնագավառներS մ. 
գիտական, տեխնիկական և ճարտա-
րագիտական խորհS րդներ մի ջS կային 
տեխնիկայի, ռադիոչափիչ սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային նյS թերի, ռադիոակտիվ նյS թերի, 
ռադիոակտիվ թափոնների և մի ջS կային 
վառելիքի և մի ջS կային սարքավորանքի 
անվտանգS թյան մոնիտորինգի վերաբերյալ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկS մ. 
ռադիոակտիվS թյան չափS մն երի գնահատS մ. 
համակարգչային համակարգերի նախագծS մ. 
ճառագայթման հսկողS թյS ն. շինարարS թյան 
ոլորտS մ ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ, 
այդ թվS մ, ատոմակայանների կառS ցման, 
մի ջS կային նյS թերի պահեստավորման, 
S րանի հարստացման գործարանների 
համար ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ. 
ատոմակայանների կառS ցման, շահագործման 
և վերակառS ցման համար նախագծային, 
ճարտարագիտական (ինժինիրինգ), արտա-
դրական և տեխնոլոգիական, նորմատիվ, 
շահագործման, նորմատիվ-մե թոդական 
և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակS մ. ջրի անալիզ. արդյS նաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտS թյS ն և 
մշակS մ երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտS թյS ններ. տեխնիկական հետա-
զոտS թյS ններ. ջերմոցային գազերի 
արտանետS մն երի կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվS թյան 
և խորհրդատվS թյան տրամադրS մ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայS մ.  խորհրդատվS թյS ն էներգա-
խնայողS թյան ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ և դրա հետ կապված 
S սS մն ասիրS թյS ններ և զարգացS մ 

մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ, այդ թվS մ՝ տեխնի-
կական անվտանգS թյան մի ջոցառS մն երի 
զարգացS մ մի ջS կային օբյեկտների համար. 
արդյS նաբերական վերլS ծS թյS ններ և հետա-
զոտS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի  ոլոր-
տS մ. ճարտարագիտական և տեխնիկական 
փորձաքննS թյS ն մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլոր-
տS մ: 
 (740) ԶարS հի ՄանS կյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20161715    (111) 26989 

 (220) 30.12.2016   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.12.2026 

 (730)  Ատոմն ի Էներգոպռոմի շլեննի Կոմպլեկս 
ԲԸ, RU   
 (442) 01.02.2017 
 (540) 

 
 (526) «1200» թիվն  ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պS յտ, մS գ և բաց կապS յտ, սպիտակ, մS գ 
և բաց կանաչ գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  6. սովորական մե տաղներից և 
դրանց hամահալվածքներից պատրաստված 
ապրանքներ. մանգան. մե տաղական 
պահեստարաններ. մե տաղաճոպաններ և 
մե տաղալարեր մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. փոշենման 
մե տաղներ. նիկել. սովորական մե տաղներ. 
պողպատի լեգիրացման համար 
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նախատեսված մե տաղական խողովակների 
տեսքով փոշելից մե տաղալարեր. ձS լա-
կաղապարներ. գլանիկներ հաֆնիS մի ց 
և դրա hամահալվածքներից. գլանիկներ 
նիոբիS մի ց. գլանիկներ ցիրկոնիS մի ց և դրա 
hամահալվածքներից. գլանիկներ տիտանից 
և դրա hամահալվածքներից. մե տաղական 
հանքաքարեր, ներառյալ` S րանի հանքա-
քարեր. տիտանի և նիոբիS մի  hամահալ-
վածքներ. ցիրկոնիS մի  hամահալվածքներ. 
պող պատի hամահալվածքներ. տանտալ. 
խողովակներ (մի ջS կային ռեակտորների 
համար տեխնոլոգիական փոխադրիչներ). 
հրահեստ մե տաղներ (բերիլիS մ,վանադիS մ, 
վոլֆրամ, հաֆնիS մ, գերմանիS մ, ինդիS մ, 
մոլիբդեն, նիոբիS մ, տիտան, ցիրկոնիS մ). 
քրոմ. մե տաղական խողովակներ. մե տաղական 
շարժական շինS թյS ններ. մե տաղյա 
շինանյS թեր.

դաս  7. պոմպեր. արդյS նաբերական 
սարքավորS մն երի համար փականներ. 
փականներ (մե քենաների մասեր). վթարային 
սնման գեներատորներ. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. հաստատS ն հոսանքի 
գեներատորներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հիդրավլիկ վերահսկS մ մե քենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. պոմպեր 
(մե քենաներ). շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. օդաճնշական կայանքներ 
խողովակաշարերի համար. տS րբաճնշակներ. 
շոգեմե քենաներ. էլեկտրաեռակցված պող-
պատյա  կառS ցվածքներ, մասեր և պարա գաներ 
7-րդ   դասS մ ներառված վերոնշյալ ապրանք-
ների համար. էլեկտրական գեներատոր ներ. 
շարժիչներ, բացառS թյամբ  տրանսպորտային 
մի ջոցների համար նախատեսվածների. ճնշման 
փականներ (մե քենաների մասեր). ատոմային 
էլեկտրակայանների և նավերի համար 
նախատեսված կափS յրներ. մե քենաներ, 
մասնա վորապես՝ ատոմային տեղակայանքների 
ապաակտիվացման և ապամոնտաժման 
համար. մե տաղ կտրող մե քենաներ. 
կենտրոնախS յս պոմպեր, մասնավորապես՝ 
մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և մե քենա-
շինS թյան համար. հորատող մե քենաներ. 
հորատող մե քենաներ մե տաղներ մշակելS  
համար. մե տաղամշակման արդյS նաբերS թյան 
համար նախատեսված մե քենաներ. 

տS րբիններ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան 
և մե քենաշինS թյան համար. կենտրոնա-
խS սակներ (մե քենաներ) մի ջS կային արդյS -
նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
օգտագործման համար, ներառյալ՝ գազի 
կենտրոնախS սակներ, կենտրոնախS սակներ 
S րանի հարստացման համար և իզոտոպների 
անջատման համար. էլեկտրական 
շարժաբերներ.

դաս  9. ապարատներ ձայնի, պատկեր-
ների և այլ տվյալների ձայնագրման, 
փոխանցման, մշակման և վերարտադրման 
համար.  հաշվասարքեր (համակարգիչներ), 
սարքավորանք տեղեկատվS թյան մշակման 
համար և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր և համակարգչային ծրագրային 
ապահովS մ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և  
նախագծման (ինժինիրինգի) մե ջ օգտագործման 
համար. գործարանS մ արտադրS թյան 
գործընթացի դիտարկման և կառավարման 
համար նախատեսված համակարգչային 
ծրագրային ապահովS մ. էլեկտրամագնիսներ. 
մի ջS կային էներգիայի ոլորտS մ արդյS նա-
բերական հաստատS թյS նների, մասնա-
վորապես՝ մի ջS կային էներգիայի, մի ջS կային 
վառելիքի ցիկլի, մի ակցիչների և էլեկտրո-
նիկայի արտադրS թյան ոլորտի ֆիզիկական 
և երկրաչափական պարամե տրերի ստS գման 
համար էլեկտրոնային և օպտիկական 
սարքավորS մն եր և գործիքներ, ինչպիսիք 
են՝ համակարգչային և տեսա-մոնիտորներ, 
կշեռքներ, անկյS նաչափներ, լազերներ, 
շարժական հաշվիչներ և չափիչ ժապավեն-
ներ. էլեկտրոնային կիսահաղորդիչներ. 
սարքավորS մն եր (ապարատներ) էլեկտրա-
կայաններS մ նյS թերի  ոչ կործանարար 
փորձարկS մն երի համար. էլեկտրոնային չիպեր 
(մի կրոսխեմաներ). էլեկտրամագնիսների 
արտադրS թյան համար նախատեսված 
մագնիսական լարեր. քվանտային խառնS կներ, 
մասնավորապես` բյS րեղային կիսահաղորդիչ 
նյS թեր. գիտական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, հսկման, ստS գման, տեղագրման, 
հայտնաբերման, փորձարկման, վերլS ծման 
և տեղեկատվական սարքեր S  գործիքներ, 
մասնավորապես` արտադրական օբյեկտների, 
էլեկտրական կայանների, մի ջS կային 
գերեզմանոցների, մի ջS կային վառելիքի 
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արտադրS թյան սարքավորS մն երի, մի ջS -
կային վառելիքի վերամշակման սարքավորS մ-
ների, մի ջS կային վառելիքի պահեստավորման 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային թափոն-
ների պահեստավորման սարքավորS մն երի 
կառS ցման, սպասարկման, աջակցման, 
շահագործS մի ց հանման  և վերանորոգման 
համար  գիտական հետազոտS թյS ն-
ներS մ օգտագործման, արդյS նաբերական 
հետազոտS թյS նների, S սS մն ասիրS թյS նների 
և զարգացման  նոր արտադրանքի և նյS թերի 
փորձարկման նպատակով. կիսահաղորդիչ 
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչ 
սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշողS թյան քարտեր. 
կիսահաղորդիչներ. սիլիցիS մի  թիթեղ-
ներ. կառS ցվածքային կիսահաղորդիչային 
թիթեղներ. գերհաղորդիչ ժապավեններ. 
գերհաղորդիչ լարեր (էլեկտրական) և 
մալS խներ. գերհաղորդիչներ. էլեկտրակայանի  
սարքավորS մն երի արտադրողականS թյան 
և արդյS նավետS թյան փորձարկման և 
չափման սարքավորS մն եր. էլեկտրական 
կS տակիչներ. ատոմակայաններS մ ճառա-
գայթման դիտարկման ավտոմատացված 
համակարգերի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների նեյտրոնային հոսքի 
ռեակտորի սարքավորS մն եր (գործիքներ). 
ատոմակայանների  ռադիացիոն անվտան-
գS թյS նը վերահսկելS  համար նախատեսված 
սարքավորS մն եր (սարքեր). մի ջS կային 
ջերմակարգավորիչների զննման արդյS նք-
ների ցS ցադրման և արձանագրման 
սարքավորS մն եր (սարքեր). ապարատներ 
էլեկտրադինամի կ ազդանշանների հեռա-
կառավարման համար. ռենտգենյան 
ճառագայթման համար նախատեսված սարքեր 
և ապարատներ, բացառS թյամբ բժշկS թյան 
մե ջ օգտագործվողների, մասնավորապես՝ 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների ստS գման, 
նյS թերի փորձարկման, արդյS նաբերական 
օգտագործման և անվտանգS թյան նպա-
տակներով օգտագործման համար. 
ճառագայթման վերահսկման սարքավորS մն եր 
և ապարատներ. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
էլեկտրական սարքավորS մն եր մի ջS կային 

արդյS նաբերS թյան և նախագծման  համար. 
կS տակիչների բանկաներ. վերալիցքավորվող 
կS տակիչներ. գալվանական կS տակիչ ներ. 
բետատրոններ. գազաանալիզարարներ. 
կարճակյաց իզոտոպների գեներացման 
համար նախատեսված սարքեր. օդի և գազի 
օդափոխիչներ պարS նակող ճառագայթման 
դետեկտորներ. բաժանավորիչ սարքեր. 
կS տակիչների պատյաններ. լազերներ, 
բացառS թյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. էլեկտրոնային սարքա-
վորS մն երի համար նախատեսված նյS թեր 
և ապրանքներ. մի աբյS րեղներ. նեյտրոն 
գեներացնող սարք հիմն ված լիցքավորված 
մասնիկների S ժեղարարների վրա. հատS կ 
լաբորատոր սարքավորS մն եր.  ճառագայթման 
ազդեցS թյS նից պաշտպանող հագS ստ, 
կոշիկ, գլխարկներ սաղավարտներ, դիմակներ. 
կS տակիչի թիթեղներ. ռադիոակտիվ նS թերի 
հետ օգտագործման համար նախատեսված 
պաշտպանիչ հագS ստի պարագաներ 
պատահարներից և վն ասվածքներից պաշտ-
պանվելS ՝ ճառագայթS մը կանխելS  
համար. նախաS ժեղարարներ. մի ջS կային 
ճառագայթման չափման և գրանցման համար 
գործիքներ, ներառյալ՝ հայտնաբերման սարքեր. 
չափման գործիքներ, այդ թվS մ, գործիքներ 
էլեկտրական չափS մն երի  համար. ռադարներ. 
ռենտգենյան  գործիքներ, մասնավորապես` 
գծային մասնիկների S ժեղարարներ` բարձր 
S ժգնS թյան ռենտգենյան ճառագայթման 
և ռենտգենյան պատկերների  ստացման 
համար` նյS թերի փորձարկման և ստS գման, 
արդյS նաբերական օգտագործման  և 
անվտան գS թյան նպատակներով օգտա-
գործելS   համար. ճառագայթաչափներ. 
ռադիոսարքեր. ռենտգենյան  սարքեր, 
բացառS թյամբ բժշկS թյան մե ջ 
օգտագործվողների. բյS րեղացանցային 
կS տա կիչներ. կառավարման և հսկման 
համա կարգեր ատոմակայանների համար. 
սոնարներ. սպեկտրաչափ սարքեր. մշակման  
մե խանիզմն եր և (կամ) չափիչ սարքեր 
նմS շային նյS թերի փորձարկման համար` 
դրանց  հատկS թյS նների վերաբերյալ տեղե-
կS  թյS ններ ստանալS  նպատակով. մասնիկ-
ների S ժեղարարներ. արդյS նաբերական 
գործա րանների արտադրական պրոցեսի 
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հեռակառավարման տեղակայանքներ. 
տեղա կայանքներ հեղS կացիրների համար. 
ջերմամի ջS կային սինթեզի կառավարման 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ազդանշանային սարքեր 
[անվտանգS թյան զանգեր]. ցիկլոտրոններ. 
ռենտգենյան մե քենաների էկրաններ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
գալվանական տարրեր. անխափան սնS ցման 
սարքեր (UPS). էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
էլեկտրական սարքեր և էլեկտրական 
էներգիայի բաշխման սարքավորS մն եր. 
կարգավորման, վերահսկման, ազդանշանման 
և դիտարկման ապարատներ ջեռS ցման, 
հովացման, օդափոխS թյան, օդի լավորակ-
ման, մասնավորապես` համակարգչային 
սարքավորանք կառS յցի ջեռS ցS մը, 
հովացS մը, օդափոխS թյS նը և օդի 
լավորակS մը վերահսկող էլեկտրական 
ավտոմատ համակարգերի համար. 
համակարգչային սարքավորանք  և ծրագրային 
ապահովS մ ջեռS ցման, հովացման, 
օդափոխS թյան և սառեցման սարքավորման 
հեռակա կառավարման համար. էներգիայի 
հոսքի կառավարման և վերահսկման, էներգիայի 
գողS թյան հայտնաբերման և վերահսկման, 
էլեկտրական ցանցի գործողS թյS նների 
դիտարկման S  ախտորոշման, էլեկտրական 
էներգիայի հոսակորստի կառավարման և 
վերահսկման, սխալների հայտնաբերման, 
ցանցային ակտիվն երի կառավարման, 
էլեկտրական ցանցի շահագործման և 
պահպանման գործառS յթ S նեցող սմարթ 
ցանցային հավելվածների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված համակարգչային 
սարքավորանք և ծրագրային ապահովS մ. 
վառելիքային տարրեր.

