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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր
B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3019
(13) A
C01F 7/00
(21) AM20150169
(22) 25.12.2015
(72) Հակոբ Սարգսյան (AM), Հովհաննես
Սարգսյան (AM), Լուսինե Հարությունյան (AM),
Համլետ Բադալյան (AM), Ռոմիկ Հարությունյան
(AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) Ալ յումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի
բնա
գավառին, մասնավորապես՝ ալյու
մինի հիդր
օքսիդի զոլի ստացման եղանակին:
Ալյումինի աղը լուծում են լուծիչում, լուծույթը
չեզոքացնում են, ապա ստացված զանգվածը
ենթարկում են պեպտիզացիայի: Որպես լուծիչ
վերցնում են էթիլային սպիրտ, չեզոքացնումն
իրականացնում են դիվինիլբենզոլի և ստիրոլի
համապոլիմերով՝
(անիոնիտ
AB-17-8)-ով,
մինչև պեպտիզացիայի ենթարկելը զանգվածը
տաքացնում են 40-50°C ջերմաստիճանում
անընդհատ խառնման պայմաններում 15-30
րոպե տևողությամբ, իսկ պեպտիզացիան
իրականացնում են թորած ջրի ավելացմամբ`
մինչև լուծույթի pH-ի 2,0-5,5 արժեքի հասնելը:
Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3020
(13) A
E04F 19/00
(21) AM20140144
(22) 20.10.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005,
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը,
մասնավորապես՝ սալիկներ տեղադրելու ժամա
նակ օգտագործվող բաժանարարներին:
Սալիկների բաժանարարն ունի վեց հավա
սար աչափ քառանկյուն պրիզմայի տեսքով
թևեր, որոնցից չորսը փոխուղղահայաց առանցք
ներով հատվում են կենտրոնում: Միմյանց
շարունակություն կազմող երկու թևերից յուրա
քանչյուրի հիմքում կատարված է մեկակ ան
քառակուսի անցք: Չորս խաչվող թևերից երեքին
նիստերի կողմից ուղղահայաց ամրակ ցված
են միմյանց շարունակություն կազմող երկու
քառանկյուն պրիզմայաձև թևեր: Պրիզմայաձև
թևերից յուրաքանչյուրն իր հիմքում ունի մեկական
քառակուսի անցք: Տարբերակներից մեկում
թևերի նիստերի եզրերն ունեն երեսակներ:
Սալիկների բաժանարարի թևերի ծայրերը կարող
են լինել ուղղանկյուն կամ կորացված:
Ընդլայնվում է սալիկների շարվածքի
տեսականին, 37 նկ.:
_____________________

6

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
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օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016. 01 (11) 453		
(13) U
A23L1/00
(21) AM20150128U
(22) 06.10.2015
(72) Ֆելիքս Մելիքսեթյան (AM), Արսեն
Մելիքսեթյան (AM)
(73) Ֆելիքս Մելիքսեթյան, 0056, Երևան, Նան
սենի 7, բն. 15 (AM), Արսեն Մելիքսեթյան, 0037,
Երևան, Արաբկիրի 51-րդ փող., 3, բն. 54 (AM)
(54) Գետնախնձորի լուծամզվածքի ստացման
եղանակ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես՝
գետնախնձորի
լուծամզվածքի
ստացման
եղանակին:
Գետնախնձորը
մանրացնում
են
և
ավելացնում ջուր: Գետնախնձորի և ջրի
խառնուրդը սենյակային ջերմաստիճանում
անցկացնում
են
կավիտացիոն
դաշտի
միջով՝ մինչև օգտակար նյութերի կորզման
աստիճանը կազմի 90-95%, ընդ որում ջուրը և
գետնախնձորը վերցված են 1:2 զանգվածային
հարաբերակցությամբ:
Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________
(51) 2016.01
(11) 454		
(13) U
B25B 13/00
(21) AM20140149U
(22) 27.10.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005,
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Մանեկադարձակ
(57) Մանեկադարձակն ունի բռնակ, բռնակի
ծայրերում մեկական գլխակալ` երկգլխանի
մանեկադարձակյա աշխատանքային գլխիկով:
Գլխիկը ներսից, կենտրոնական հատվածում
ունի գլանաձև անցքով միջնորմ, իսկ նիստերից
մեկի վերին հատվածում ունի գլանաձև
խոռոչ: Գլանաձև խոռոչում տեղակայված է
զսպանակված գնդիկ: Գլխիկը կատարված է
իր մեջ երկգլխանի մանեկադարձակյա միջուկի
սևեռման հնարավորությամբ:
Ընդլայնվում են մանեկադարձակի ֆունկ
ցիոնալ հնարավորությունները, 106 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01

(11) 455		

(13) U

B67B7/00
(21) AM20150141U

(22) 22.10.2015

(72) Վալերի Մկրտիչի Կարչիկյան (AM), Դավիթ
Վալերիի Կարչիկյան (AM)
(73) Վալերի Մկրտիչի Կարչիկյան, 0015,
Երևան, Պարոնյան 10, բն. 8ա (AM), Դավիթ
Վալերիի Կարչիկյան, 0015, Երևան, Պարոնյան
10, բն.8ա (AM)
(54) Խցանահան
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
կենցաղային տեխնիկային, մասնավորապես`
կեղևային
խցաններով
փակված
շշերի
խցահանման սարքերին:
Խցանահանն
ունի
սնամեջ
գլանի
տեսքով կատարված իրան, շշի բկանցքի վրա
նստեցվող գլխադիր և իրանի մեջ ուղղաձիգ
առանցքի ուղղությամբ տեղակայված ձող,
ընդ որում՝ ձողը վերին ծայրամասում ունի
բռնակ, իսկ ստորին ծայրամասին անշարժ
ամրակցված է պտուտակային ծայրոց: Ձողի
ստորին ծայրամասը կատարված է մխոցի
տեսքով, որը իրանի հետ կցորդված է ամբողջ
կցորդվող
մակերևույթների
երկայնքով
կատարված
պարուրակային
միացքով:
Մխոցը
պտուտակային
ծայրոցի
կողմից
ունի իր շարժումը սահմանափակող հենակ:
Իրանի և մխոցի պարուրակային միացքը
քայլով և ուղղությամբ համապատասխանում է
պտուտակային ծայրոցի պարուրակին: Իրանի
վերին հատվածում միակցված է կենտրոնական
անցք
ունեցող
կափարիչ,
ընդ
որում՝
կենտրոնական անցքը կատարված է դրա միջով
ձողի վերին ծայրամասն ազատ տեղաշարժելու
հնարավորությամբ:
Ապահովվում է խցանահանի ծայրոցի
պտուտակման ժամանակ առանցքային ճիգի
նվազեցումը, աշխատանքի հուսալիությունը և
սարքի շահագործման հարմարավետությունը,
1 նկ.:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
02.05.2016