դաս  11. շոգեարտադրիչներ, բացառS թյամբ 
մե քենաների մասերի. շոգեգեներատորներ.  
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ և 
գործիքներ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
մե քենաշինS թյան մե ջ արտադրվող հեղS կների 
և գազերի մաքրման, տարանջատման և 
զտման համար. զտիչներ  և զտող սարքեր  
օդի և գազի լավորակման համար. մի ջS կային 
գեներատորներ. ատոմակայաններ. ջրի զտման 
սարքեր. ջրի զտման սարքեր նախատեսված 
մի ջS կային, էներգետիկայի արդյS նաբերS թյան 

և  մե քենաշինS թյան մե ջ օգտագործ ման 
համար. մի ջS կային հետազոտական ռեակ-
տորներ. մի ջS կային ռեակտորների բաղադրիչ 
մասեր. մի ջS կային մոդS լային հարմարանքներ, 
ներառյալ՝ վառելիք, շոգեգեներատորներ, 
ռեակտորների հենամարմի ններ, կափարիչներ  
ռեակտորի անոթների համար, ռեակտորի 
կառավարման մե խանիզմի  շարժաբեր 
ձողերի ներքին մասեր. մի ջS կային 
ռեակտորներ. լS սադիոդ (լեդ) լS սավորման 
սարքավորS մն եր. սառեցման համակարգեր 
մի ջS կային թափոնների և օգտագործած 
վառելիքի համար. սարքավորS մն եր 
մի ջS կային վառելիքի, մի ջS կային 
կարգավորիչների և մի ջS կային թափոնների 
վերամշակման համար. կենցաղային կամ 
արդյS նաբերական սարքավորS մն եր, այդ 
թվS մ, մի ջS կային նյS թերի հեռացման համար. 
արդյS նաբերական կաթսաներ (ոչ առաջնային 
շարժիչների մասեր). ջերմային պոմպեր. 
արևային վառարաններ. էլեկտրական լամպեր և 
լS սավորման սարքեր. ռադիոակտիվ նյS թերով 
աղտոտված գործարանների վն ասազերծման 
համար նախատեսված սարքավորS մն երի 
մասեր.

դաս  16. գրաֆիկական տպագրS թյS ն-
ներ և պատկերներ, մասնավորապես՝  
դիզայներական գծագրեր, հատակագծեր, 
էսքիզներ, լS սանկարներ, հրահանգներ, 
տպագրված կամ էլեկտրոնային S սS ցողական 
նյS թեր մի ջS կային ինժինիրինգի ոլորտS մ. 
գրենական պիտS յքներ, մասնավորապես՝ 
կպչS ն ժապավեններ մատS ցող սարքեր, հեղS կ 
ճշտիչներ, մատիտներ, գրիչներ, ռետիններ, 
ծակոտիչներ, կարիչներ, գրասենյակային 
ճարմանդներ. թS ղթ և ստվարաթS ղթ. 
ալբոմն եր պիտակների համար. ալբոմն եր 
մե տաղադրամն երի համար. տոնական 
ալբոմն եր. ալբոմն եր լS սանկարների համար. 
հS շալբոմն եր. դրոշմանիշների ալբոմն եր. 
ձևաթղթեր.  գրառS մն երի գրքS յկներ.  
տպագրված հրատարակS թյS ններ, այն 
է՝ նախագծման վերաբերյալ ձեռնարկներ,  
դիզայնի վերաբերյալ ձեռնարկներ, 
տեխնիկական S ղեցS յցներ, ձեռնարկներ, 
պարբերականներ մի ջS կային էներգետի-
կայի բնագավառS մ. տպագրական դյS րակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային). ալբոմն եր.  
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բլանկներ (տպագրված).  բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բրոշյS րներ. բS կլետներ.  
տպագրական թS ղթ. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր (պարբերականներ). 
օրացS յցներ. կատալոգային քարտեր. 
գրանցման քարտեր գրանցամատյանի համար. 
կատալոգներ. ծրարներ.  պատճենահան թS ղթ. 
փաթեթավորման թS ղթ. գրասենյակային 
պիտS յքներ. ծանS ցատետրեր.  լS սա-
նկարչական թS ղթ. S սS մն ական նյS թեր, 
S սS մն ական ձեռնարկներ (բացառS թյամբ 
սարքավորS մն երի), տպագրված կամ էլեկտրո-
նային S սS ցողական հրատարակS թյS ն-
ներ մի ջS կային արդյS նաբերS թյան և 
մե քենաշինS թյան համար.  զտաթS ղթ. 
լS սանկարներ. տպատառեր. գծագրական 
թS ղթ.  լրագրեր.  փորագրանկարներ. տպա-
գրական հրատարակS թյS ններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե փաթեթավորման նյS թեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցS ցանակներ.

դաս  17. խծS ծման նյS թեր. պլաստմաս-
սայե ժապավեններ արդյS նաբերS թյան և 
առևտրի մե ջ օգտագործելS  համար. նյS թեր 
հերմե տիկացման և մե կS սացման համար. 
պլաստմասսայե կիսաֆաբրիկատներ 
արդյS նաբերական նպատակների համար. 
ջերմS  թյS նը պահող ջերմամե կS սիչ 
նյS թեր. մե կS սիչ յS ղեր. մե կS սիչ ապակի. 
ոչ մե տաղական ճկS ն խողովակներ. ոչ 
մե տաղական խողովակներ S րանի հանքերի, 
գործարանների և պահեստարանների, 
պաշարների պահման, իզոտոպների անջատ-
ման, մշակման, վառելիքի վերամշակման և 
օգտագործման, հանքաքարերի, մի ջS կային 
նյS թերի, S րանի, պլS տոնիS մի  և մի ջS կային 
թափոնների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ռետին, գS տապերչ, 
կաS չS կ, ասբեստ, փայլար և այդ նյS թերից 
պատրաստված ապրանքներ.  մամլված 
(արտամղված) պլաստմասսա արտադրS թյան 
մե ջ օգտագործելS  համար.

դաս  19. ոչ մե տաղական շարժական 
շինS թյS ններ անվտանգS թյան համա-
կարգերի համար. մոդS լային և շարժական 
ոչ մե տաղական կառS ցվածքներ և ոչ 
մե տաղական շինարարական նյS թեր, 
մասնավորապես՝ ցեմե նտային բլոկներ, 
սալիկներ, դռներ, սյS ներ, սալեր, պանելներ, 

խողովակներ S րանի հանքահանման և 
պահեստավորման համար, իզոտոպների 
անջատման, մշակման, վերամշակման և 
մի ջS կային նյS թերի,  S րանի, պլS տոնիS մի  
և մի ջS կային թափոնների հեռացման համար. 
ջրի  ոչ մե տաղական խողովակներ. կավից 
խողովակներ. ոչ մե տաղական խողովակներ 
կայանքների օդափոխման և օդի լավորակման 
համար. ելքային կամ լիցքաթափման ոչ 
մե տաղական խողովակներ. ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե տարողS թյS ններ. 
ջրածնի պահման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). ջրի 
մատակարարման տարողS թյS ններ (ոչ 
մե տաղական և ոչ պլաստմասսայե). գազի 
պահման   տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական 
և ոչ պլաստմասսայե). հեղS կ գազի պահման 
տարողS թյS ններ (ոչ մե տաղական և ոչ 
պլաստմասսայե).

դաս  35. գովազդ և մարքեթինգ (շS կա-
յավարS մ). գովազդային ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառա-
յS թյS նների, ապրանքային նշանների և 
առևտրային (կոմե րցիոն) տեղեկատվS թյան,   
երրորդ անձանց կողմի ց ներկայացված 
նորS թյS նների խթանS մ՝ տպագիր, 
աS դիոնյS թերի, տեսանյS թերի և թվային 
զանգվածային լրատվամի ջոցներով և 
առցանց լրատվամի ջոցներով. աջակցS թյS ն 
և խորհրդատվS թյS ն էներգետիկ 
ոլորտի ընկերS թյS նների կառավարման 
համար. կորպորատիվ ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
շահերի խթանS մ. վարչական գործS նեS թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գործարա-
րS թյան (բիզնեսի) կառավարման խորհրդա-
տվS թյան ոլորտS մ. վարչական գործS նեS  թյS ն 
գործարարS թյան (բիզնեսի) և գրասենյա-
կային կառավարման ոլորտS մ. խորհS րդներ 
գործարարS թյան (բիզնեսի) ոլորտS մ 
ղեկավարման վերաբերյալ. գործարարS թյան 
(բիզնեսի) ոլորտS մ վարչական գործS նեS թյան 
աջակցS թյS ն. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
ոլորտS մ հարցS մն եր և հետազոտS թյS ն-
ներ. մարքեթինգային (շS կայավարման) 
ծառայS թյS ններ գործարարS թյան (բիզնեսի) 
բնագավառS մ. գործարարS թյան (բիզնեսի) 
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ոլորտS մ ռազմավարS թյան զարգացS մ. 
առևտրային կամ արդյS նաբերական 
կառավարման աջակցS թյS ն. կորպորացիայի 
կառավարման աջակցS թյS ն. տնտեսական 
կանխատեսS մ և վերլS ծS թյS ն. ներմS ծ-
ման և արտահանման գործակալS թյS ն-
ներ.  մարքեթինգային (շS կայավար ման) 
խորհրդա տվS թյS ն. մարքեթին գային 
(շS կայա վարման) ծրագրի զարգացS մ. 
մարքե թինգային (շS կայավարման) ծառա-
յS թյS ններ, մասնավորապես՝ երրորդ 
անձանց արտադարանքի և ծառայS թյS ն-
ների օժանդակS թյS ն և գովազդS մ. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառS մ 
մշակS թային գործS նեS թյան գովազդի 
հովանա վորS մ. մարքեթինգային (շS կայա-
վարման) հետազոտS թյS ններ. գործարա-
րS թյան (բիզնեսի) կառավարման և 
կազմակերպման խորհրդատվS թյS ն.  
առև տրային և գովազդային նպատակ-
ներով ցS ցահանդեսների կազմա-
կերպS մ. համակարգչային տվյալների  
հիմն ապաշարներS մ տեղեկատվS թյան 
հավա  քագրS մ և համակարգS մ. գործարարS -
թյան (բիզնեսի) արդյS նավետS թյան փորձա-
քննական ծառայS թյS ններ.  առևտրային 
տեղեկատվS թյան գործակալS թյS ններ. 
գովազ դային գործակալS թյS ններ. ինքն-
արժեքի վերլS ծS թյS ններ. գործարարS -
թյան (բիզնեսի) աS դիտ. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմն ապաշարներS մ տվյալ-
ների նորացS մ և պահS մ. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվS թյան տրամադրS մ վեբ-
կայքերի մի ջոցով. վաճառքի օժանդակS թյS ն 
երրորդ անձանց համար. ապրանքների և 
ծառայS թյS նների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմե րցիոն) կառավարS մ երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվS թյS ն գործարարS թյան 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցS մ 
և եզրափակS մ երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառS ի ծառայS թյS ններ (առև-
տրային (կոմե րցիոն) օգնS թյS ն). շS կայի 
S սS մն ասիրS թյS ն.

դաս  37. շինS թյS նների շինարարS թյան 
և վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկա-
տվS թյS ն. շինարարական կառS ցվածքների 

հերմե տիկացS մ. ջրի աղտոտվածS թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի վերանորոգS մ 
և սպասարկS մ. ջրի մաքրող սարքավորS մ-
ների վերանորոգS մ և սպասարկS մ. 
ատոմակայանի և այլ արդյS նաբերական և 
էներգետիկ օբյեկտների սարքավորS մն երի 
վերանորոգS մ, սպասարկS մ և վերակառS -
ցS մ. շինS թյS նների, կայանքների 
սպասարկ ման ծառայS թյS ններ և տրանսպոր-
տային մի ջոցների, սարքավորS մն երի, 
ատոմակայանների ենթակառS ցվածք-
ների և էլեկտրակայանների սպասարկման և 
վերանորոգման ծառայS թյS ններ. պահեստա-
րանների, ներառյալ՝ ռադիոակտիվ թափոն-
ների պահեստարանների շինարարS թյS ն 
և սպասարկS մ. S րանի անջատման 
գործարանների շինարարS թյS ն. ատոմա-
կայանների և  էլեկտրակայանների 
մոնի  տորինգի և անվտանգS թյան վերա-
հսկման սարքավորS մն երի տեղա  կայS մ և 
սպասարկS մ. S րանի հանքարդյS  նաբե-
րS թյան ծառայS թյS ններ. հորատանցքերի 
հորատS մ. ատոմակայան ների մի ջS -
կային պահեստարանների  մե քենաների 
վերականգնS մ և վերանորոգS մ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրման  վերամշակման 
գործարաններS մ մի ջS կային նյS թերի 
համար մի ջS կային վառելիքի  վերամշակ-
ման պահեստավորման սարքավորS մն երի 
վերականգնS մ և վերանորոգS մ, հանքերS մ, 
գործարաններS մ և պահեստավորման 
կենտրոններS մ թափոնների պահեստավոր-
ման սարքավորS մն երի վերականգնS մ 
և վերանորոգS մ, մի ջS կային վառելիքի, 
հանքանյS թերի, մի ջS կային նյS թերի, S րանի 
և պլS տոնիS մի  մշակS մ, վերամշակS մ և 
տեղավորS մ. շոգեգեներատորների, տS ր-
բինների, տS րբոգեներատորների, էլեկտրական 
գեներատորների և գործա րանների 
էլեկտրական մե քենաների վերականգնS մ. 
մի ջS կային ռեակտորների, ջրային 
ռեակտորների, մի ջS կային վառելիքի, մե տաղի 
հանքերի, S րանի հանքերի, պլS տոնիS մի  
(մի ջS կային նյS թեր) արտադրS թյան, մշակման 
և վերամշակման մե քենաների վերականգ-
նS մ. լեռնահանքային օգտակար հանածո-
ների արդյS նահանS մ. տեղեկատվS թյS ն 
և խորհրդատվS թյS ն S րանի հարստաց-
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ման գործարանների շինարա րS թյան 
վերաբերյալ, S րանի հարստացման, S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մ-
ների տեղակայման, վերանորոգման և 
սպասարկման ծառայS թյS ններ. S րանի 
իզոտոպների անջատման սարքավորS մ-
ների տեղակայման, վերանորոգման և 
սպասարկման վերաբերյալ տեղեկատվS -
թյS ն. շինարարական աշխատանք ների 
վերահսկողS թյS ն. հակակոռոզիական 
մշակS մ. ճառագայթման սարքավորS մ-
ների լիցքավորման և լիցքաթափման 
ծառայS թյS ններ. հանքերի շահագոր-
ծS մ. ատոմակայանների վերանորոգS մ 
և սպասարկS մ և համապատասխան 
տեղեկատվS թյS ն. պոմպերի վերանորո-
գS մ. արդյS նաբերական գործարանների, 
ներառյալ՝ S րանի հարստացման գործարան-
ների, ատոմակայանների և ռադիոակտիվ 
թափոնների վերամշակման գործարանների 
շինարարS թյS ն. ատոմակայանների 
կառS ցման, վերանորոգման, շահագործS մի ց 
հանման ծառայS թյS ններ, մի ջS կային 
վառելիքի արտադրS թյան վերամշակման 
օբյեկտների, մի ջS կային վառելիքի 
պահեստարանների, մի ջS կային նյS թերի և 
թափոնների պահեստավորման, հանքերի, 
գործարանների և պահեստային կենտրոնների, 
մշակման և մի ջS կային վառելիքի, 
հանքաքարերի, մի ջS կային նյS թերի, 
S րանի և պլS տոնիS մի  տեղափոխման 
ծառայS թյS ններ. մի ջS կային ռեակտորների, 
ջրային մի ջS կային ռեակտորների, 
մի ջS կային վառելիք արտադրող սարքերի 
տեղակայման,  սպասարկման, վերանորոգման 
և շահագործS մի ց հանման ծառայS թյS ններ. 
ատոմակայանների, մի ջS կային ջերմային 
կայանների տեղակայS մ և շահագործS մ. 
ռադիոիզոտոպային սարքերի տեղակայS մ և 
շահագործS մ. ջեռS ցման սարքավորS մն երի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. օդի 
լավորակման սարքավորS մն երի տեղակայS մ 
և վերանորոգS մ. էլեկտրական սարքերի 
տեղակայS մ և վերանորոգS մ. սարքերի կամ 
ապարատների տեղակայS մ, շահագործS մ և 
սպասարկS մ գիտական նպատակների համար. 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի  մոնիտորինգի և 