(51) 2016.01
(11) 456
(13) U
C03B31/00
(21) AM20150160U
(22) 14.12.2015
(72) Նարինե Գևորգյան (AM)
(73) Նարինե Գևորգյան, 0006, Երևան, Գ.
Նժդեհի 13/2, բն. 3 (AM)
(54) Ապակեփաթեթի խճանկար-վիտրաժ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
շինարարությանը, մասնավորապես՝ դռների,
պատուհանների,
տարածքը
մեկուսացնող
ապակեփաթեթների գեղագիտական ձևա
վորման խճանկար-վիտրաժներին:

05/1

№ՄԱՍ 1

Ապակեփաթեթի
խճանկար-վիտրաժն
ունի զուգահեռ տեղակայված թափանցիկ
ապակիների թերթեր, որոնց միջև տեղակայված
եզրագծային շրջանակում տեղադրված է
գունավոր ապակիների կտորներից կատարված
խճանկար-վիտրաժ: Եզրագծային շրջանակին
պահանգներով ամրակցված է վիտրաժային
շրջանակ, որի մեջ լցված են գունավոր
ապակիներից
պատրաստված
տարբեր
երկրաչափական
ձևեր
ունեցող
սնամեջ
կտորներ:
Ապահովվում է խճանկար-վիտրաժի լուսա
թա
փանցությունը, թեթևությունը և պատ
րաստման հեշտությունը, 2 նկ.
_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

05/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20150384

(111) 24376

(220) 20.03.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 20.03.2025
(730) «Ֆրուիտո բելլե» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր
51/3, բն. 47, AM

(730) «Կրասկեան» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական
29/6, շինություն 3, AM
(442) 03.07.2015
(540)

(442) 20.04.2015
(540)

(511)
դաս 35. ներմուծում, արտահանում,
առևտուր, շուկայավարում:
_____________________

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ», «ՀՈՍՏԵԼ», «ARMENIA»,
«HOSTEL» բառերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, մուգ և բաց մոխրագույն գունային

(210) 20150426		

(111) 24377

(220) 31.03.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 31.03.2025
(730) «Ֆրուիտո բելլե» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր
51, շ. 3, բն. 47, AM
(442) 17.07.2015
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հոսթելի ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151133		

(111) 24379

(220) 03.08.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 03.08.2025
(730) Քուրթ Գեյգեր Լիմիթիդ, GB
(511)
դաս 29. պահածոյացված ձուկ և խեցգետին:
_____________________

(210) 20150461		

(111) 24378

(220) 08.04.2015

(151) 22.04.2016

(442) 05.11.2015
(540)

			(181) 08.04.2025
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

(511)
դաս 3. օճառներ. բուրումնավետ նյութեր.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ,
արդուզարդի
ոչ
բուժական
պարագաներ, ժելեր լոգանք և ցնցուղ ընդունելու
համար, մաշկի խնամքի պատրաստուկներ,
պատրաստուկներ մազերը խնամելու և ներկելու
համար, շամպուններ և լավորակիչներ, մարմնի
լոսյուններ, ձեռքի լոսյոններ, ոչ բուժական
լոսյուններ ոտքերի համար. ատամի փոշիներ
և մածուկներ. կոշիկի մածուկներ, կոշիկի
փայլեցման նյութեր, կոշիկի վաքս.
դաս 9. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք.
համակարգչային
ծրագրեր
(ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային
արտադրանք).
մագնիսական
եղանակով
ծածկագրված վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր,
պարգևատրման
քարտեր
և
վճարային
քարտեր.
չծածկագրված
մագնիսական
քարտեր. բանական քարտեր. ծածկագրված
բանկային քարտեր. ձայնի կամ պատկերի
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման
սարքեր,
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման
սկավառակներ.
նախապես
գրանցված
կոմպակտ
սկավառակներ.
CD-ROM-ներ, ժապավեններ և սկավառակներ.
արևապաշտպան ակնոցներ, օպտիկական
ակնոցներ,
պատյաններ
և
շրջանակներ
արևապաշտպան և օպտիկական ակնոցների
համար, հպաոսպնյակներ և տարողություններ
հպաոսպնյակների
համար.
պատյաններ
շարժական հեռախոսների համար. պատյաններ
և պայուսակներ լեփթոփների փոխադրման
համար.
դաս 14. ոսկերչական իրեր. պատին,
սեղանին և այլուր դրվող ժամացույցներ, ձեռքի
ժամացույցներ. ճարմանդներ. չափռաստներ
և օղլակներ. թանկարժեք քարեր. ազնիվ
մետաղներ և դրանց համահալվածքներ,
դրանցից պատրաստված կամ դրանցով
պատված իրեր՝ ընդգրկված սույն դասում.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
օղլակներ ոսկերչական իրերի համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կաշվե իրեր,
այն է՝ հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի
համար,
տուփեր
բոլորագլխարկների
համար,
ճամպրուկներ,
պորտֆելներ,
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թղթապանակ-պորտֆելներ,
բանալիների
պատյաններ, քսակներ, դրամապանակներ,
քարտապանակներ, ուսապայուսակներ, ճանա
պարհորդական թիկնապայուսակներ, մեջքի
պայուսակներ, դատարկ վաճառվող պիտոյա
տուփեր արդուզարդի և կոսմետիկական
պարագաների համար, ինչպես նաև անիվներով
և առանց անիվների ճանապարհորդական
պայուսակներ. ճանապարհորդական սնդուկ
ներ,
ճանապարհորդական
ճամպրուկներ.
ճանապարհորդական պայուսակներ. ձեռքի
պայուսակներ. հովանոցներ և անձրևակալներ.
արևապաշտպան հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս
26.
ճարմանդներ.
գոտիների
ճարմանդներ.
կոշիկների
ճարմանդներ.
հագուստի համար ճարմանդներ.
դաս 35. մանրածախ, փոստի միջոցով
պատվիրվող
և
առցանց
մանրածախ
առևտրի
ծառայություններ
կոշկեղենի,
տուֆլիների, սանդալների, հողաթափների,
արևապաշտպան ակնոցների, օպտիկական
ակնոցների, արևապաշտպան և օպտիկական
ակնոցների պատյանների, արևապաշտպան
և օպտիկական ակնոցների շրջանակների,
հպաոսպնյակների, հպաոսպնյակների տարո
ղությունների, ոսկերչական իրերի և թանկ
արժեք քարերի, սեղանին, պատին և այլուր
դրվող ժամացույցների, ձեռքի ժամացույցների,
ճարմանդների,
օղլակների,
գոտիների
ճարմանդների, կոշիկների ճարմանդների,
հագուստի համար ճարմանդների, ոսկերչական
իրերի համար օղլակների, ժամացույցների և
այլ ժամանակաչափ սարքերի, փաստաթղթերի
համար հարթ ճամպրուկների, ճամպրուկների,
պորտֆելների,
թղթապանակ-պորտֆելների,
բանալիների
պատյանների,
քսակների,
դրամապանակների,
քարտապանակների,
պլան
շետային համակարգիչների և շար
ժական հեռախոսների համար շապիկների և
պատյանների, ուսապայուսակների, ճանա
պարհորդական
թիկնապայուսակների,
մեջքի պայուսակների, արդուզարդի և կոսմե
տիկական պարագաների համար դատարկ
վաճառվող պիտոյատուփերի, անիվներով և
առանց անիվների ճանապարհորդական պայու
սակների, ճանապարհորդական սնդուկների,
ճանա
պարհորդական ճամպրուկների, ճանա
պար
հորդական
պայուսակների,
ձեռքի
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պայուսակների,
հովանոցների,
անձրևա
կալների,
արևապաշտպան
հովանոցների,
ձեռնափայտերի, վզկապների, ձեռնոցների,
գեղեցկության
և
անձնական
խնամքի
պարագաների, կոսմետիկական միջոցների,
օծանելիքի,
բուրումնավետ
նյութերի,
գլխարկների,
բոլորագլխարկների,
կեպի
ների և հագուստի ոլորտում. գովազդ,
խթանման
ծառայություններ.
առևտրի
ոլորտում
խրախուսման
ծառայություններ.
հաճախորդների հավատարմությանը նպաս
տող ծառայություններ և հաճախորդների
ակումբների ծառայություններ:

(210) 20151302		

(111) 24382

(220) 04.09.2015

(151) 22.04.2016
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			(181) 04.09.2025
(730) Եղիշե Արմենի Անանյան, ք. Նոյեմբերյան,
Բարանայի 6, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________
(210) 20151232		

(111) 24380

(220) 24.08.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 24.08.2025
(730) «ԱննաՔրիստի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան
36, բն. 10, AM
(442) 18.09.2015
(540)
(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151274		

(111) 24381

(220) 28.08.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Սերգեյ Վարդանյան, Երևան, Դավիթաշեն
2-րդ թաղ., շ. 77, բն. 25, AM

(526) «CANDEL» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կանաչ և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 4. մոմեր:
_____________________

(210) 20151386		

(111) 24383

(220) 22.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 22.09.2025
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
Պրոդովոլստվեննայա կոմպանիա «ԼԻՄԱԿ»,
RU
(442) 19.10.2015
(540)

(442) 18.09.2015
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
կարմիր, սպիտակ, բաց և մուգ դարչնագույն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բալա
գույնով:
(511)
դաս 35. ծաղիկների առևտուր:
_____________________

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. տոմատի հյութ սննդի պատ
րաստման համար. բանջարեղենի հյութեր
սննդի
պատրաստման
համար.
այվար
(պահածոյացված
պղպեղ).
մշակված
գետնանուշ. պահածոյացված լոբազգիներ.
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կոճապղպեղի մուրաբա. ճարպային նյութեր
սննդային ճարպերի պատրաստման համար.
պահածոյացված ոլոռ. պահածոյացված սնկեր.
ժելատին. մսի դոնդող. մրգի դոնդող. կոկոսի
ճարպ. կենդանական սննդային ճարպեր.
սննդային ճարպեր. մրգերի հիմքով թեթև
խորտիկներ. երշիկեղեն. սմբուկի խավիար.
դդմիկի խավիար. յոգուրտ. կեֆիր (կաթնային
ըմպելիք). կաթնային կոկտեյլներ. արյունե երշիկ.
կոմպոտներ (եփած մրգերից աղանդեր). մսի
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. ձկան
պահածոներ. մրգի պահածոներ. սերուցքային
կրեմ. կրոկետներ. կումիս (կաթնային ըմպելիք).
լեցիտին
խոհարարական
նպատակների
համար. մարգարին. մարմելադ, բացառությամբ
հրուշակեղենի. սննդային յուղեր. գետնանուշի
յուղ. կակաոյի յուղ. կոկոսի հեղուկ յուղ.
կոկոսի պինդ յուղ. եգիպտացորենի սննդային
յուղ. քնջութի սննդային յուղ. կտավատի
սննդային յուղ խոհարարական նպատակների
համար. սերուցքային կարագ. մանրած նուշ.
կաթ. գետնանուշի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. բրնձի կաթ (կաթի
փոխարինիչ). խտացրած կաթ. սոյայի կաթ
(կաթի փոխարինիչ). բանջարեղենի մուսեր. ձկի
մուսեր. մրգի պտղամիս. միս. պահածոյացված
միս.
կաթնային
ըմպելիքներ
կաթի
գերակշռությամբ. չորացրած բանջարեղեն.
կարտոֆիլի ձիթաբլիթներ. պահածոյացված
ձիթապտուղ. չորացրած կոկոս. մշակված
ընկույզ. տոմատի մածուկ. լյարդի պաշտետ.
շաքարե օշարակում եփած պտուղներ կամ
հատապտուղներ. հապալասի խյուս. խնձորի
խյուս. արաժան (երկար եռացրած կաթ՝
պատրաստված կաթնաթթվային խմորման
եղանակով). բանջարեղենի աղցաններ. մրգային
աղցանններ. մշակված սերմեր. արևածաղկի
մշակված սերմեր. հարած սեր. սերուցք
(կաթնամթերք).
ճարպային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների համար. թթվասեր (թթվեցրած
սերուցք). պանիրներ. սոյայի կաթնաշոռ.
խուրմա.
հումուս
(մածուկ
թուրքական
ոլոռից). կարտոֆիլի փաթիլներ. մրգակեղև.
պահածոյացված սխտոր. կարտոֆիլի չիպսեր.
ցածր կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր.
մրգային չիպսեր. մսի լուծամզուքներ. ձու.
դաս 30. բլիթներ. լապշայի հիմքով
ուտեստներ.
վաֆլի,
վաֆլե
տորթեր.
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հացաբույսերի հիմքով թեթև խորտիկներ.
քաղցր խմորից հրուշակեղեն՝ հիմնականում
խճողակով.
ալրային
հրուշակեղեն.
հրուշակեղեն
գետնանուշի
հիմքով.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. մակարոնեղեն.
կրեկերներ.
ալրային
սննդամթերք.
լապշա. մակարոն (նշով թխվածքաբլիթ).
մակարոնեղեն. մարցիպան. թխվածքաբլիթ.
չոր թխվածքաբլիթ. կարկանդակներ. մսով
կարկանդակներ. հացահատիկային մթերք,
այն է՝ եգիպտացորենի ձողիկներ. անուշահաց.
քաղցրավենիք.
սպագետի.
պաքսիմատ.
փաթիլներ
(հացահատիկային
մթերք).
պատրաստի խմոր. քաղցր կաթնահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. խմոր հրուշակեղենի
համար. հացաբուլկեղեն, այդ թվում նաև
չորաբլիթներ և օղաբլիթներ. հաց. սննդային
ալյուր. ցորենի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր.
դաս 31. չմշակված գետնանուշ. չմշակված
խաղող.
շաքարեղեգի
քուսպ
(հումք).
հացահատիկային
բույսերի
չմշակված
սերմեր. սերմնահատիկ (հացահատիկային
բույսեր). ուտելի արմատապտուղներ. եղերդի
ներքնացողուններ. եգիպտացորեն. ուտելի
չմշակված
քնջութ.
չմշակված
կիտրոն.
չմշակված ձիթապտուղ. նուշ (պտուղ). վարսակ.
չմշակված բանջարեղեն. չմշակված վարունգ.
կոկոս. ընկույզներ (պտուղ). հացահատիկային
թեփ. պատիճավոր պղպեղ (բույս). չմշակված
ցիտրուսային
պտուղներ.
հացահատիկի
մշակման արգասիքներ կերերի համար.
ցորեն. չմշակված բրինձ. տարեկան. չմշակված
ճակնդեղ. ածիկ գարեջրագործության և
գինեգործության
համար.
շաքարեղեգ.
չմշակված դդում. չմշակված միրգ. պնդուկ. հմուլ.
չմշակված եղերդ. թարմ սխտոր. չմշակված
ոսպ. չմշակված սպանաղ. գիհի հատապտուղ
ներ. չմշակված հատապտուղ (պտուղ). գարի.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերետիվներ.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ. ջրեղեն (ըմպելիքներ). իզոտոնիկ
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
լիմոնադ. ըմպելիքներ կաթնային շիճուկի
հիմքով. ոչ ալկոհոլային մրգային նեկտարներ
պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքների պատրաստման
համար.
սասապարիլ
(ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար.
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օշարակներ ըմպելիքների համար. տոմատի
հյութ (ըմպելիք). խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութ (ըմպելիք). մրգահյութ. բաղադրություններ
գազավորված ջրերի պատրաստման համար.
բաղադրություններ լիկյորների պատրաստման
համար. բաղադրություններ հանքային ջրերի
պատրաստման համար. բաղադրություններ
ըմպելիքների պատրաստման համար. քաղցու.
գարեջրի քաղցու. ածիկի քաղցու. հաբեր
գազավորված ըմպելիքների պատրաստման
համար.
հմուլի
լուծամզուքներ
գարեջրի
պատրաստման համար. բնահյութեր ըմպելիք
ների պատրաստման համար. նշի կաթ
(ըմպելիք). խաղողի ոչ ֆերմենտացված քաղցու.
ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամզուքներ.
դաս 33. ապերետիվներ. բրենդի. գինիներ.
վիսկի. օղի. ջին. դիջեստիվներ (լիկյորներ և
սպիրտային խմիչքներ). կոկտեյլներ. խառնած
ալկոհոլային խմիչքներ, բացառությամբ գարե
ջրի հիմքով խմիչքների. ալկոհոլային խմիչք
ներ, բացառությամբ գարեջրի. ալկոհոլային
խմիչքներ մրգերի պարունակությամբ. մեղրի
խմիչքներ (մեդովուխա). անանուխի թրմօղի.
դառնահամ թրմօղիներ. ռոմ. տանձի սիդր.
սիդրեր. սպիրտային լուծամզուքներ. մրգային
սպիրտային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
բնահյութեր.
դաս 35. ներմուծման – արտահանման
գործակա
լություններ. առևտրային տեղեկա
տվական
գործակալություններ.
ապրանք
ների
ցուցադրում.
հասարակական
կարծիքի
ուսումնասիրություն.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
տեղեկատվության
տրամա
դրում
գործարարության
ասպա
րեզում.
տեղեկատվություն
և
խորհրդա
տվություն սպառողների համար առևտրի
ասպարեզում
(սպառողական
տեղեկա
տվություն
ապրանքների
վերաբերյալ).
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում. առևտրային տոնավաճառների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում.
բոլոր մեդիամիջոցներով ապրանքների ներկա
յացում մանրածախ առևտրի նպատակով.
աճուրդային վաճառք. առևտրային ավտո
մատների վարձույթ. գովազդային տեքստերի
հրապարակում.
նմուշների
տարածում.
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային

05/1

№ՄԱՍ 1

նյութերի առաքում. ապրանքների պատվեր
ների մշակման գործընթացների կառավա
րում. մանեկենագործների ծառա
յություններ
ապրանք
ների գովազդման կամ խթանման
համար. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում). գործնական փորձաքննություն.
առևտրի խթանում երրորդ անձանց համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151387		

(111) 24384

(220) 22.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 22.09.2025
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(526) «Армянский Конячный Напиток» և «CognacCocktail» գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. կոնյակի կոկտեյլ:
_____________________

(210) 20151401		

(111) 24385

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) Թորոս Վարդանի Վարդանյան,
Էջմիածին, Բաղրամյան 18ա, բն. 11, AM

ք.

(442) 19.10.2015
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(540)

(511)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ:
_____________________

(210) 20151402		

(111) 24386

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
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նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչ
ներ. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր
և փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպա
նելու համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման
համար նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. ներկը, կեղտաբծերը
և լաքը հեռացնելու համար պատրաստուկներ
(բացի
արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար, կոշկեղենի ողորկման մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ կոշկեղենի համար. ոչ բժշկական
բալզամներ, նյութեր և աղեր լոգարանի համար,
սպիտակեցնող աղեր, սպիտակեցնող նյութեր,
ատամի մաքրման միջոցներ, քիմիական
մաքրման միջոցներ, շպարման պարագաներ.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
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ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա
սատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաս
տուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետա
տներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ
և փոխանցման տարրեր (բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղա
տնտեսական
գործիքներ,
բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական
մեքենաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառամայրեր
(մամլամայրեր),
ներկող
թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տո
գրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,