անվտանգS թյան ապահովման սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. ռադիոիզոտոպային սարքերի, 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկային վերաբերող սարքերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերանորոգման  
ծառայS թյS ններ. էներգիա արտադրող 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և 
վերանորոգման  ծառայS թյS ններ. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման սարքերի և 
ապարատների տեղակայման, սպասարկման 
և վերանորոգման ծառայS թյS ններ և համա-
պատասխան տեղեկատվS թյան տրա-
մադրS մ. ռադիոլոգիական սար քերի 
տեղակայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայS թյS ններ. մի ջS կային 
նյS թերի հայտնաբերման ազդանշանային 
սարքերի տեղակայման, սպասարկման և վերա-
նորոգման  ծառայS թյS ն ներ. մե քենա յա կան 
սարքավորS մն երի, ներառյալ՝ ատոմակայան-
ների, մի ջS կային պահեստա րանների, 
մի ջS կային վառելիքի պահեստավորման, 
մի ջS կային նյS թերի և թափոնների, 
մի ջS կային վառելիքի վերամշակման  
համար սարքավորS մն երի արտադրման 
սարքերի տեղակայման, վերանորոգման 
և  սպասարկման ծառայS թյS ններ. S րանի 
հարստացման և S րանի իզոտոպների 
անջատման սարքավորS մն երի տեղա-
կայման, վերանորոգման և սպասարկման 
ծառայS թյS ններ. էլեկտրական սարքա-
վորS մն երի աշխատանքS մ խանգարS մն երի 
վերացS մ.

դաս  39. ատոմակայններS մ, արդյS նա-
բերական օբյեկտներS մ և ատոմային ոլորտի 
այլ օբյեկտներS մ  ատոմային և ճառագայ-
թային վթարների վերացման փրկարարական 
աշխատանքներ. տեղափոխման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
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վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխման վերաբեր-
յալ տեղեկատվS թյS ն. պահեստներS մ 
ապրանքների պահպանման վերաբերյալ 
տեղեկատվS թյS ն, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի իզո-
տոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստներS մ պահպանման 
վերաբերյալ տեղեկատվS թյS ն. բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի իզո-
տոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվS թյS ն. ապրանքների 
տեղափոխS մ, ներառյալ՝ ատոմակայանների 
սարքավորS մն երի և մի ջS կային վառելիքի 
տեղափոխS մը. պահեստների վարձS յթ. 
ջրի մատակարարS մ. բնական S րանի, 
հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների փաթեթավորS մ. ապրանք-

ների տեղափոխS մ, ներառյալ՝ բնական 
S րանի, հարստացված S րանի, աղքատացված 
S րանի, S րանի օքսիդի, S րանի երկօքսիդի, 
S րանի հեքսաֆտորիդի, պլS տոնիS մի , 
մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, բժշկական 
և արդյS նաբերական նպատակների համար 
օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների տեղափոխS մ. էներգիայի 
բաշխS մ. էլեկտրաէներգիայի բաշխS մ. տաք 
ջրի մատակարարման ծառայS թյS ններ. 
ջերմամատակարարման ծառայS թյS ններ 
(բաշխS մ).  թափոնների փոխադրS մ և պահS մ. 
ապրանքների պահեստավորS մ, ներառյալ՝  
բնական S րանի, հարստացված S րանի, 
աղքատացված S րանի, S րանի օքսիդի, 
S րանի երկօքսիդի, S րանի հեքսաֆտորիդի, 
պլS տոնիS մի , մի ջS կային ռեակտորի վառելիքի, 
բժշկական և արդյS նաբերական նպատակների 
համար օգտագործվող իզոտոպների, S րանի 
իզոտոպների անջատման ցենտրիֆS գների և 
S րանի հարստացման համար գործարանների 
սարքավորS մն երի, օգտագործված մի ջS կային 
վառելիքի, մի ջS կային ջերմանջատիչ և 
ճառագայթված մի ջS կային ջերմանջատիչ 
հավաքվածքների պահեստավորS մ.

դաս  41. մշակS թակրթական նպատակ-
ներով ցS ցահանդեսների կազմա-
կերպS մ և անցկացS մ մի ջS կային և 
էներգիայի արդյS նաբերS թյան և էներ-
գետիկայի բնագավառներS մ. մի ջS  կային 
արդյS նաբերS թյան ոլորտի անձնակազմի  
զարգացման համար S սS ցS մ և 
որակավորման բարձրացման դասընթացների 
կազմակերպS մ. գործնական հմտS թյS նների 
S սS ցS մ (ցS ցադրS թյS ն). մասնագիտական 
վերապատրաստS մ. կրկնS սS յցի ծառա-
յS թյS ններ. մի ջS կային արդյS նա բերS թյան և 
էներգետիկայի բնագավառներS մ կրթական և 
S սS մն ական ծառայS թյS ններ՝ սեկցիաների, 
սեմի նարների, S սS մն ական դասընթացների 
տեսքով՝ քոլեջների և համալսարանների 
մակարդակով, S սS ցS մ հեռավորS թյան 
վրա, հեռակա S սS ցS մ՝ քոլեջների և 
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համալսարանների մակարդակով. գրքերի 
և S սS մն ական  ձեռնարկների հրատարա-
կS  թյS ն. կրթական ծառայS թյS ններ, 
մասնավորապես՝ S սS մն ական դաս-
ընթացների, առցանց դասընթացների, 
շնորհանդեսների և աշխատաժողովն երի 
կազմակերպS մ և անցկացS մ մի ջS կային 
և էներգիայի արդյS նաբերS թյան և  
էներգետիկայի բնագավառներS մ. կրթական 
ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ սեմի նար-
ների և դասընթացների կազմակերպS մ 
ատոմակայանների արդյS նաբերական շահա-
գործման բնագավառS մ. էլեկտրոնային գրքերի 
և պարբերականների առցանց հրապարա-
կS մ. տեքստային նյS թերի հրապարակS մ, 
բացառS թյամբ գովազդային նյS թերի. շS կայի 
հետազոտման S սS մն ական մի ջոցառS մն երի 
կազմակերպS մ. կրթS թյS ն և S սS մն ական 
ծառայS թյS ններ, մասնավորապես՝ ժողովն երի, 
սեմի նարների, ֆորS մն երի, դասընթաց-
ների, կոնգրեսների, սիմպոզիS մն երի, 
կոնֆերանսների, տեսակոնֆերանսների 
կազմակերպS մ և անցկացS մ մի ջS կային 
և էներգիայի արդյS նաբերS թյան և էներ-
գետիկայի բնագավառներS մ.

դաս  42. ռադիոլոգիական և բժշկական 
ապարատների և սարքերի, ներառյալ՝ 
ճառագայթաչափների (ակտինոմե տրերի), 
ռադիոակտիվ աղբյS րների պրոյեկտորների, 
ախտորոշող և ռենտգենյան ապարատ-
ների չափաբերS մ. քիմի այի ոլորտS մ 
խորհրդա տվS թյS ն և վերլS ծS թյS նների 
ծառայS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS  նա բերS թյան  և  էներգետիկայի  
ոլորտS մ. մի ջS կային և էներգետիկ  
արդյS նաբե րS թյան և էներգետիկայի 
ոլորտներS մ համա կարգչային ծրագրա-
վորS մ. մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ 
հսկողS թյS ն, մասնավորապես՝ մի ջS կային 
նյS թերի, մի ջS կային տեղակայանքների 
և սարքավորS մն երի  անվտանգS թյան 
ստS գS մ. ճարտարագիտS թյS ն (ինժինիրինգ). 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբե րS թյան 
մե ջ և էներգետիկայS մ նախագծերի, ծրա-
գրերի և պլանների գործնական կիրառS -
թյան S սS մն ասիրS թյS ն և տեխնիկական 
իրագործելիS թյան S սS մն ասիրS թյS ն. 

գիտական հետազոտS թյS նների, խորհրդա-
տվS թյան և տեղեկատվական ծառայS թյS ններ 
շրջակա մի ջավայրի պահպանS թյան 
ոլորտS մ. ռադիոլոգիայի և անսանաբS ժական 
ռադիոլոգիայի ոլորտS մ դեղագործական 
նյS թերի, ապարատների և բժշկական սարքերի 
արդյS նաբերական զարգացմանն S ղղված 
հետազոտS թյS ններ և ծառայS թյS ններ. 
տեխնիկական ծրագրերի S սS մն ասիրS թյS ն, 
մասնավորապես՝ գործնական կիրառS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ններ. համակարգչային 
համակարգերի վերլS ծS թյS ն. քիմի ական 
անալիզ. շինS թյS նների հատակագծերի 
մշակS մ. գծագրS մ. երկրաբանական 
հետազննS թյS ններ. ճառագայթման չափS մ, 
մասնավորապես՝ ճառագայթման ոլորտS մ 
ճառագայթման չափS մն երի գնահատS մ. 
ճարտարագիտական դիզայն.  մի ջS կային և 
էներգետիկ արդյS նաբերS թյան ինժինիրինգ. 
նյS թերի և արտադրանքի փորձարկS մ, 
գիտS թյան և արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ 
S սS մն ասիրS թյS ններ, մասնավորապես՝ 
կենսաբանS թյան, մե խանիկայի, երկրա-
բանS թյան, ֆիզիկայի, քիմի այի, էլեկտրական 
էներգիայի արտադրS թյան, փոխանցման և 
բաշխման ոլորտS մ. շրջական մի ջավայրի 
վրա ատոմային էներգիայի ազդեցS թյան 
S սS մն ասիրS թյS ն ճառագայթահարման 
տեսա կետից (բնական մի ջավայրերS մ ռադիո-
ակտիվ նյS թերի տեղաշարժS մ, կS տակS մ 
և վարքագիծ). խորհրդատվS թյS ն շրջակա 
մի ջավայրի պահպանS թյան վերաբերյալ. 
խորհրդատվS թյS ն ծրագրային ապահով-
ման հարցերով. ճարտարապետS թյան 
և շինա րարական խորհրդատվS թյS ն. 
շինարարական հարցերով խորհS րդներ, 
ներառյալ՝ խորհS րդներ զարգացման 
ծրագրերի (ժամկետացանկերի) և S րանի 
հարստացման գործարանների կառS ց-
ման նախագծերի վերաբերյալ. լաբորատոր 
S սS մն ասիրS թյS ններ մի ջS կային և 
նաֆթա քիմի ական արտադրS թյան բնա-
գավառS մ. լաբորատոր փորձարկS մն եր 
և ճարտարագիտական ծառայS թյS ններ 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի վերաբերյալ. հետա-
զոտS թյS ններ և նախագծման աշխատանք-
ներ և խորհրդատվS թյS ն մի ջS կային 
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ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, կոռոզիայի, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի 
և նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, 
բնական ռեսS րսների, ներառյալ՝ S րանի 
բնագավառներS մ. գիտական, տեխնիկական և 
ճարտարագիտական խորհS րդներ մի ջS կային 
տեխնիկայի, ռադիոչափիչ սարքավորS մն երի, 
մի ջS կային նյS թերի, ռադիոակտիվ նյS թերի, 
ռադիոակտիվ թափոնների և մի ջS կային 
վառելիքի և մի ջS կային սարքավորանքի 
անվտանգS թյան մոնիտորինգի վերաբերյալ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկS մ. 
ռադիոակտիվS թյան չափS մն երի գնահատS մ. 
համակարգչային համակարգերի նախագծS մ. 
ճառագայթման հսկողS թյS ն. շինարարS թյան 
ոլորտS մ ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ, 
այդ թվS մ, ատոմակայանների կառS ցման, 
մի ջS կային նյS թերի պահեստավորման, 
S րանի հարստացման գործարանների 
համար ծրագրերի և նախագծերի մշակS մ. 
ատոմակայանների կառS ցման, շահագործման 
և վերակառS ցման համար նախագծային, 
ճարտարագիտական (ինժինիրինգ), արտա-
դրական և տեխնոլոգիական, նորմատիվ, 
շահագործման, նորմատիվ-մե թոդական 
և ընթացակարգային փաստաթղթերի 
մշակS մ. ջրի անալիզ. արդյS նաբերական 
դիզայն. գեղարվեստական դիզայն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտS թյS ն և 
մշակS մ երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտS թյS ններ. տեխնիկական հետա-
զոտS թյS ններ. ջերմոցային գազերի 
արտանետS մն երի կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվS թյան 
և խորհրդատվS թյան տրամադրS մ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայS մ.  խորհրդատվS թյS ն էներգա-
խնայողS թյան ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ և դրա հետ կապված 
S սS մն ասիրS թյS ններ և զարգացS մ 
մի ջS կային և էներգետիկ արդյS նաբերS թյան 
և էներգետիկայի ոլորտS մ. տեխնիկական 
S սS մն ասիրS թյS ններ, այդ թվS մ՝ տեխնի-
կական անվտանգS թյան մի ջոցառS մն երի 
զարգացS մ մի ջS կային օբյեկտների համար. 
արդյS նաբերական վերլS ծS թյS ններ և հետա-
զոտS թյS ններ մի ջS կային և էներգետիկ 
արդյS նաբերS թյան և էներգետիկայի  ոլորտS մ. 

ճարտարագիտական և տեխնիկական փորձա-
քննS թյS ն մի ջS կային և էներգետիկ արդյS -
նաբերS թյան և էներգետիկայի ոլորտS մ: 
 (740) ԶարS հի ՄանS կյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170107    (111) 26990 

 (220) 30.01.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.01.2027 

 (730)  Մանե Մխիթարյան, Երևան, Խաղաղ 
Դոնի 5, բն. 123, AM   
 (442) 02.05.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  41. ֆոտոստS դիա, մոդելների 
ընտրS մ (կաս տինգ), ֆոտոմոդելների ընտրS մ 
(կաս տինգ), դասընթացների անցկացS մ, 
մի ջոցա ռS մն երի նախապատրաստS մ 
և իրականա ցS մ, տեսանկարահա նS մ, 
պորտֆոլիո-լS սանկարահանS մ, դաս ընթաց-
ներ (թրեյնինգ) մոդելների և ֆոտո մոդել ների 
պատրաստման վերաբերյալ. կազմվածքը 
շտկող մարզS մն եր և ֆիթնես-դասերի 
անցկացS մ.

դաս  44. խորհS րդներ առողջS թյան և 
քաշի վերահսկման հարցերով: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170449    (111) 26991 

 (220) 31.03.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 31.03.2027 

 (730)  Ավրամե նկո Վոլոդիմի ր Ֆեոդորովիչ, UA   
 (442) 01.06.2017 
 (540) 
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 (511) 
դաս  30. hրS շակեղեն գետնընկS յզի 

հիմքով. hացահատիկային սալիկներ. 
hացահատիկային սալիկներ սպիտակS ցների 
բարձր պարS նակS թյամբ. խմորեղեն (ալրային 
հրS շակեղեն). բS լկիներ. ամոքահS նց 
բS լկիներ. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). 
վաֆլիներ. վարսակաձավար. վարսակի 
փաթիլներ. բիսկվիտներ (գալետներ, 
թխվածքներ). ջնարակ (քաղցրաշերտ) 
ամոքահS նց խմորով թխվածքեղենի 
համար. գլյS կոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. շոկոլադապատ 
ընկS յզ ներ. գլյS տենային հավելS յթներ 
խոհարարական նպատակների համար. հացա-
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
սS րճի փոխարինիչներ. սառեցրած յոգS րտ 
(սննդային սառS յց). ցորենի ծիլեր սննդի մե ջ 
օգտագործելS  համար. հացահատիկային 
արտադրանք. կոճապղպեղ (ամոքանք). սS րճ. 
սS րճի հS մք. սS րճով և կաթով ըմպելիքներ. 
կակաո. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
կարամե լներ (կոնֆետներ). կարտոֆիլի ալյS ր. 
քաղցրավենիք. հրS շակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելS  համար. սննդային 
ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. եգիպտացորենի ալյS ր. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. կS սկS ս (ձավար). 
մատS տակի կոնֆետներ (հրS շակեղեն). 
մակարոնեղեն. եգիպտացորենի ձավար. 
սպիտակաձավար. նշակարկանդակներ. մե ղր. 
մաթ. նշով խմոր. հրS շակեղեն նշի հիմքի 
վրա. պաղպաղակ. աղանդերային մS սեր 
(հրS շակեղեն). շոկոլադային մS սեր. մշկընկS յզ. 
մյS սլի. անանS խ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. անանS խի կոնֆետներ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. աստղաձև անիսոն. ոչ բS ժիչ 
թS րմե ր. մանրացված վարսակ. մաքրված 
վարսակ. մաքրած գարի. մատS տակի 
ձողիկներ (հրS շակեղեն). արմավենS  շաքար. 
պաստեղներ (հրS շակեղեն). պոմադկաներ 
(հրS շակեղեն). պրալինե. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. սS ր համե մS նքներ (համե մանք). հաց 
անխաշ խմորից. քաղցրաբլիթներ. պS դինգ 
(քաղցրակS տապ). փոշի հրS շակեղենի 
համար. ցորենի ալյS ր. կայS նարարներ 
խփված սերS ցքի համար. բրինձ. բրնձի 

պS դինգ (քաղցրակS տապ). բրնձային բլիթներ. 
սS րճի բS սական փոխարինիչներ. սագո. ոսկե 
օշարակ կերամափի օշարակ. ածիկի լS ծամզS ք 
(էքստրակտ) սննդի համար. կոնֆետներ. 
սոS սներ (համե մS նքներ). պաքսիմատ. 
թավալելS  պաքսիմատ. չոր թխվածքաբլիթ. 
սS շի. թաբS լե. տապիոկա. հրS շակներ. քաղցր 
ամոքահS նց խմոր հրS շակեղենի համար. 
խմոր հրS շակեղենի համար. մրգային դոնդող. 
հալվա. սառնաշաքար (նաբաթ). չիզբS րգեր 
(սենդվիչներ). շոկոլադ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ:
  (740) Հասմի կ Քեռյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170456    (111) 26992 

 (220) 31.03.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 31.03.2027 

 (730)  «ԱրմբS րգեր» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 51, AM   
 (442) 02.05.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  29. կարտոֆիլ ֆրի, կարտոֆիլի չիպ-
սեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած շերտեր, 
կարտոֆիլային փաթիլներ.

դաս  30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ, 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով 
սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ, մթերքով 
լցոնած հաց, լցոնած բS լկիներ և սենդվիչներ, 
համբS րգերներ, բS րգերներ՝ ընդգրկված 
30-րդ դասS մ, բլիթով փաթեթված S տեստներ, 
մանանեխ, կետչS պ, մայոնեզ.

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայS թյS ններ. սրճարանների, 
խորտկարանների, ռեստորանների, ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների, բառերի 
ծառայS թյS ններ, ճաշատեսակների պատ-
րաստման և առաքման ծառայS թյS ններ: 

 ____________________ 
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   (210) 20170746    (111) 26993 

 (220) 19.05.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 19.05.2027 

 (730)  «Գենիաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, ԹS մանյան 
41, բն. 2ա, AM   
 (442) 16.06.2017 
 (540) 

 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվS մ է կանաչ 
գS յնով: 
 (511) 

դաս  35. խանS թների և դեղատների 
կողմի ց մատS ցվող մանրածախ առևտրի 
ծառայS թյS ններ: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170770    (111) 26994 

 (220) 24.05.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 24.05.2027 

 (730)  «Թամարա» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Կոտայքի 
1/94, AM   
 (442) 16.08.2017 
 (540) 

 
 (526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ, կարմիր, սպիտակ և 
շագանակագS յն գS նային համակցS թյամբ: 
 (591) «ՊԱՂՊԱՂԱԿ», «МОРОЖЕНОЕ» և «ICE 
CREAM» գրառում ներն ինքնուրույն պահպա-
նS թյան օբյեկտներ չեն: 
 (511) 

դաս  30. պաղպաղակ: 
 (740) Անդրանիկ Խաչիկյան 

 ____________________ 

   (210) 20170771    (111) 26995 

 (220) 24.05.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 24.05.2027 

 (730)  «Թամարա» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Կոտայքի 
1/94, AM   
 (442) 16.08.2017 
 (540) 

 
 (526) Ապրանքային նշանը պահպանվS մ է բաց 
և մS գ շագանակագS յն, սպիտակ և կարմի ր 
գS նային համակցS թյամբ: 
 (591) «ՊԱՂՊԱՂԱԿ», «МОРОЖЕНОЕ» և «ICE 
CREAM» գրառS մն  երն ինքնS րS յն պահպանS -
թյան օբյեկտներ չեն: 
 (511) 

դաս  30. պաղպաղակ: 
 (740) Անդրանիկ Խաչիկյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170804   (111) 26996 

 (220) 29.05.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 29.05.2027 

 (730)  Դոնգ-Ա ՖարմասյS թիքլ Քո., Լթդ., KR   
 (442) 16.06.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  32. տաS րին և վիտամի ններ պարS -
նակող առողջարար ըմպելիքներ. վիտամի ններ 
պարS նակող ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ամի նաթթS ներ պարS նակող ըմպելիքներ. 
մե ղվամոր կաթի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
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ջS ր. մրգային ըմպելիքներ. մրգահյS թեր. 
օշարակներ. բաղադրS թյS ններ ըմպելիքներ 
պատրաստելS  համար. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բանջարեղենային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
մե ղրի հիմքով. սոդայաջS ր. նարնջի հյS թ. 
խաղողի հյS թ. խնձորի հյS թ. լիմոնադներ. 
հալվեյով ըմպելիքներ. կոկոսի հիմքով 
ըմպելիքներ. բանջարեղենի հյS թ. ցիտրS սի 
հյS թ. չգազավորված ըմպելիքներ. խմե լS  ջS ր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելS  
համար:
  (740) Արարատ Գալոյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170817    (111) 26997 

 (220) 01.06.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 01.06.2027 

 (730)  Նավիգատոր Փեյփեր Ֆիգեիրա, Ս.Ա., PT   
 (442) 15.09.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  16. թS ղթ, թղթագրենական ապրանք-
ներ, ներառյալ` տպագրական թS ղթ, փոս-
տային թS ղթ, լS սապատճենահանող թS ղթ, 
ակոսատած թS ղթ և ծրարներ: 
 (740) Արարատ Գալոյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170834   (111) 26998 

 (220) 07.06.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 07.06.2027 

 (730)  Ջ.Վ. Սփիըր ընդ Սանս Լիմի թիդ, GB   
 (442) 17.07.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  28. խաղեր, խաղալիքներ. ավտո մատ-
ներ տեսախաղերի համար. մարմն ամարզա-

կան և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. 
խաղաքարտեր. տիկնիկներ. հագS ստ 
տիկնիկների համար. խաղալիք մե քենաներ. 
նոր տարվա զարդարանքներ. գնդակներ. 
սպորտային պարագաներ. փS չիկներ. 
պինատներ. խաղալիք կենդանիներ. 
էլեկտրոնային խաղալիքներ. անվավոր 
տախտակներ սահելS  համար. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). չմS շկներ. 
անվավոր չմS շկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. խաղալիք 
խոհանոցային սպասք. խաղային կոնստրS կ-
տորներ. խաղալիք կախարդական փայտիկներ. 
երեխաների խաղալիք կոսմե տիկա. տիկնիկի 
կահS յք. օդապարS կներ. բասկետբոլի 
գնդակներ. ֆS տբոլի գնդակներ. խաղալիք 
գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. ձկնորսական 
կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. ինքնա-
գլորներ (խաղալիքներ). գեղադիտակներ. 
թենիսի ձեռնաթիակներ (ռակետներ). թենիսի 
գնդակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ): 
 (740) Արարատ Գալոյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170847    (111) 26999 

 (220) 08.06.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 08.06.2027 

 (730)  «Իմպրեսո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5Ա, 362 տարածք, AM   
 (442) 17.07.2017 
 (540) 

 
 (526) Բոլոր գրառS մն երն ինքS րS յն պահպա-
նS թյան օբյեկտներ չեն: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մS գ և բաց շագանակագS յն, կանաչ, դեղին, 
մանS շակագS յն, սպիտակ, սև և մոխրագS յն 
գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  43. սրճարանների և ռեստորանների 
ծառայS թյS ններ: 

 ____________________ 
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   (210) 20170932    (111) 27000 

 (220) 22.06.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 22.06.2027 

 (730)  Ամգեն Ինք., US   
 (442) 01.09.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  5. դեղագործական պատրաստS կներ. 
դեղագործական պատրաստS կներ նախա-
տեսված գլխացավերի, մի գրենի, գլխS մ 
ցավերի և նյարդաբանական խանգարS մն երի և 
ախտաբանական վիճակների կանխարգելման, 
զարգացման զսպման և բS ժման համար: 
 (740) ԶարS հի ՄանS կյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20170990   (111) 27001 

 (220) 03.07.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 03.07.2027 

 (730)  Անհատ ձեռնարկատեր ԱրթS ր 
Հովհաննիսյան Գագիկի, ք. Վանաձոր, Աղայան 
67/1, AM   
 (442) 02.10.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  21. ատամի  խոզանակ: 
 ____________________ 

 
 
 (210) 20171059    (111) 27002 

 (220) 14.07.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 14.07.2027 

 (730)  «Ե փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 
14, բն. 24, AM   
 (442) 01.08.2017 
 (540) 

 

 (511) 
դաս  18. կաշի և կաշվի նմանակS մն եր. 

կենդանիների մորթիներ. սնդS կներ և 
ճամփորդական ճամպրS կներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագS ստ 
կենդանիների համար.

դաս  25. հագS ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարS մ 

գործարարS թյան ասպարեզS մ. վարչարա-
րական գործS նեS թյS ն գործարարS թյան 
ասպարեզS մ. գրասենյակային ծառայS -
թյS ններ: 

 ____________________ 
 

  (210) 20171071    (111) 27003 

 (220) 17.07.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 17.07.2027 

 (730)  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU   
 (442) 01.09.2017 
 (540) 

 
 (526) «ARCHITECT» գրառS մն  ինքնS րS յն պահ-
պա նS թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմի ր, սպիտակ և սև գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  1. քիմի ական նյS թեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելS  արդյS նաբե-
րական և գիտական նպատակներով, 
լS սանկարչS թյան, գյS ղատնտեսS թյան, 
այգեգործS թյան և անտառաբS ծS թյան մե ջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյS թեր. կրակ-
մարող բաղադրS թյS ններ. պատրաստS կ-
ներ մե տաղների զոդման և մխ ման 
համար. քիմի ական նյS թեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյS թեր. 
սոսնձող նյS թեր արդյS նաբերական նպա-
տակներով օգտագործելS  համար.
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դաս  2.  ներկեր,  արծնS կներ, լաքեր.     
մե տաղը ժանգոտS մի ց և փայտանյS թը 
քայքայS մի ց պաշտպանող նյS թեր. 
ներկանյS թեր. խածատող, սևեռակայող 
նյS թեր, չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր 
և փոշենման մե տաղներ գեղանկարչS -
թյան, գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվեստական տպա գրS թյան համար.

դաս  6. սովորական մե տաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. շինարարական մե տաղյա 
նյS թեր, բացառS թյամբ ջրմS ղի, ջրհոր դանի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների համար նախատեսված 
ամրանանյS թերի. շարժական մե տաղյա 
կառS ցվածքներ և շինS թյS ններ. մե տաղյա 
նյS թեր ռելսS ղիների համար. ոչ էլեկտրական 
սովորական մե տաղյա ճոպաններ և լարեր. 
մե տաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. 
մե տաղական խողովակներ, բացառS  թյամբ 
ջրմS ղի  մե տաղական  խողովակների,   ջրհոր-
դան մե տաղական խողովակների, ցամաքS ր-
դային մե տաղական խողովակների, ջրմS ղի և 
ջրհորդանի խողովակաշարերի, անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մե տաղներից 
իրեր, որոնք ընդգրկված են 6-րդ դասS մ, 
բացառS թյամբ մե տաղական ջրհորդանների, 
փողոցի մե տաղական ջրհորդանների, ջրմS ղի 
խողովակների և ջրհորդանների մե տաղական 
փականների, դրենաժային խողովակների 
մե տաղական կափS յրների, ջրմS ղի, 
ջրհորդանի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների մե տաղական 
արմS նկների, ջրմS ղի, ջրհորդանի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների մե տաղական ճյS ղավորS մ-
ների, ջրմS ղի, ջրհորդանի, դրենաժային և 
անձրևաջրերի հեռացման խողովակների 
մե տաղական կցորդիչների, ջրմS ղի, 
ջրհորդանի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների մե տաղական 
մի ացքների, ջրթող և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների մե տաղական ցանցերի, ջրա-
ապահովվածS թյան, ջրթող խողովակների և 
անձրևաջրերի հեռացման համար սիֆոնների և 
ջրհորդանների. հանքանյS թեր.