05/1

№ՄԱՍ 1

չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միաց
ման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգա
վորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
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նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ,
այդ
թվում՝
հողային
աշխատանքների, հողի լավորակման համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտաճա
նապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար մեքենաներ լեռնային ստորերկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճա
նա
պարհային տրակտորներ. ներքին այրման
շարժիչով երկժանի բեռնիչներ. էլեկտրական
շարժիչով
ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ. գյուղատնտեսական տրակ
տորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային,
նորոգման և պահեստային մասեր բոլոր
վերոնշյալ ապրանքների համար և կառուց
վածքային, նորոգման և պահեստային մասեր
վերոնշյալ
տրանսպորտային
միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
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ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչներ բանալիների համար, բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի
տոպրակներ,
պայուսակներ
ավիաճանապարհորդությունների
համար,
տնտեսական պայուսակներ, ճամփորդական
պայուսակներ, պայուսակներ աթլետիկայի
համար, սպորտային պայուսակներ, դպրո
ցական պայուսակներ, կռնապայուսակներ, ուսի
վրայով գցվող պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս
22.
ճոպաններ,
պարաններ,
առասան
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկա
րաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
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պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածա
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստ
ված բնական կամ արհեստական թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ և շերտավարագույրներ՝ ամբող
ջովին կամ մասամբ պատրաստված գործ
վածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր լոգասենյակների համար. սայթաքումը
կանխարգելող գորգեր. ոչ մանածագործական
իրեր զարդարման համար, ոչ մանա
ծա
գործական գորգեր (պատի ծածկոց). մարմնա
մարզական
ներքնակներ.
պաստառներ.
մանածագործական պաստառներ. հարթակներ,
տակդիրներ
գորգածածկույթների
համար.
հատակի վինիլային ծածկույթներ. ուղելաթեր
ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա խսիրներ.
խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
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ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորաց
ված
և ջերմամշակման
ենթարկված
մրգեր և բան
ջարեղեն.
դոն
դող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և
կաթնա
մթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր,
կարտոֆիլային
չիպսեր.
մշակված,
պահածոյացված ձիթապտուղ. մուրաբաներ,
կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, մթերքներ՝
հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված
ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 29-րդ
դասում.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացա
հա
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ)
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ
պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ.
գարեջրի քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի
քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային
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էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի)
էքստրակտներ
գարեջուր
պատրաստելու
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ
պատրաստելու համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
երրորդ
անձանց՝
ուղղակի
շուկայավարման,
գովազդի,
պոտենցիալ
սպառողների շրջանակի որոշման, պատվերների
մշակման և վճարումների մշակման հարցերում
օժանդակման ծառայություններ. էլեկտրոնային
տվյալների կառավարման ծառայություններ
քաշի կառավարման, մարդու առողջության
և
մարզավիճակի,
բազմամակարդակ
շուկայավարման և փոքր բիզնեսի զարգացման
վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառայու
թյուններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառա
յություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրո
նային եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային
ցանցի միջոցով. ֆինանսական տեղեկա
տվության տրամադրում, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ
և
հաշվետվություն
և
ֆինանսական
փաստաթղթերի և արձանագրված տվյալների
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և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործակա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ծառայություններ
թան
կարժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում, շինա
րարության վերաբերյալ տեղեկատվություն.
արդյունաբերական ձեռնարկությունների շինա
րարություն. հանքային օգտակար հանածոների
արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. փոխադրամիջոցների լվացում.
փոխադրամիջոցների սպասարկման կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս
38.
հեռահաղորդակցություն.
բջջային
(շարժական)
հեռախոսակապ.
կապ
համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ.
հեռախոսակապ.
կապի
սարքավորումների, այդ թվում` հեռախոսների
և ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվյալների հաղորդման
վերա
բերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցան
ցերով
տրամադրվող
տեղեկատվություն. էլեկտրո
նային փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
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պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների,
էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի
կամ
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ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային տեղեկատվություն. տելե
մատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
մասնավորապես` ճանապարհային տեղեկա
տվության արտացոլման համար. հեռահա
ղորդակցություն, մասնավորապես` տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
տվյալների,
մասնավորապես`
ընդհանուր
տեղեկա
տվության, ինչպես նաև` ավտոմոբիլների,
երթևեկության
ու
ճանապարհների
վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղորդում. հեռահաղորդակցություն, մաս
նա
վորապես`
տվյալների
հաղոր
դում
ու
կիրա
ռական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահ
պանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում. տուրիստական գործակա
լություններ. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ջրամատակարարում
(ջրի
առբերում
և
բաշխում). օդային տրանսպորտ. սանիտա
րական
տրանսպորտ.
տրանսպորտային
միջոցների
քարշակում՝
վնասվածքների
դեպքում.
ավտոմեքենաների
վարձույթ.
ավտոմոբիլային և ավտոբուսային տրանս
պորտ. զբոսանքի մոտորանավակների ծառա
յու
թյուններ.
փոքրիկ
նավերի
վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային տրանսպորտ. երկաթուղային տրանս
պորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային
տեղափոխումների
միջնորդու
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թյուն. նավարկությունների կազմակերպում.
տուրիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնա
թափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների
ծառայություն.
ծովային
փոխադրումներ. զրահապատված տրանս
պորտով արժեքավոր իրերի փոխադրում.
ճանապարհորդների
փոխադրում.
աղբի
փոխադրում
և
բեռնաթափում.
նավերի
պահեստարաններ. փոխադրումների միջնոր
դական ծառայություններ. ավտովարորդների
ծառայություններ.
ցրիչի
ծառայություն
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրումների
հարցերով տեղեկատվություն. ջրասուզակի
զանգերի
և
ապրանքների
պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
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մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
և
անցկացում.
գյուղատնտեսական
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աշխատանքների ուսուցման կազմակերպում
(վարժանք և գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումներ.
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա
զոտություններ. համակարգչային ապարատ
ների և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում.
քիմիական անալիզ. նյութերի փորձարկումներ.
հետազոտություններ մանրէաբանության բնա
գավառում.
հետազոտություններ
քիմիայի
բնագավառում. նոր ապրանքների (արտա
դրատեսակների) հետազոտում և մշակում
(երրորդ անձանց համար). որակի հսկողություն.
ծառայություններ քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքնե
րով ապահովման ծառայություններ` մասնա
վորապես
ռեստորաններ,
սրճարան
ներ,
կաֆետերիաներ, ինքնասպասարկման ռեստո
րաններ, ճաշարաններ, բարերի ծառայու
թյուններ,
կերակրի
պատրաստման
և
առաք
ման ծառայություններ. ժամանակավոր
բանակատեղով ապահովման ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151403		