դաս  16. թS ղթ և ստվարաթS ղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյS թեր կազմա-

րարական աշխատանքների համար. 
լS սանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյա կային պիտS յքներ, բացառS թյամբ 
կահS յքի. կպչS ն նյS թեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյS թեր 
նկարիչների և նկարչS թյան համար. վրձիններ. 
S սS ցողական նյS թեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս  17. չմշակված կամ մասնակի մշակ ված 
կաS չS կ, ռետին, գS տապերչ, ասբեստ, փայլար, 
այդ նյS թերի փոխարինիչներ և այդ նS թերից 
պատրաստված  իրեր,  որոնք  չեն  վերաբերS մ այլ 
դասերի, բացառS թյամբ ջրհորդանի, ջրմS ղի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների ոչ մե տաղական կցորդիչների, 
ջրհորդանի, ջրմS ղի, դրենա ժային և 
անձրևաջրերի հեռացման խողովակ ների 
խցանիչ մի ջադիրների, ճկS ն խողովակ ների 
համար ոչ մե տաղական մի ացքների, ճկS ն 
խողովակների համար ոչ մե տաղական 
կցամասերի, կոշտ խողովակների համար 
ոչ մե տաղական կցամասերի, ջրհորդանի, 
ջրմS ղի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների անջրանցիկ 
խցվածքների, ջրաապահովվածS թյան, 
ջրթող խողովակների և անձրևաջրերի 
հեռացման, ջրհորդանի, ջրմS ղի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների ոչ մե տաղական մի ացքների, 
ջրաապահովվածS թյան, ջրթող խողովակների 
և անձրևաջրերի հեռացման համար սիֆոնների 
և ջրհորդանների. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր, բացառS թյամբ 
ջրհորդանի, ջրմS ղի, դրենաժային 
խողովակների ոչ մե տաղական կցորդիչների, 
ճկS ն խողովակների համար ոչ մե տաղական 
մի ացքների, ճկS ն խողովակների համար ոչ 
մե տաղական կցամասերի, կոշտ խողովակ-
ների համար ոչ մե տաղական կցամասերի, 
խողովակների համար ոչ մե տաղական 
մի ացքների, ջրաապահովվածS թյան, ջրթող 
խողովակների և անձրևաջրերի հեռացման, 
ջրհորդանի, ջրմS ղի, դրենաժային և 
անձրևաջրերի հեռացման խողովակների 
ոչ մե տաղական մի ացքների, ջրհորդանի, 
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ջրմS ղի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների անջրանցիկ 
խցվածքների, ջրաապահովվածS թյան, ջրթող 
խողովակների և անձրևաջրերի հեռացման 
համար  սիֆոնների և ջրհորդանների. 
խծS ծման, խցման և մե կS սացման նյS թեր, 
բացառS թյամբ ամրանավորող ոչ մե տաղական 
նյS թերի՝ ջրհորդանի, ջրմS ղի, դրենաժային 
և անձրևաջրերի հեռացման խողովակների 
համար.

դաս  19. ոչ մե տաղական շինանյS թեր, 
բացառS թյամբ ջրհորդանի, ջրմS ղի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների համար նախատեսված ոչ 
մե տաղական շինարարական ամրանավորող 
նյS թերի, ոչ մե տաղական ջրհորդանների 
(տանիքի), ոչ մե տաղական ջրհորդանների 
(փողոցի), ջրհորդանի, ջրմS ղի, դրենաժային 
և անձրևաջրերի հեռացման խողովակների 
կափS յրների (բացառS թյամբ մե տաղից 
և պլաստմասսայից պատրաստվածների), 
շինարարS թյան համար ոչ մե տաղական 
ծեփածո զարդերի, ոչ մե տաղական 
պատS հանների,  փակոցափեղկերի (ոչ 
մե տաղական). պատS հանների անկյS նակների 
(ոչ մե տաղական), ջրհորդանի, ջրմS ղի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակաշարերի ճյS ղավորS մն երի (ոչ 
մե տաղական), շրիշակների.   ոչ մե տաղական 
կոշտ խողովակներ շինարարS թյան համար, 
բացառS թյամբ ջրհորդանի, ջրմS ղի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների. ասֆալտ, խեժեր և բիտS մ. 
ոչ մե տաղական շարժական կառS ցվածքներ 
և շինS թյS ններ, բացառS թյամբ ծեփածո 
զարդերի, ոչ մե տաղական պատS հանների,  
փակոցափեղկերի (ոչ մե տաղական), 
պատS հանի փեղկերի, պատS հանի 
տրամատների, պատS հանի փեղկավոր ոչ 
մե տաղական ապակեկալների, պատS հանի ոչ 
մե տաղական մի ջակապերի. 

դաս  22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սան ներ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյS թերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր առանց 
փափեթավորման փոխադրման և պահպան-
ման համար. խծS ծման նյS թեր, բացառS -
թյամբ թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 

պլաստմասսայից պատրաստվածների. մանա-
ծագործական թելքահS մքից նյS թեր և դրանց 
փոխարինիչներ.

դաս  27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեS մ և այլ հատակածածկS յթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարS մ 
գործարարS թյան ասպարեզS մ. վարչա-
րարական գործS նեS թյS ն գործարարS թյան 
ասպարեզS մ. գրասենյակային ծառա յS -
թյS ններ.

դաս  37. շինարարS թյS ն. նորոգS մ. 
սարքա վորS մն երի տեղակայS մ.

դաս  39.  տրանսպորտային փոխադրS մ-
ներ. ապրանքների փաթեթավորS մ և 
պահ պա նS մ. ճանապարհորդS թյS նների 
կազմակերպS մ.

դաս  42.  գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայS թյS ններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտS թյS ններ և մշակS մն եր. 
արդյS նաբերական վերլS ծS մն երի և հետա-
զոտS թյS նների ծառայS թյS ններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակS մ և զարգացS մ.

դաս  45. իրավաբանական ծառայS -
թյS ններ, այդ թվS մ` իրավաբանական հետա-
զոտS թյS ններ, խորհրդատվS թյS ն մտավոր 
սեփականS թյան հարցերով, դատարանS մ 
իրավS նքների ներկայացS մ, մի ջնորդS -
թյS ն վեճերը լS ծելS  հարցS մ, վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լS ծման ծառայS թյS ններ. անվտանգS -
թյան ծառայS թյS ններ գS յքի և անհատ-
ների պաշտ պանS թյան համար, այդ թվS մ՝ 
խորհրդատվS թյS ն անվտանգS թյան 
հար  ցերով, ֆիզիկական անձանց վերա-
բերյալ տեղեկատվS թյան հավաքS մ, 
ձեռնարկS թյS նների անվտանգS թյան վիճակի 
ստS գS մ:
  (740) Անգելինա Նահապետյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171091    (111) 27004 

 (220) 20.07.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 20.07.2027 

 (730)  «Էլիտա-1» ՍՊԸ, Երևան, ՀԱ Ա3 թաղ., 42, AM   
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 (442) 01.08.2017 
 (540) 

 
 (526) «ՊԱՆԴՈԿ» բառն ինքնS րS յն պահպա-
նS թյան օբյեկտ չէ: 
 (511) 

դաս  43. ռեստորանների ծառայS թյS ններ: 
 ____________________ 

 
 
 (210) 20171121    (111) 27005 

 (220) 25.07.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 25.07.2027 

 (730)  «Պրեմի S մ կրեդիտ» S նիվերսալ վար-
կային կազմակերպS թյS ն ՓԲԸ, Երևան, 
ԲS զանդի 1/3, 1 և 2 շինS թյS ններ, AM   
 (442) 16.08.2017 
 (540) 

 
 (526) «CREDIT» բառն ինքնS րS յն պահպա նS -
թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և նարնջագույն գունային 
համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  36. վարկային կազմակերպS թյS ն: 
 ____________________ 

 
 
 (210) 20171147    (111) 27006 

 (220) 01.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 01.08.2027 

 (730)  «Ռոբերտո պլյS ս»  ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմի տասի 43, AM   
 (442) 16.08.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  3. կոսմե տիկական լոսյոններով 
տոգոր ված անձեռոցիկներ. դիմահարդարS մը 
հեռացնող պատրաստS կներով տոգորված 
անձեռոցիկներ.

դաս  5. կանացի հիգիենիկ մի ջադիրներ. 
հիգիենիկ սրբիչներ, մի ջադիրներ. ամե նօրյա 
մի ջադիրներ (հիգիենիկ). գոտիներ կանացի 
հիգիենիկ մի ջադիրների համար. խանձարS րներ 
(մանկական տակաշորեր). խանձարS րներ 
անմի զապահS թյամբ տառապողների համար. 
դեղամի ջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ։
  (740) Վահագն Պետրոսյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171175    (111) 27007 

 (220) 10.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 10.08.2027 

 (730)  «Աս գրS պ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM   
 (442) 02.10.2017 
 (540) 

 
 (526) «GROUP» բառն ինքնS րS յն պահպանS -
թյան օբյեկտ չէ: 
 (511) 

դաս  16. թS ղթ, թS ղթ գրասենյակային 
և պատճենահանման, զS գարանի թS ղթ, 
թղթե անձեռոցիկներ, թղթե կոսմե տիկ 
անձեռոցիկներ, սեղանի թղթե սփռոցներ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար.

դաս  30. հաց, թեյ, այդ թվS մ՝ սառը թեյ, 
սS րճ, այդ թվS մ՝ սառը սS րճ, սառS յց: 
 (740) Անդրանիկ Խաչիկյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171176    (111) 27008 

 (220) 10.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 10.08.2027 

 (730)  «Աս գրS պ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM   
 (442) 16.08.2017 
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 (540) 

 
 (526) «soª » բառն ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվS մ է բաց 
և մS գ կապS յտ և սպիտակ գS նային համակ-
ցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  16. թS ղթ, գրասենյակային և 
պատճե նահանման թS ղթ, զS գարանի 
թS ղթ, թղթե անձեռոցիկներ, թղթե կոսմե տիկ 
անձեռոցիկներ, սեղանի թղթե սփռոցներ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար: 
 (740) Անդրանիկ Խաչիկյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171187    (111) 27009 

 (220) 15.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 15.08.2027 

 (730)  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU   
 (442) 01.09.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  17. չմշակված կամ մասնակի մշակ-
ված կաS չS կ, ռետին, գS տապերչ, ասբեստ, 
փայլար և այդ նյS թերի փոխարինիչներ. 
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ և 
ռետիններ. խծS ծման, խցման և մե կS սացման 
նյS թեր. ոչ մե տաղական ճկS ն խողովակներ.

դաս  19. ոչ մե տաղական շինանյS թեր. 
ոչ մե տաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարական նպատակների համար. 
ասֆալտ, խեժեր և բիտS մ. ոչ մե տաղական 
շարժական կառS ցվածքներ և շինS թյS ններ. 

դաս  37. շինարարS թյS ն. նորոգS մ. սար-
քավորS մն երի տեղակայS մ: 
 (740) Անգելինա Նահապետյան 

 ____________________ 

   (210) 20171205    (111) 27010 

 (220) 21.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 21.08.2027 

 (730)  ԱրթS ր Մադաթյան, Երևան, Գրիգոր 
ԼS սավորչի 12, բն.33, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապS յտ, մանS շակագS յն և վարդագS յն գS -
նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  35. ծաղիկների և արծաթյա զարդերի 
վաճառք: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171236    (111) 27011 

 (220) 25.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 25.08.2027 

 (730)  Նելլի Գալոյան, Երևան, ԱզատS թյան 1-7, AM   
 (442) 15.09.2017 
 (540) 
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 (526) «PHARM» բառն ինքնS րS յն պահպանS -
թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվS մ է կանաչ 
և սպիտակ գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարS մ 
գործարարS թյան ասպարեզS մ. վարչա-
րարական գործS նեS թյS ն գործարարS թյան 
ասպարեզS մ. գրասենյակային ծառա-
յS թյS ններ. մասնավորապես՝ դեղատներS մ 
մանրածախ առևտS ր: 
 (740) Ալբինա Նազարյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171243    (111) 27012 

 (220) 29.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 29.08.2027 

 (730)  «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 
պող. շ. 3, 24 սենյակ, AM   
 (442) 15.09.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբS ժական պատրաս-
տS կներ. հիգիենիկ պատրաստS կներ 
բS ժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնS նդ և նյS թեր բS ժական կամ 
անասնաբS ժական նպատակների համար, 
մանկական սնS նդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելS մն եր մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյS թեր. ատամն ալցման և ատամն երի 
ծեփապատճեններ պատրաստելS  նյS թեր. 
ախտահանիչ մի ջոցներ. վն ասատS  կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստS կներ. 
ֆS նգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

 ____________________ 

   (210) 20171249    (111) 27013 

 (220) 30.08.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 30.08.2027 

 (730)  Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե 
ՄանS կյան Մելիքի, Երևան, Մաշտոցի պող.,  շ. 
36, տարածք 17, AM   
 (442) 15.09.2017 
 (540) 

 
 (526) «N» տառը, «SWEET» և «STUDIO» բառերն 
ինքնS րS յն պահպանS թյան օբյեկտներ չեն: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգS յնով: 
 (511) 

դաս  30. ալյS ր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց, հրS շակեղեն և քաղցրավենիք: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171292    (111) 27014 

 (220) 08.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 08.09.2027 

 (730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, ԱրդյS նաբերական հանգS յց, 
Գործարանային 10, AM   
 (442) 02.10.2017 
 (540) 
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 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, բաց և մուգ դարչնագույն 
գS նա յին համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամե լS  ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարS նակող 
սիգարետներ, ոչ բS ժական նպատակների 
համար. ծխելS  խոտաբS յսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղS կ 
լS ծS յթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բS րա-
վետարարներ, բացի եթերային յS ղերից. 
ծխախոտի բS րավետարարներ, բացի եթե-
րային յS ղերից. լS ցկիներ. լS ցկիների 
բռնիչներ. լS ցկS  տS փեր. վառիչներ ծխողների 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կայծ քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելS  պիտS յքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մS շտS կների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկS ճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մS շտS կներ սիգարների 
համար. մS շտS կներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մS շտS կների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելS  հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքS յկներ. կլանող 
թS ղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթS ղթ.  սիգարակտրիչ մե քենա-
ներ. արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատS փեր. խոնա-
վարարներով տS փեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելS  համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտS յքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայS սակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մե լաս ծխախոտային 
արտադրS թյան մե ջ օգտագործման համար. 
ծխելS  նյS թեր, ներառյալ՝ մե լաս ոչ բժշկական 

կամ բS ժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մե լասի անS շաբS յր խառնS րդներ 
նարգիլեի մե ջ օգտագործման համար: 