(111) 24387

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)
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(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ.
ներկանյութեր,
սննդային
ներկանյութեր. փայտի պահպանման նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
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մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. ներկը, կեղտաբծերը
և լաքը հեռացնելու համար պատրաստուկներ
(բացի
արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար, կոշկեղենի ողորկման մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ կոշկեղենի համար. ոչ բժշկական
բալզամներ, նյութեր և աղեր լոգարանի համար,
սպիտակեցնող աղեր, սպիտակեցնող նյութեր,
ատամի մաքրման միջոցներ, քիմիական
մաքրման միջոցներ, շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
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ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շար
ժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ,
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու
թյամբ
ձեռքով
կառավարվողների.
ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական մեքենաներ (ոչ գրասենյակային),
տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր, տառամայրեր (մամլամայրեր),
ներկող թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
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համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ, այդ թվում՝ հողային աշխա
տանքների,
հողի
լավորակման
համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտաճա
նապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար մեքենաներ լեռնային ստոր
երկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճանապարհային
տրակտորներ.
ներքին այրման շարժիչով երկժանի բեռ
նիչներ. էլեկտրական շարժիչով ճան
կավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ.
գյուղա
տնտեսական
տրակտորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար
և կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ,
փայլար
և
այդ
նյութերից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
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ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչներ բանալիների համար, բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի տոպրակներ, պայուսակներ ավիա
ճանապարհորդությունների համար, տնտե
սական
պայուսակներ,
ճամփորդական
պայուսակներ, պայուսակներ աթլետիկայի
համար, սպորտային պայուսակներ, դպրոցական
պայուսակներ, կռնապայուսակներ, ուսի վրայով
գցվող պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
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կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացա
ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտորներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
բնական
կամ
արհեստական
թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
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բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ և շերտավարագույրներ՝ ամբող
ջովին
կամ
մասամբ
պատրաստված
գործվածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ,
կիսագուլպաներ
և
ներքնազգեստներ, բլուզներ, շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածած
կույթներ. պատի պաստառներ (ոչ մանածագոր
ծական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ). գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների
համար. գորգեր լոգասենյակների համար.
սայթաքումը
կանխարգելող
գորգեր.
ոչ
մանածագործական իրեր զարդարման համար,
ոչ մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ
ներ.
մանածագործական
պաստառներ.
հարթակներ, տակդիրներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս
28.
խաղեր
և
խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահա
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
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չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազ
դուրիչ)
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ
պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ.
գարեջրի քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի
քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային
էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի)
էքստրակտներ
գարեջուր
պատրաստելու
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ
պատրաստելու համար.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական
գործունեություն,
ներառյալ՝
կրեդիտ և դեբետ քարտերին վերաբերող
ծառայություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառայու
թյուններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
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վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ և
հաշվետվություն և ֆինանսական փաստա
թղթերի և արձանագրված տվյալների և
փաստերի
կառավարում.
վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. աշխա
տանքի տեղավորման գործակալություններ,
ներդրումային
ծառայություններ,
մասնա
վորապես՝
ծառայություններ
թանկարժեք
մետաղների
և
հանքաքարերի
ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում,
շինարարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն.
արդյունաբերական
ձեռնար
կությունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների լվացում. փոխադրա
միջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս
38.
հեռահաղորդակցություն.
բջջային (շարժական) հեռախո
սակապ. կապ
համակարգչային
տերմինալների
օգտա
գործմամբ. հեռախոսակապ. կապի սարքա
վորումների, այդ թվում` հեռախոսների և
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվյալների հաղորդման
վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիո
կապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող
տեղեկատվություն. էլեկտրո
նային փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
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տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպոր
տային միջոցներին և մարդկանց օգնության
և ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
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տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների,
էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի
կամ
ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային տեղեկատվություն. տելե
մատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
մասնավորապես` ճանապարհային տեղեկա
տվության արտացոլման համար. հեռահա
ղորդակցություն, մասնավորապես` տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
տվյալների,
մասնավորապես`
ընդհանուր
տեղեկա
տվության, ինչպես նաև` ավտոմոբիլների,
երթևեկության ու ճանապարհների վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնա
վորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրառական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահ
պանում.
ճանապարհորդությունների
կազմա
կերպում. տուրիստական գործակա
լություններ. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ջրամատակարարում
(ջրի
առբերում
և
բաշխում).
օդային
տրանսպորտ.
սանիտարական
տրանսպորտ.
տրանս
պորտային միջոցների քարշակում՝ վնաս
վածքների
դեպքում.
ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտոբուսային
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տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորանավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային
տրանսպորտ.
երկաթուղային
տրանսպորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթա
վոր
ված բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային տեղափոխումների միջնորդություն.
նավարկությունների
կազմակերպում.
տուրիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնա
թափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների ծառայություն. ծովային փոխա
դրումներ. զրահապատված տրանսպորտով
արժեքավոր իրերի փոխադրում. ճանա
պարհորդների փոխադրում. աղբի փոխադրում
և բեռնաթափում. նավերի պահեստարաններ.
փոխադրումների
միջնորդական
ծառա
յություններ.
ավտովարորդների
ծառայու
թյուններ. ցրիչի ծառայություն (թղթակցության
կամ ապրանքների առաքում). պահեստներում
ապրանքների պահման հարցերով տեղեկա
տվություն.
փոխադրումների
հարցերով
տեղեկատվություն.
ջրասուզակի
զանգերի
և ապրանքների պահման բեռնարկղերի
վարձույթ. հաշմանդամների բազկաթոռների
վարձույթ. անհապաղ օգնության տրանս
պորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային
միջոցների
վերապահում
(ամրագրում).
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ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում (ամրագրում). փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության,
նամակների, փոստի առաքում. թերթերի
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների
առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
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դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
և անցկացում. գյուղատնտեսական աշխա
տանքների
ուսուցման
կազմակերպում
(վարժանք և գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումն
եր.
արդյունաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատա
րելա
գործում. քիմիական անալիզ. նյութերի
փորձարկումներ.
հետազոտություններ
մանրէա
բանության բնագավառում. հետա
զոտություններ
քիմիայի
բնագավառում.
նոր ապրանքների (արտադրատեսակների)
հետազոտում և մշակում (երրորդ անձանց
համար). որակի հսկողություն. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ`
մասնա
վորապես
ռեստորաններ,
սրճարաններ,
կաֆետերիաներ,
ինքնասպասարկման
ռեստորաններ,
ճաշարաններ,
բարերի
ծառայություններ, կերակրի պատրաստման և
առաքման ծառայություններ. ժամանակավոր
բանակատեղով ապահովման ծառայություններ,
բացառությամբ՝
կոնֆերանս
դահլիճների
վարձակալում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անաս
նաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտե
սական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________
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			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր,
ներկանյութերի
սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
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գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ.
ներկանյութեր,
սննդային
ներկանյութեր. փայտի պահպանման նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. ներկը,
կեղտաբծերը և լաքը հեռացնելու համար
պատրաստուկներ (բացի արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար,
կոշկեղենի
ողորկման մածուկներ, կոշկեղենի մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ
կոշկեղենի
համար. ոչ բժշկական բալզամներ, նյութեր և
աղեր լոգարանի համար, սպիտակեցնող աղեր,
սպիտակեցնող նյութեր, ատամի մաքրման
միջոցներ, քիմիական մաքրման միջոցներ,
շպարման պարագաներ.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա
սատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
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համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենա
ների շարժաբերային շղթաների), չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչ
ներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
կցորդիչներ,
միացք
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի ավտոմատներ. տպագրական մեքե
նաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառամայրեր (մամլամայրեր), ներկող թմբկա
գլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տո
գրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
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հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
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սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ,
այդ
թվում՝
հողային
աշխատանքների,
հողի
լավորակման
համար տրանսպորտային միջոցներ, արտա
ճանապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար
մեքենաներ
լեռնային
ստորերկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճանապարհային
տրակտորներ.
ներքին այրման շարժիչով երկժանի բեռնիչ
ներ. էլեկտրական շարժիչով ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ.
գյուղա
տնտեսական
տրակտորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար
և կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
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պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես քարտերի թղթապանակներ, բռնիչ
ներ
բանալիների
համար,
բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի
տոպրակներ,
պայուսակներ
ավիաճանապարհորդությունների
համար,
տնտեսական պայուսակներ, ճամփորդական
պայուսակներ, պայուսակներ աթլետիկայի
համար, սպորտային պայուսակներ, դպրոցական
պայուսակներ, կռնապայուսակներ, ուսի վրայով
գցվող պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. դռներ կահույքի համար, կահույքի
նախապատրաստվածքներ, կահույքի սահ