 ____________________ 
 

  (210) 20171310    (111) 27015 

 (220) 08.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 08.09.2027 

 (730)  «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամի րյանների 22, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (526) «YEREVAN DAY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանS թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգS յն, բորդո, սև, բաց և մS գ 
մոխրագS յն գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամե լS  ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարS նակող 
սիգարետներ, ոչ բS ժական նպատակների 
համար. ծխելS  խոտաբS յսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղS կ 
լS ծS յթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բS րա-
վետարարներ, բացի եթերային յS ղերից. 
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ծխախոտի բS րավետարարներ, բացի եթե-
րային յS ղերից. լS ցկիներ. լS ցկիների բռնիչ ներ. 
լS ցկS  տS փեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելS  պիտS յքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մS շտS կների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկS ճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մS շտS կներ սիգարների 
համար. մS շտS կներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մS շտS կների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելS  հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքS յկներ. կլանող 
թS ղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթS ղթ.  սիգարակտրիչ մե քենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատS փեր. խոնա-
վարարներով տS փեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելS  համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտS յքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայS սակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մե լաս ծխախոտային 
արտադրS թյան մե ջ օգտագործման համար. 
ծխելS  նյS թեր, ներառյալ` մե լաս ոչ բժշկական 
կամ բS ժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մե լասի անS շաբS յր խառնS րդներ 
նարգիլեի մե ջ օգտագործման համար: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171322    (111) 27016 

 (220) 11.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 11.09.2027 

 (730)  «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ ՏավS շի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM   
 (442) 16.10.2017 

 (540) 

 
 (526) «BEER» բառն ինքնS րS յն պահպանS թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (554) Ծավալային նշան 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագS յն գS յնով: 
 (511) 

դաս  21. պլաստմասսայե շիշ.
դաս  32. գարեջS ր: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171335    (111) 27017 

 (220) 15.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 15.09.2027 

 (730)  Մհեր Տերտերյան, Երևան, Միկոյան 10, 
բն. 25, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  33. ալկոհոլային խմի չքներ, մասնա-
վորապես՝ օղի, մրգային օղի, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, լիկյորներ, շամպայն: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171346    (111) 27018 

 (220) 20.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 20.09.2027 

 (730)  Էներջայզեր Բրենդս, ԼԼՔ, US   
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 (442) 01.11.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  9. կS տակիչներ և լիցքավորող սար-
քեր կS տակիչների համար.

դաս  11. լապտերներ: 
 (740) Արարատ Գալոյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171364    (111) 27019 

 (220) 23.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 23.09.2027 

 (730)  Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  33. անանS խի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լS ծամզS քներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 

մի ջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյS րասո. դիժեստիվն եր (լիկյոր-
ներ և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մե ղրային ըմպելիք (մե ղրասպիրտ, 
մե ղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական կոնյակ 
(բրենդի). գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյS թեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լS ծամզS քներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարS նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյS  
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):   

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171365    (111) 27020 

 (220) 23.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 23.09.2027 

 (730)  Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  33. անանS խի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լS ծամզS քներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
մի ջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյS րասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մե ղրային ըմպելիք (մե ղրասպիրտ, 
մե ղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական կոնյակ 
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(բրենդի). գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյS թեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լS ծամզS քներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարS նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյS  
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):   

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171366    (111) 27021 

 (220) 23.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 23.09.2027 

 (730)  Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  33. անանS խի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լS ծամզS քներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
մի ջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյS րասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մե ղրային ըմպելիք (մե ղրասպիրտ, 
մե ղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական կոնյակ 
(բրենդի). գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյS թեր 
(Էսենցիաներ). սպիրտային լS ծամզS քներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարS նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 

հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյS  
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):   

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171371    (111) 27022 

 (220) 25.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 25.09.2027 

 (730)  «ՇS զ ընդ կո» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 5, բն. 15, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  25. հագS ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։ 
 ____________________ 

 
 
 (210) 20171378    (111) 27023 

 (220) 26.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 26.09.2027 

 (730)  «Հայքլին» ՍՊԸ, Երևան, Կոմի տաս 49, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (526) «Distinct Quality» արտահայտS թյS նն ինքն-
S րS յն պահպանS թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, երկնագS յն և մանS շակագS յն գS նային 
համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  5. կանացի հիգիենիկ տակդիրներ.
դաս  16. թղթե անձեռոցիկներ, զS գարանի 

թS ղթ: 
 ____________________ 

 
 
 (210) 20171386    (111) 27024 

 (220) 28.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 28.09.2027 
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 (730)  «Հիստոջեն» պաթոլոգիայի գիտա-
գործնական կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 
Մամի կոնյանց 6/2 շ., բն. 12, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (526) «pathology center» արտահայտությունն 
ինքնS րS յն պահպանS թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարջանագույն, մոխրագույն, կարմիր, սև և 
սպիտակ գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  44. բժշկական կլինիկաների ծառա-
յS  թյS ններ. խորհS րդներ առողջS թյան 
հար ցերով. սանիտարական ծառայS թյS ն. լաբո-
րատոր ախտորոշS մ. մարդկանց ախտորոշ ման 
և բS ժման համար նախատեսված բժշկա-
կան հետազոտS թյS նների ծառայS թյS ններ. 
բժշկական ախտորոշման բնագավառS մ 
տեղեկատվS թյան տրամադրS մ: 
 (740) Սարգիս Կնյազյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171395    (111) 27025 

 (220) 29.09.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 29.09.2027 

 (730)  Էմի րեյթս Նեշնլ Օյլ Քամփնի Լիմի թիդ 
(ԻԷնՕՍի) ԷլԷլՍի, AE   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 

 (526) Արաբերեն գրառS մն  ինքնS րS յն պահպա-
նS թյան օբյեկտ չէ։ 
 (511) 

դաս  4. տեխնիկական յS ղեր և (թանձր) 
քսS քներ. քսանյS թեր. փոշS  կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրS թյS ններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյS թեր 
լS սավորման նպատակների համար. մոմե ր, 
պատրS յգներ լS սավորման համար։
  (740) Վահագն Պետրոսյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171396    (111) 27026 

 (220) 02.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 02.10.2027 

 (730)  Անհատ ձեռնարկատեր Գարրի 
Բաբայանց, Արարատի մարզ, գ. Այնթափ, փ. 
12, տS ն 28, AM   
 (442) 16.11.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  29. թան, մածնաբրդոշ.
դաս  32. բնական աղբյS րի խմե լS  ջS ր, 

հանքային ջS ր, գազավորված ըմպելիքներ, 
բնական հյS թեր: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171397    (111) 27027 

 (220) 02.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 02.10.2027 

 (730)  Անհատ ձեռնարկատեր Գարրի Բաբա-
յանց, Արարատի մարզ, գ. Այնթափ, փ. 12, տS ն 
28, AM   
 (442) 16.11.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  30. սառը սS րճ, սառը թեյ, լS ծվող 
սS րճ, աղացած սS րճ, սS րճի փոխարինիչներ: 

 ____________________ 
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   (210) 20171407    (111) 27028 

 (220) 04.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 04.10.2027 

 (730)  «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, ՀյS սիսային 
պող. 5, 171 տարածք, AM   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 

 
 (526) «WATCHES AND JEWELLERY» արտահայ-
տS թյS նն ինքնS րS յն պահպանS թյան օբյեկտ 
չէ: 
 (511) 

դաս  14. ազնիվ մե տաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ներառյալ՝ զարդեր և աքսեսS արներ, այդ թվS մ՝ 
մատանիներ, ապարանջաններ (թևնոցներ), 
ականջօղեր, վզնոցներ, կախազարդեր և 
հS ռS թներ, թևքաճարմանդներ, փողկապների 
սեղմի չներ, օղակներ բանալիների համար, 
զարդատS փեր, ժամացS յցներ, այդ թվS մ՝ 
պատի, և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս  16. պողպատե գրիչներ, ինքնահոս 
գրիչներ.

դաս  18. դրամապանակներ, կաշվե 
զարդա տS փեր, կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ), այցեքարտերի պատյան-
ներ, մե խանիկական ժամացS յցներ լարելS  և 
պահելS  կաշվե տS փեր.

դաս  35. 14-րդ, 16-րդ և 18-րդ 
դասերS մ նշված ապրանքատեսակներից 
մանրամե ծածախ վաճառք.

դաս  37. 14-րդ դասS մ նշված ապրանք-
ների նորոգS մ: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171408    (111) 27029 

 (220) 04.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 04.10.2027 

 (730)  «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, ՀյS սիսային 
պող. 5, 171 տարածք, AM   
 (442) 16.10.2017 

 (540) 

 
 (526) «WATCHES AND JEWELLERY» արտահայ տS -
թյS նն ինքնS րS յն պահպանS թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագS յն, դեղին և նարնջագS յն գS նային 
համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  14. ազնիվ մե տաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ներառյալ՝ զարդեր և աքսեսS արներ, այդ թվS մ՝ 
մատանիներ, ապարանջաններ (թևնոցներ), 
ականջօղեր, վզնոցներ, կախազարդեր և 
հS ռS թներ, թևքաճարմանդներ, փողկապների 
սեղմի չներ, օղակներ բանալիների համար, 
զարդատS փեր, ժամացS յցներ, այդ թվS մ՝ 
պատի, և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս  16. պողպատե գրիչներ, ինքնահոս 
գրիչներ.

դաս  18. դրամապանակներ, կաշվե 
զարդա տS փեր, կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամա պանակներ), այցեքարտերի պատ-
յաններ, մե խանիկական ժամացS յցներ լարելS  
և պահելS  կաշվե տS փեր.

դաս  35. 14-րդ, 16-րդ և 18-րդ 
դասերS մ նշված ապրանքատեսակներից 
մանրամե ծածախ վաճառք.

դաս  37. 14-րդ դասS մ նշված ապրանք-
ների նորոգS մ:   

 ____________________ 
 

  (210) 20171413    (111) 27030 

 (220) 04.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 04.10.2027 

 (730)  Մերք Շարփ ընդ ԴոS մ Քորփ., US   
 (442) 16.10.2017 
 (540) 
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 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ և սև գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  16. տպագրական նյS թեր, այն 
է՝ գովազդային նյS թեր, տեղեկագրեր, 
բրոշյS րներ, պլակատներ, պաստառներ, 
թղթագրենական պիտS յքներ և գովազդա-
յին ձգապաստառներ առողջապահS թյան, 
բժշկS  թյան, դեղագործS թյան, ինչպես նաև 
դեղագործական արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ.

դաս  44. տեղեկատվS թյան տրամադրS մ 
առողջապահS թյան, բժշկS թյան, դեղա-
գործS թյան, ինչպես նաև դեղագործական 
արդյS նաբերS թյան ոլորտS մ:
  (740) Ալեքսանդր Նահապետյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171461    (111) 27031 

 (220) 16.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 16.10.2027 

 (730)  «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM   
 (442) 01.11.2017 
 (540) 

 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվS մ է սև, 
սպիտակ, կարմի ր, բաց և մS գ շագանակագS յն, 
դեղին, կանաչ, բաց և մS գ մանS շակագS յն, 
կապS յտ, երկնագS յն, ծիրանագS յն, բորդո, 
նարնջագույն, մոխրագույն, ոսկեգույն և 
վարդագS յն գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  30. թխվածքաբլիթ. անանS խի 
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. 

սS րճ. սS րճի հS մք. սS րճի բS սական 
փոխարինիչներ. հրS շակեղեն քաղցր խմորից. 
կարամե լներ (կոնֆետներ). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. 
շոկոլադ. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյS ր. ալյS րից 
պատրաստված S տելիքներ. պոմադկաներ 
(հրS շակեղեն). պետիֆS րներ (հրS շակներ). 
շաքար, բS րավետարարներ հրS շակեղենի 
համար. փոշի հրS շակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահS նց խմոր հրS շակեղենի համար. 
կապակցող նյS թեր պաղպաղակի համար. 
գլյS կոզա խոհարարական նպատակների 
համար. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սS րճով և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթ-
նային ըմպելիքներ. մակարS ն (նշով թխվածք). 
հաց. մաթ. անանS խ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. պաստեղներ (հրS շակեղեն). խմորեղեն 
(ալրա յին հրS շակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բS լկիներ. պS դինգ (քաղցրակS տապ). 
պրալինե. վարսակաձավար. վարսակի փաթիլ-
ներ. բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատS տակի կոնֆետներ (հրS շակեղեն). 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). սննդային 
սառS յց. պաղպաղակ պատրաստելS  փոշի. 
հրS շակեղեն նշի հիմքի վրա. հրS շակեղեն 
գետնընկS յզի հիմքով. մատS տակի 
ձողիկ ներ (հրS շակեղեն). սS րճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սS րճի 
փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրS շակային). սառS յցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. 
ջնարակ ամոքահS նց խմորով թխվածքեղենի 
համար. շոկոլադային մS սեր. աղանդերային 
մS սեր (հրS շակեղեն). խմոր հրS շակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլա-
դապատ ընկS յզներ. հացին քսվող սնS նդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնS նդ ընկS յզ 
պարS նակող շոկոլադի հիմքով. գլյS տենային 
հավելS յթներ խոհարարական նպատակների 
համար. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սառեցրած յոգS րտ (սննդային 
սառS յց). ցորենի ծիլեր սննդի մե ջ օգտագոր-
ծելS  համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կար-
տոֆիլի ալյS ր. հրS շակեղեն. քաղցրավենիք. 
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հրS շակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելS  համար. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավարներ. աղացած եգիպտա-
ցորեն. բոված եգիպտացորեն. եգիպտացորենի 
ալյS ր. եգիպտացորենի փաթիլներ. կS սկS ս 
(ձավար). մակարոններ. մակարոնեղեն. 
սպիտակաձավար. նշակարկանդակներ. մե ղր. 
մաթ. նշով խմոր. մշկընկS յզ. մյS սլի. աստղաձև 
անիսոն. ոչ բS ժիչ թS րմե ր. մաքրած գարի. 
արմավենS  շաքար. պաստեղներ (հրS շակեղեն). 
սS ր համե մS նքներ (համե մանք). հաց 
անխաշ խմորից. փոշի հրS շակեղենի համար. 
ցորենի ալյS ր. կայS նարարներ խփված 
սերS ցքի համար. բրինձ. բրնձի պS դինգ  
(քաղցրակS տապ). բրնձային  բլիթներ. սագո. 
ոսկե օշարակ կերամափի օշարակ. ածիկի 
լS ծամզS ք  (էքստրակտ) սննդի համար. 
սոS սներ (համե մS նքներ). պաքսիմատ. 
թավալելS  պաքսիմատ. սS շի. թաբS լե. 
տապիոկա. հրS շակներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). չիզբS րգեր (սենդվիչներ):

  ____________________ 
 
 
 (210) 20171476    (111) 27032 

 (220) 18.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 18.10.2027 

 (730)  ԼS սինե Արարատի Հակոբյան, Երևան, 
Նոր Նորք, Մառի փ., շ. 3, բն. 4, AM   
 (442) 01.11.2017 
 (540) 

 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մա նS  շա կագS յն, սպիտակ և ոսկեգS յն գS նա յին 
համակ ցS թյամբ: 

 (511) 
դաս  42. ինտերիերի դիզայն, դիզայների 

ծառայS թյS ններ փաթեթավորման, սրահ-
ների, եկեղեցիների, բնակարանների, 
առանձնատների և բակերի ձևավորման 
բնագավառներS մ.

դաս  43. սննդամթերքի պատրաստS մ, 
առաքS մ, մատS ցS մ, սեղանների ձևավորS մ 
(քեյթրինգ). ֆS րշետների, հանդիսավոր 
ճաշկերS յթների կազմակերպS մ.

դաս  45. հարսանեկան մի ջոցառS մն երի 
պլանավորS մ և կազմակերպS մ: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171485    (111) 27033 

 (220) 19.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 19.10.2027 

 (730)  Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR   
 (442) 01.11.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  5. դեղագործական պատրաստS կներ 
մարդկանց համար։
  (740) Վահագն Պետրոսյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171486    (111) 27034 

 (220) 19.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 19.10.2027 

 (730)  Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR   
 (442) 01.11.2017 
 (540) 

 

 (511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստS կներ 

մարդկանց համար։
  (740) Վահագն Պետրոսյան 

 ____________________ 
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  (210) 20171487    (111) 27035 

 (220) 19.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 19.10.2027 

 (730)  Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR   
 (442) 01.11.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  5. դեղագործական պատրաստS կներ 
մարդկանց համար։
  (740) Վահագն Պետրոսյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171512    (111) 27036 

 (220) 26.10.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 26.10.2027 

 (730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արտեմ Դավթյան, 
Երևան, Միկոյան 7/35, AM   
 (442) 16.11.2017 
 (540) 

 
 (526) «Mobile» գրառS մն  ինքնS րS յն պահպա-
նS թյան օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվS մ է սև, 
սպիտակ և կարմի ր գS նային համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  9. սմարթֆոնների ծածկոցներ, սմարթ-
ֆոնների պատյաններ, սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ, 
ականջակալներ, էլեկտրական մալS խներ, 
լիցքավորող սարքեր կS տակիչների համար, 
տեսաէկրաններ: 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171526    (111) 27037 

 (220) 01.11.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 01.11.2027 

 (730)  Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US   
 (442) 16.11.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  5. սննդարար խառնS րդներ երեխա-
ների համար. դիետիկ նյS թեր բժշկական 
(բS ժական) նպատակների համար. կաթի փոշի 
երեխաների համար և այլ մանկական սնS նդ.

դաս  29. կաթ և կաթնամթերք. կաթի փոշի 
և կաթի հիմքով ըմպելիքներ: 
 (740) Անգելինա Նահապետյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171527    (111) 27038 

 (220) 01.11.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 01.11.2027 

 (730)  Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US   
 (442) 16.11.2017 
 (540) 

 
 (511) 

դաս  5. սննդարար խառնS րդներ երեխա-
ների համար. դիետիկ նյS թեր բժշկական 
(բS ժական) նպատակների համար. կաթի փոշի 
երեխաների համար և այլ մանկական սնS նդ.

դաս  29. կաթ և կաթնամթերք. կաթի փոշի 
և կաթի հիմքով ըմպելիքներ:  
 (740) Անգելինա Նահապետյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171535    (111) 27039 

 (220) 03.11.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 03.11.2027 

 (730)  Ասպեր Պալեան, Երևան, Դավիթ Բեկի 
2-րդ թաղ., տS ն 1/7, AM   
 (442) 16.11.2017 
 (540) 
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 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվS մ է սև, 
սպիտակ, մոխրագS յն և դարչնագS յն գS նային 
համակցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  30. սS րճ, թեյ, կակաո և սS րճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյS ր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրS շակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մե ղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոS սներ 
(համե մS նք). համե մS նք. սառS յց։

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայS թյS ններ: 
 (740) Անդրանիկ Խաչիկյան 

 ____________________ 
 
 
 (210) 20171539    (111) 27040 

 (220) 06.11.2017   (151) 09.02.2018 

    (181) 06.11.2027 

 (730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Լալայան, 
Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 6, բն. 31, AM   
 (442) 16.11.2017 

 (540) 

 
 (526) «Clinic» բառն ինքնS րS յն պահպանS   թյան 
օբյեկտ չէ: 
 (591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցS թյամբ: 
 (511) 

դաս  44. ատամն աբS ժական ծառայS -
թյS ններ: 
 (740) Արարատ Գալոյան 

 ____________________ 
 



ԳՅՈՒՏԵՐ

90
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Տեղեկ¥ թյ¥ ններ ապրանքային նշաններիՏեղեկ¥ թյ¥ ններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործող¥ թյան երկարաձգման մասինգրանցման գործող¥ թյան երկարաձգման մասին

3431  23.01.2028 «Էքսպրոմտ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 25ա, բն. 39, AM

4123  22.01.2028 ՅS նիլևր Ն.Վ., NL

4125  15.04.2028 Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US

4170  02.02.2028 Ալբերտո-Քալվր Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4209  22.01.2028 ՅS նիլևր Ն.Վ., NL

4268  15.05.2028 Բեռլին-Խեմի  ԱԳ, DE

4270  22.05.2028 Բեռլին-Խեմի  ԱԳ, DE

4271  27.05.2028 Բեռլին-Խեմի  ԱԳ, DE

4300  08.01.2028 Ռեդ ԲS լ ԳմբՀ, AT

4301  08.01.2028 Ռեդ ԲS լ ԳմբՀ, AT

4302  08.01.2028 Ռեդ ԲS լ ԳմբՀ, AT

4381  16.01.2028 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

4592  13.02.2028 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4612  06.08.2028 Լեո Ֆարմա Ա/Ս, DK

4614  20.08.2028 Լեո Ֆարմա Ա/Ս, DK

4667  10.09.2028 Վիիվ Հելթքեըր ՅS Քեյ Լիմի թիդ, GB

4769  29.10.2028 Գլաքսո ԳրS փ Լիմի թիդ, GB

12403  23.11.2027 «Ար հեռS ստաընկերS թյS ն» ՍՊԸ, Երևան, 0061, 

     Շահամի րյանների փող., հ.4, AM

12503  24.01.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13156  08.02.2028 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

13230  16.01.2028 ՖարմասյS թիքլ Քեմի քլ Քոսմե թիք Ինդսթրի «Ալկալոիդ» 

     ԱԴ Սկոպյե, MK

13236  07.02.2028 ՖարմասյS թիքլ Քեմի քլ Քոսմե թիք Ինդսթրի «Ալկալոիդ» 

     ԱԴ Սկոպյե, MK

13300  07.03.2028 Լեո Ֆարմա Ա/Ս, DK

(111)

Գրանցման

համարը

(186)

Երկարաձգված 

ժամկետը

(732)

Նշանի սեփականատերը, 

հասցեն, երկրի կոդը
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13345  24.01.2028 Տևա Չեք Ինդըսթրիս ս.ռ.օ., CZ

13374  30.01.2028 Բեռլին-Խեմի  ԱԳ, DE

13388  14.03.2028 ՅS նի-Չարմ Քորփորեյշն, JP

13392  25.04.2028 «Տավինկո» գինS -կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM

13485  18.12.2027 Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս ՅS ԷսԷյ ԼԼՔ, US

13503  18.01.2028 Բեռլին-Խեմի  ԱԳ, DE

13504  31.01.2028 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

13615  02.06.2028 Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

13620  25.06.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13621  25.06.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13622  07.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13664  07.03.2028 Լեո Ֆարմա Ա/Ս, DK

13679  16.04.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13685  10.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13686  15.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13687  15.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13690  25.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13752  05.08.2028 ԷքսԷլ Էնըջի Մակիտինգ ԷսՓի. զեթ օS .օS . ՍՊԸ, PL

13770  20.06.2028 Նովարթիս ՔոնսյS մե ր Հելս Ս.Ա., CH

13798  16.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13937  20.06.2028 Նովարթիս ՔոնսյS մե ր Հելս Ս.Ա., CH

13940  10.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

13962  21.08.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

13963  21.08.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

13973  10.07.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

14286  12.08.2028 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերS թյS ն, US

14474  15.07.2028 ԳլաքսոՍմի թՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

14719  07.08.2028 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

14995  08.12.2028 ԳլաքսոՍմի թՔլայն ՔնսյS մր Հելթքեըր (ՅS Քեյ) ԱյՓի Լիմի թիդ, GB

(111)

Գրանցման

համարը

(186)

Երկարաձգված 

ժամկետը

(732)

Նշանի սեփականատերը, 

հասցեն, երկրի կոդը
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№ 02/2 
16 .02 . 20 18

Ց¤ ՑԻՉՆԵՐՑ¤ ՑԻՉՆԵՐ

Գյ¥ տերի արտոնագրերի համակարգված ց¥ ցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի

համարը

Номер

патента

ՄԱԴ

МПК

       09-03     439 S
       11-01    440 S
       11-03     440 S
       21-01 441 S

Վկայագրի 

համարը

Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյ¥ նաբերական նմ¥ շների վկայագրերի համակարգված ց¥ ցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ց¥ ցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի

համարը

Номер

патента

ՄԱԴ

МПК

    F26B 9/00           3162  A

       B64D9/00         507  U
       G01V1/00          508  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¿  ¿ ՆՆԵՐՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¿  ¿ ՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯСООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¿  ¿ ՆՆԵՐՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¿  ¿ ՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯСООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¤  ¤ ՆՆԵՐՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¤  ¤ ՆՆԵՐ

Տեղեկ¥ թյ¥ ններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

   Գրանց� մ No 2028  
  Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխ� թյ� ն  
  (11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 
21040, 21041  
  73 (1) Լիցենզատ�    Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, 
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York 
10022, U.S.A., US 
  73 (2) Լիցենզառ�    Ռալֆ Լորն ՅS րոփ 
ԷսԱԷռԷլ, Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- 
Ouates, Switzerland, CH 
  Փոխանցվող իրավ� նքները   ամբողջS թյամբ 
  Գործող� թյան տարածքը       Հայաստանի 

ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է                           25.01.2018 

 ____________________ 
 
 
  Գրանց� մ No 2029  
  Ապրանքային նշանի իրավ� նքների փոխանց� մ  
  (11) Վկայական No 13098  
  73 (1) Իրավատեր   «ԲյS րեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. 
ԲյS րեղավան, 39 /18 կից, AM 
  73 (2) Իրավ� նքներն ստացող   «Արարատ» 
սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Դավթյան 
13, 0037, AM 
  Փոխանցվող իրավ� նքները  ցորենի օղի և 
մրգային օղի ապրանքների համար 
  Գործող� թյան տարածքը     Հայաստանի 

                              ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է                         26.01.2018 

 ____________________ 
 
 
  Գրանց� մ No 2030  
  Ապրանքային նշանի իրավ� նքների փոխանց� մ  
  (11) Վկայական No 18318  
  73 (1) Իրավատեր   «Արգինա» արտադրական 
կոոպերատիվ, Երևան, Վարդանանց 15-55, AM 
  73 (2) Իրավ� նքներն ստացող   «Գրին» ՍՊԸ, 
Երևան, Մյասնիկյան պող., 57, AM 

  Փոխանցվող իրավ� նքները   ամբողջS թյամբ 
  Գործող� թյան տարածքը      Հայաստանի 

ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է                          31.01.2018 

 ____________________ 
 

   Գրանց� մ No 2031  
  Ապրանքային նշանի իրավ� նքների փոխանց� մ  
  (11) Վկայական No 22227  
  73 (1) Իրավատեր   «Արգինա» արտադրական 
կոոպերատիվ, Երևան, Վարդանանց 15-55, AM 
  73 (2) Իրավ� նքներն ստացող   «Գրին» ՍՊԸ, 
Երևան, Մյասնիկյան պող., 57, AM 
  Փոխանցվող իրավ� նքները   ամբողջS թյամբ 
  Գործող� թյան տարածքը       Հայաստանի 

ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է                           31.01.2018 

 ____________________ 
 
 
  Գրանց� մ No 2032  
  Ապրանքային նշանի իրավ� նքների փոխանց� մ  
  (11) Վկայական No 3443  
  73 (1) Իրավատեր  Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, One 
Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, USA, US 
  73 (2) Իրավ� նքներն ստացող  ԲրաS ն ԳմբՀ, 
Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg im Taunus, 
Germany, DE 
  Փոխանցվող իրավ� նքները  ամբողջS թյամբ 
  Գործող� թյան տարածքը      Հայաստանի 

ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է                          31.01.2018 

 ____________________ 
 
 
  Գրանց� մ No 2033  
  Ապրանքային նշանի իրավ� նքների փոխանց� մ  
  (11) Վկայական No 1685  
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¤  ¤ ՆՆԵՐՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¤  ¤ ՆՆԵՐ

  73 (1) Իրավատեր  Փոլարոիդ Քորփորեյշն, 
Դելավերի նահանգ, 4400 Baker Road, Min-
netonka, Minnesota 55343, United States of 
America, US 
  73 (2) Իրավ� նքներն ստացող  ՓիԷլԷռ ԱյՓի 
Հոլդինգս, ԼԼՔ, 4350 Baker Road, Minnetonka, 
MN 55343, U.S.A., US 
  Փոխանցվող իրավ� նքները  ամբողջS թյամբ 
  Գործող� թյան տարածքը      Հայաստանի

 ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է                          31.01.2018 

 ____________________ 
 
 
  Գրանց� մ No 2034  
  Ապրանքային նշանի իրավ� նքների փոխանց� մ  
  (11) Վկայական No 11119, 11120, 11121, 11122, 
11132, 11311, 11315, 25047, 25241  
  73 (1) Իրավատեր   Փֆայզր Էնթերփրայզիս 
ՍԱՌԼ, Rond-Point du Kirchberg 51, Avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg, LU 
  73 (2) Իրավ� նքներն ստացող   Փֆայզր Ինք., 
235 East 42nd Street, New York, 10017-5755, 
United States of America, US 

  Փոխանցվող իրավ� նքները  ամբողջS թյամբ 
  Գործող� թյան տարածքը      Հայաստանի 

ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է                         01.02.2018 

 ____________________ 
 
 
  Գրանց� մ No 2035  
  Ապրանքային նշանի իրավ� նքների 
փոխանց� մ  
  (11) Վկայական No 23835  
  73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Նարինե Թահմազյան, ք. Էջմի ածին, Կամոյի 
24ա, AM 
  73 (2) Իրավ� նքներն ստացող   Ա/Ձ Նարինե 
ՄS րադյան, ՀՀ Արմավիրի մարզ , գ. 
Նորակերտ, ՇահS մյան 26, AM 
  Փոխանցվող իրավ� նքները  ամբողջS թյամբ 
  Գործող� թյան տարածքը      Հայաստանի 

ՀանրապետS թյS ն 
  Գրանցված է    01.02.2018 

 ____________________ 
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16 .02 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¤  ¤ ՆՆԵՐՀԱՂՈՐԴԱԳՐ¤  ¤ ՆՆԵՐ

Գործող¥ թյան 

դադարեցման 

թվականը

Дата 

прекращения 

действия 

Արտոնագրի

համարը

Номер

патента

3057        20.07.2017
3058        19.07.2017
3060        22.07.2017
3062        22.07.2017
3071        28.07.2017
3123        21.07.2017

Տեղեկ¥ թյ¥ ններ 

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործող¥ թյան  դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործող¥ թյան 

դադարեցման 

թվականը

Дата 

прекращения 

действия 

Արտոնագրի

համարը

Номер

патента

442U        29.07.2017

Տեղեկ¥ թյ¥ ններ 

գյ¥ տերի արտոնագրերի գործող¥ թյան դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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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№ 02/2 
16 .02 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ

  (51) 2018.01  (11) 3162   (13) A 
F26B 9/00

  (21) AM20170128   (22) 27.10.2017 
 (72) Ашот Хачатрян (AM)  
 (73) Ашот Хачатрян, 0096, Ереван, Д. Малян 4, 
кв. 12 (AM)  
 (54) Солнечная сушилка 
 (57) Изобретение относится к сельскому 
хозяйству, в частности к солнечным сушильным 
устройствам для плодоовощных и других 
продуктов.