05/1

№ՄԱՍ 1

մանափակիչներ՝ ընդգրկված 20-րդ դասում,
բուֆետներ (ամանեղենի համար), գզրոցներ
(սեղանի հանվող արկղեր), փայտյա նուրբ
իրեր,
թղթապահարաններ,
կախարաններ
հագուստի համար, հենակներ հովանոցների
համար, բուխարու էկրաններ կենցաղային
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
բուխարու ցանցեր. մանկական օրորոցներ.
մանկական մահճակալներ, նկարի շրջանակ
ներ և նկարի շրջանակի շրջանակաձողեր.
դա
րակներ ամսագրերի համար. թեյի սեղա
նիկներ, հայելիներ. բարձեր բազմոցի համար,
քիվեր, վարագույրների կախիչներ և օղակներ,
մահճակալներ և ծալովի մահճակալներ. փչովի
ներքնակներ
ճամբարային
պայմաններում
օգտագործելու համար. քնապարկեր, բարձեր.
փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ,
ցուցատախտակներ,
վաճառքի և ցուցադրման վաճառասեղաններ.
ոչ մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված
20-րդ դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս
22.
ճոպաններ,
պարաններ,
առասաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկա
րաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանա
ծա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածա
գոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտորներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
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բնական
կամ
արհեստական
թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ և շերտավարագույրներ՝ ամբող
ջովին կամ մասամբ պատրաստված գործ
վածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր
լոգասենյակների
համար.
սայ
թաքումը կանխարգելող գորգեր. ոչ մանա
ծագործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ.
մանածագործական պաստառներ. հարթակներ,
տակդիրներ
գորգածածկույթների
համար.
հատակի վինիլային ծածկույթներ. ուղելաթեր
ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա խսիրներ.
խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր
և ճարպեր, կարտոֆիլային չիպսեր. մշակված,
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պահածոյացված ձիթապտուղ. մուրաբաներ,
կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, մթերքներ՝
հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված
ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 29-րդ
դասում.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահա
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ)
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ
պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ.
գարեջրի քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի
քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային
էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի)
էքստրակտներ
գարեջուր
պատրաստելու
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ
պատրաստելու համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
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յություններ.
երրորդ
անձանց՝
ուղղակի
շուկայավարման, գովազդի, պոտենցիալ սպա
ռողների շրջանակի որոշման, պատվերների
մշակման և վճարումների մշակման հարցերում
օժանդակման ծառայություններ. էլեկտրոնա
յին տվյալների կառավարման ծառայություններ
քաշի կառավարման, մարդու առողջության
և մարզավիճակի, բազմամակարդակ շուկա
յավարման և փոքր բիզնեսի զարգացման
վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական
գործունեություն,
ներառյալ՝
կրեդիտ և դեբետ քարտերին վերաբերող
ծառայություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառա
յություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում. էլեկտրոնային դեբետ և կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով
կանխիկ դրամի վճարումներ և փոխարինում.
կանխիկ դրամով էլեկտրոնային գործարքներ.
բանկոմատներին
վերաբերող
բանկային
ծառայություններ. վճարագրերի իսկության
ստուգման,
կանխիկացման
և
կանխիկ
վճարումների ծառայություններ. էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ քարտերի և վճարման գործարքների
վավերացման
և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ. բանկային ծառայություններ.
հաշիվների և մուրհակների վճարումների
իրականացման
և
ներկայացման
ծառայություններ.
վճարման
ծառա
յություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ
և հաշվետվություն և ֆինանսական փաս
տաթղթերի և արձանագրված տվյալների
և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
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աշխատանքի
տեղավորման
գործա
կալություններ, ներդրումային ծառայություն
ներ,
մասնավորապես՝
ծառայություններ
թանկարժեք մետաղների և հանքաքարերի
ոլորտի ընկերություններում և դրանց հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորո
գում,
շինարարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն.
արդյունաբերական
ձեռնար
կու
թյունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների
լվացում.
փոխա
դրամիջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս
38.
հեռահաղորդակցություն.
բջջային (շարժական) հեռախոսակապ. կապ
համակարգչային
տերմինալների
օգտա
գործմամբ. հեռախոսակապ. կապի սարքա
վորումների, այդ թվում` հեռախոսների և
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվյալների հաղորդման
վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող տեղեկատվություն. էլեկտրո
նային փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների օգտագործմամբ խորհրդա
նիշեր, պատկերներ և ձայներ պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային ցանց մուտքի ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման (ծառայությունների) կենտրոնի
միջոցով տելեմատիկ օգնություն` վթարի,
կոտրվածքի կամ հափշտակման դեպքում
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տրանսպորտային միջոցներին և մարդկանց
օգնության և ներդրման նպատակով զանգերի
միացում. կապի ծառայությունների և էլեկ
տրոնային
հաղորդակցությունների
ցանց
մուտքի
տրամադրում`
մուլտիմեդիային,
տեսա- կամ ձայնա- տվյալների փոխանցման
և բեռնման կամ ընդունման նպատակով.
համացանցում թվային երաժշտության մուտքի
տրամադրում. հեռահաղորդակցություն, մաս
նա
վորապես` տրանսպորտային միջոցների
վիճակի մասին հեռավոր զանգերի ստացում,
համաձայնեցում
և
վերահասցեագրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագ
նապի հեռավոր ազդանշանների ընդու
նում, համաձայնեցում և վերահասցեագրում.
տեքստային,
ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների ու ազդանշանների,
չափվող
տեղեկատվության,
ձայների,
պատկերների, տեսագրությունների, դիրքի,
տեղափոխման և վիճակի մասին տվյալների
փոխանցում ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների միջև, ինչպես նաև շարժիչների
մարտկոցների և ապարատների ու տվյալների
հաղորդման և մշակման տարբեր կենտրոնների
և տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելե
մատիկ ծառայություններ, մասնավորա
պես` աշխատանքի վերահսկման ծառայություն
ներ,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի կամ
ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառա
յություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
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կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային տեղեկատվություն. տելե
մատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
մասնավորապես`
ճանապարհային
տեղե
կատվության արտացոլման համար. հեռա
հաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տելե
մա
տիկ համակարգերի միջոցով տվյալ
ների, մասնավորապես` ընդհանուր տեղեկա
տվության, ինչպես նաև` ավտոմոբիլների,
երթևեկության ու ճանապարհների վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնա
վորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրառական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակեր
պում. տուրիստական գործակալություններ.
ճանապարհորդների
ուղեկցում.
ջրամա
տակարարում (ջրի առբերում և բաշխում). օդային
տրանսպորտ. սանիտարական տրանսպորտ.
տրանսպորտային
միջոցների
քարշակում՝
վնասվածքների դեպքում. ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտոբուսային
տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորանավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային
տրանսպորտ.
երկաթուղային
տրանսպորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային տեղափոխումների միջնորդություն.
նավարկությունների կազմակերպում. տու
րիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնա
թափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրար
գելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահ
ման պահեստների վարձույթ. լաստանա
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վերով տեղափոխում. գետային տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների ծառայություն. ծովային փոխա
դրումներ. զրահապատված տրանսպորտով
արժեքավոր իրերի փոխադրում. ճանա
պարհորդների փոխադրում. աղբի փոխադրում
և բեռնաթափում. նավերի պահեստարաններ.
փոխադրումների
միջնորդական
ծառա
յություններ.
ավտովարորդների
ծառա
յություններ.
ցրիչի
ծառայություն
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում).
պահեստ
ներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրումների
հարցերով տեղեկատվություն. ջրասուզակի
զանգերի
և
ապրանքների
պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
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հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշա
կութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
և անցկացում. գյուղատնտեսական աշխա
տանքների
ուսուցման
կազմակերպում
(վարժանք և գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումներ.
արդյու
նաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ. համակարգչային ապա
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րատների և ծրագրերի մշակում և կատա
րելագործում. քիմիական անալիզ. նյութերի
փորձարկումներ.
հետազոտություններ
մանրէա
բանության բնագավառում. հետա
զոտություններ
քիմիայի
բնագավառում.
նոր ապրանքների (արտադրատեսակների)
հետազոտում և մշակում (երրորդ անձանց
համար). որակի հսկողություն. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ`
մասնա
վորապես
ռեստորաններ,
սրճարաններ,
կաֆետերիաներ,
ինքնասպասարկման
ռեստո
րաններ,
ճաշարաններ,
բարերի
ծառայություններ, կերակրի պատրաստման և
առաք
ման ծառայություններ. ժամանակավոր
բանակատեղով ապահովման ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151405		