Солнечная сушилка имеет сушильную 
камеру с полками и сообщающуюся с 
ней, имеющую теплонакопительные 
элементы воздухонагревательную камеру с 
окном входа воздуха. Сушильная камера имеет 

окно выхода воздуха, к которому подсоединено 
средство выхода воздуха, при этом, 
воздухонагревающая камера сверху покрыта 
светопропускающим покрытием. Сушильная 
камера расположена под воздухонагревательной 
камерой, на дне которой выполнено 
воздухообменное отверстие. Окно выхода 
воздуха выполнено на дне сушильной камеры, 
при этом, теплонакопительные элементы 
выполнены в виде сеток, состоящих из 
расположенных рядами черных металлических 
прутьев. Средством выхода воздуха является 
воздухопровод. 

Упрощается конструкция сушилки, 
повышается эффективность сушки, 
сокращается ее продолжительность, 1 ил. 

 ____________________ 
 

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ

МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕПОЛЕЗНЫЕ

МОДЕЛИМОДЕЛИ



11 номер патента

13 код вида документа

 U патент на полезную модель

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки 

45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название полезной модели

56 источники информации 

57 реферат

62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

Международные коды для идентификации 

библиографических данных, относящихся к 

полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

  (51) 2018.01  (11) 507   (13) U
B64D9/00

    (21) AM20170134U   (22) 14.11.2017 
 (72) Сероб Абрамян (AM)  
 (73) Сероб Абрамян, 0004, Ереван, Микаелян 
74, д. 10 (AM)  
 (54) Способ транспортировки специального 

мобильного комплекса 
 (57) Полезная модель относится к способу 
транспортировки на большие расстояния 
мобильных специальных комплексов, имеющих 
большие габариты и колесные шасси.           

Комплекс демонтируют, отделяют колесное 
шасси от модульной площадки, загружают их на 
транспортное средство и транспортируют. После 
демонтирования отделяют антенну от модульной 
площадки, под кругом основания модульной 
площадки закрепляют колесные мостики, 
первый из которых с возможностью поворота. 
После загрузки модульной площадки, под его 
основанием помещают опорные подножия и 
винтовую опору, а в качестве транспортного 
средства используют транспортный самолет 
ИЛ-76. Под рамкой основания модульной 
площадки закрепляют три колесных мостика, 
второй из которых закрепляют в положении его 
колес выше земли.

Сокращаются время транспортировки 
мобиль ного специального комплекса на большие 
расстояния и расходы, 10 ил.     

 ____________________ 
 

  (51) 2018.01  (11) 508  (13) U
G01V1/00

    (21) AM20170132U   (22) 07.11.2017 

Сведения о выданных патентах

 (72) Каджик Хачатрян (AM)  
 (73) Каджик Хачатрян, 0074, Ереван, Неркин 
Шенгавит 5, дом 17 (AM)  
 (54) Устройство для радиолокационного 

поиска 
 (57) Полезная модель относится к областям 
радиосвязи, телефонной связи, радио-
электроники и информатики, в частности, к 
устройствам для сейсмической и лазерной 
разведки, а также к устройствам для радио-
локационного зондирования недр.

Устройство для радиолокационного 
поиска имеет множество идентичных 
сейсмических каналов, каждый из которых 
имеет последовательно соединенные 
сейсмоприемники, усилитель-компрессор, 
первый и второй множители,  усилитель-
декомпрессор и регистратор. Канал имеет 
блок синхронизации и аналого-цифровой 
преобразователь и блок задержки, имеющий 
цифровое запоминающее устройство, вход 
которого подключен к входу усилителя- 
компрессора, а выход – к другим входам первого 
и второго множителей. Вход управления аналого-
цифрового преобразователя и адресный 
вход цифрового запоминающего устройства 
подключены к выходу синхронизирующего 
блока. Блок задержки дополнительно имеет 
управляющий микроконтроллер со встроенной 
памятью EPROM, вход которого подключен к 
выходу аналого-цифрового преобразователя и 
к входу цифрового запоминающего устройства. 

Повышается обеспеченность полезного 
сигнала за счет исключения ложного отклика, 1 
ил.   

 ____________________ 
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ПРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫЗЦЫ

 (51) 09-03   (11) 439    (13) S  
 (21) 20170051    (22) 23.11.2017 
 (72) Карен Грантович Варданян (AM)  
 (73) ООО “Гранд Кенди”, Ереван, ул. Масиси 31 (AM)  
 (54) Жестяная и картонная коробки в виде 
панды для конфет (2 варианта)

  ____________________ 

 
 (51) 11-01    (11) 440   (13) S  
      11-03 
(21) 20170054    (22) 12.12.2017 
 (72) Арег Агасарян (AM)  
 (73) Арег Агасарян (AM)  
 (74) А. Галоян 
 (54) Ювелирное изделиe - орден “Голубь мира” 

 ____________________ 
 

 (51) 21-01   (11) 441    (13) S  
 (21) 20170046    (22) 24.10.2017 
 (72) Нарине Геворкян (AM)  
 (73) Нарине Геворкян, Ереван, ул. Г. Нжде 13/2, 
кв. 3 (AM)  
 (54) Елочная игрушка 

 ____________________ 

Сведения о зарегистрированных 

промышленных образцах
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Պետ¥ թյ¥ նների, տարածքների

և մի ջկառավարական կազմակերպ¥ թյ¥ նների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա

AE Արաբական Միացյալ

  Ամի րայ¥ թյ¥ ններ

AF Աֆղանստան

AG Անտիգ¥ ա և 

 Բարբ¥ դա

AI Անգիլա

AL Ալբանիա

AM Հայաստան

AN Նիդեռլանդական  

 Անտիլներ

AO Անգոլա

AP Մտավոր սեփակա-  

 ն¥ թյան աֆրիկյան

 տարածաշրջանային

 կազմակերպ¥ թյ¥ ն   

 (ՄՍԱՏԿ)

AR Արգենտինա

AT Ավստրիա

AU Ավստրալիա

AW Ար¥ բա

AZ Ադրբեջան

BA Բոսնիա և Հերցեգովինա

BB Բարբադոս

BD Բանգլադեշ

BE Բելգիա

BF Բ¥ րկինա Ֆասո

BG Բ¥ լղարիա

BH Բահրեյն

BI Բ¥ ր¥ նդի

BJ Բենին

BM Բերմ¥ դա

BN Բր¥ նեյ Դարասսալամ

BO Բոլիվիա

BR Բրազիլիա

BS Բահամն եր

BT Բ¥ թան

BV Բ¥ վեի կղզի

BW Բոտսվանա

BX Ապրանքային նշանների

 և արդյ¥ նաբերական

 նմ¥ շների Բենիլյ¥ քսի

 գերատեսչ¥ թյ¥ ն

BY Բելառ¥ ս

BZ Բելիզ

CA Կանադա

CD Կոնգոյի

 Դեմոկրատական 

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն 

CF Կենտրոնական 

 Աֆրիկյան 

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

CG Կոնգո

CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ

CK Կ¥ կի Կղզիներ

CL Չիլի

CM Կամե ր¥ ն

CN Չինաստան

CO Կոլ¥ մբիա

CR Կոստա Ռիկա

CU Կ¥ բա

CV Կանաչ հրվանդան

CY Կիպրոս

CZ Չեխիայի

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

DE Գերմանիա

DJ Ջիբ¥ թի

DK Դանիա

DM Դոմի նիկա

DO Դոմի նիկյան

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

DZ Ալժիր

EA Եվրասիական

 արտոնագրային կազմա-

 կերպ¥ թյ¥ ն (ԵԱԿ)

EC Էկվադոր

EE Էստոնիա

EG Եգիպտոս

EH Արևմտյան Սահարա

EM Ներքին շ¥ կայի 

 ներդաշնակման 

 գերատեսչ¥ թյ¥ ն

 (ապրանքային նշաններ 

 և արդյ¥ նաբերական 

 նմ¥ շներ)

EP Եվրոպական 

 արտոնագրային 

 գերատեսչ¥ թյ¥ ն (ԵԱԳ)

ER Էրիտրեա

ES Իսպանիա

ET Եթովպիա

FI Ֆինլանդիա

FJ Ֆիջի

FK Ֆոլկլանդյան 

 կղզիներ (Մալվիններ) 

FO Ֆարոյան Կղզիներ

FR Ֆրանսիա

GA Գաբոն

GB Միացյալ 

 Թագավոր¥ թյ¥ ն

GC Պարսից 

 Ծոցի արաբական 

 հանրապետ¥ թյ¥ նների 

 համագործակց¥ թյան
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչ¥ թյ¥ ն

GD Գրենադա

GE Վրաստան

GG Գ¥ եռնսեյ

GH Գանա

GI Ջիբրալթար

GL Գրենլանդիա

GM Գամբիա

GN Գվինեա

GQ Հասարակածային 

 Գվինեա

GR Հ¥ նաստան

GS Հարավային Ջորջիա և

 Հարավային Սենդվիչ 

 կղզիներ

GT Գվատեմալա

GW Գվինեա-Բիսա¥ 

GY Գայանա

HK Հոնկոնգ

HN Հոնդ¥ րաս

HR Հորվաթիա

HT Հայիթի

HU Հ¥ նգարիա

IB Մտավոր

 սեփական¥ թյան   

 համաշխարհային

 կազմակերպ¥ թյան 

 մի ջազգային բյ¥ րո 

 (ՄՍՀԿ)

ID Ինդոնեզիա

IE Իռլանդիա

IL Իսրայել

IM Այլովման

IN Հնդկաստան

IQ Իրաք

IR Իրան (Իրանի 

 Իսլամական 

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն)

IS Իսլանդիա

IT Իտալիա

JE Ջերսի

JM Ջամայկա

JO Հորդանան

JP Ճապոնիա

KE Քենիա

KG Ղրղզստան

KH Կամպ¥ չիա

KI Կիրիբաթի

KM Կոմորոս

KN Սենտ Քիտս և Նևիս

KP Կորեայի Ժողովրդա-

 դեմոկրատական
 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

KR Կորեայի 

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

KW Ք¥ վեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ

KZ Ղազախստան

LA Լաոսի Ժողովրդա-

 դեմոկրատական

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն 

LB Լիբանան

LC Սենտ Լյ¥ սիա

LI Լիխտենշտայն

LK Շրի Լանկա

LR Լիբերիա

LS Լեսոտո

LT Լիտվա

LU Լյ¥ քսեմբ¥ րգ

LV Լատվիա

LY Լիբիա

MA Մարոկկո

MC Մոնակո

MD Մոլդովայի

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

ME Մոնտենեգրո

MG Մադագասկար

MK Մակեդոնիա

ML Մալի

MM Միանմար

MN Մոնղոլիա

MO Մակաո

MP Հյ¥ սիսային Մարիանյան

  Կղզիներ

MR Մավրիտանիա

MS Մոնսեռա

MT Մալթա

MU Մավրիկիոս

MV Մալդիվն եր

MW Մալավի

MX Մեքսիկա

MY Մալայզիա

MZ Մոզամբիկ

NA Նամի բիա

NE Նիգեր

NG Նիգերիա

NI Նիկարագ¥ ա

NL Նիդեռլանդներ

NO Նորվեգիա

NP Նեպալ

NR Նա¥ ր¥ 

NZ Նոր Զելանդիա

OA Մտավոր սեփակա-

 ն¥ թյան աֆրիկյան

 կազմակերպ¥ թյ¥ ն 

 (ՄՍԱԿ)

OM Օման

PA Պանամա

PE Պեր¥ 

PG Պապ¥ ա Նոր Գվինեա

PH Ֆիլիպիններ

PK Պակիստան

PL Լեհաստան

PT Պորտ¥ գալիա

PW Պալա¥ 

PY Պարագվայ

QA Կատար

QZ Եվրոմի ¥ թյան բ¥ յսերի 

 տեսակների գրասենյակ 

RS Սերբիա

RO Ռ¥ մի նիա

RU Ռ¥ սաստանի 

 Դաշն¥ թյ¥ ն

RW Ռ¥ անդա

SA Սա¥ դյան Արաբիա

SB Սողոմոնյան Կղզիներ

SC Սեյշելներ

SD Ս¥ դան

SE Շվեդիա

SG Սինգապ¥ ր

SH Ս¥ րբ Հեղինե

SI Սլովենիա

SK Սլովակիա

SL Սիեռա Լեոնե

SM Սան Մարինո

SN Սենեգալ

SO Սոմալի

SR Ս¥ րինամ

ST Սաո Թոմե  և Պրինցիպե

SU* ԽՍՀՄ 

SV Էլ Սալվադոր

SY Սիրիայի Արաբական 

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

SZ Սվազիլանդ

TC Տ¥ րկս և Կեյկոս 

 Կղզիներ

TD Չադ

TG Տոգո

TH Թաիլանդ

TJ Տաջիկստան

TL Արևելյան Թիմոր 

TM Թ¥ րքմե նստան

TN Թ¥ նիս

TO Տոնգա

TR Թ¥ րքիա

TT Տրինիդադ և Տոբագո

TV Տ¥ վալ¥ 

TW Տայվան (Չինաստանի

  երկրամաս)

TZ Տանզանիայի Միացյալ 

 Հանրապետ¥ թյ¥ ն

UA Ուկրաինա

UG Ուգանդա

US Ամե րիկայի Միացյալ

  Նահանգներ

UY Ուր¥ գվայ

UZ Ուզբեկստան

VA Ս¥ րբ Առաջնորդարան

VC Սենտ Վինսենտ և

 Գրենադիններ

VE Վենես¥ ելա

VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)

VN Վիետնամ

VU Վան¥ ատ¥ 

WO Մտավոր սեփակա-

 ն¥ թյան համաշխարհ-

 ային կազմակերպ¥ թյ¥ ն 

 (ՄՍՀԿ)

WS Սամոա

YE Եմե ն

YU Սերբիա և Մոնտենեգրո

ZA Հարավային Աֆրիկա

ZM Զամբիա

ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյS թյS ն չS նի
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