(111) 24389

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյու
նաբերական և գիտական նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
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չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. ներկը, կեղտաբծերը
և լաքը հեռացնելու համար պատրաստուկներ
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(բացի
արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար, կոշկեղենի ողորկման մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ կոշկեղենի համար. ոչ բժշկական
բալզամներ, նյութեր և աղեր լոգարանի համար,
սպիտակեցնող աղեր, սպիտակեցնող նյութեր,
ատամի մաքրման միջոցներ, քիմիական
մաքրման միջոցներ, շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր.
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
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համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շար
ժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչ
ներ և փոխանցման տարրեր (բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղա
տնտեսական
գործիքներ,
բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական
մեքենաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառամայրեր (մամլամայրեր), ներկող թմբկա
գլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնա
բուժական
և
անասնաբուժական
սար
քեր և գործիքներ, վերջավորությունների
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պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ (մեմբրաններ) բուժական նպա
տակների համար, մասնավորապես՝ զտիչ
ների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ,
այդ
թվում՝
հողային
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աշխատանքների,
հողի
լավորակման
համար տրանսպորտային միջոցներ, արտա
ճանապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար
մեքենաներ
լեռնային
ստորերկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճանապարհային
տրակտորներ.
ներքին այրման շարժիչով երկժանի բեռ
նիչներ. էլեկտրական շարժիչով ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ.
գյուղա
տնտեսական
տրակտորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար
և կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր և լաքեր, խարամաբամբակ, միջա
դիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
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խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչներ բանալիների համար, բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի տոպրակներ, պայուսակներ ավիաճա
նապարհորդությունների համար, տնտեսական
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ,
պայուսակներ աթլետիկայի համար, սպորտային
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ,
կռնապայուսակներ,
ուսի
վրայով
գցվող
պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի նախապատրաստվածքներ, կահույքի
սահմանափակիչներ՝
ընդգրկված
20-րդ
դասում, բուֆետներ (ամանեղենի համար),
գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր), փայտյա
նուրբ իրեր, թղթապահարաններ, կախա
րաններ
հագուստի
համար,
հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
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համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս
22.
ճոպաններ,
պարաններ,
առասաններ,
ցանցեր,
վրաններ,
ծած
կարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանա
ծագործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտորներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
բնական
կամ
արհեստական
թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ և շերտավարագույրներ՝ ամբող
ջովին կամ մասամբ պատրաստված գործ
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վածքից. մանա
ծագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ, ներքնազգեստներ կանանց և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսա
վարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածած
կույթներ. պատի պաստառներ (ոչ մանածագոր
ծական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ). գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների
համար. գորգեր լոգասենյակների համար.
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. ոչ մանա
ծագործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ
ներ.
մանածագործական
պաստառներ.
հարթակներ, տակդիրներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
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դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազ
դուրիչ) ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշի
ճուկային հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ.
կաթնա-նշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտար
ներ պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ.
գարեջրի քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի
քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային
էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի)
էքստրակտներ
գարեջուր
պատրաստելու
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ
պատրաստելու համար.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառա
յություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառայություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և

45
45

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ և
հաշվետվություն և ֆինանսական փաստա
թղթերի և արձանագրված տվյալների և
փաստերի
կառավարում.
վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. աշխա
տանքի տեղավորման գործակալություններ,
ներդրումային
ծառայություններ,
մասնա
վորապես՝
ծառայություններ
թանկարժեք
մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի ընկե
րություններում և դրանց հարակից ընկե
րություններում ներդրումներ կատարելու հետ
կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում,
շինարարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն. արդյունաբերական ձեռնարկու
թյունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների լվացում. փոխադրա
միջոցների սպասարկման կայաններ. դողերի
պաշտպանաշերտի վերականգնում. մեքենա
յական
սարքավորումների
տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս
38.
հեռահաղորդակցություն.
բջջային (շարժական) հեռախոսակապ. կապ
համակարգչային
տերմինալների
օգտա
գործմամբ. հեռախոսակապ. կապի սարքա
վորումների, այդ թվում` հեռախոսների և
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվյալների հաղորդման
վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող տեղեկատվություն. էլեկտրոնային
փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
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տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանս
պորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
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որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություն
ներ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակար
գերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների,
էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի
կամ
ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալ
ների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով ճանա
պարհային տեղեկատվություն. տելեմատիկ
համակարգերի միջոցով կապ, մասնավորապես`
ճանապարհային տեղեկատվության արտա
ցոլման
համար.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով
տվյալների,
մասնավորապես`
ընդհանուր տեղեկատվության, ինչպես նաև`
ավտոմոբիլների, երթևեկության ու ճանապարհ
ների վիճակի վերա
բերյալ տեղեկատվու
թյան հաղորդում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու կիրառական ծրագրային ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահ
պանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
տուրիստական
գործա
կալություններ.
ճանապարհորդների
ուղեկցում.
ջրամատակարարում
(ջրի
առբերում և բաշխում). օդային տրանս
պորտ.
սանիտարական
տրանսպորտ.
տրանս
պորտային
միջոցների
քարշակում՝
վնասվածքների դեպքում. ավտոմեքենաների
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վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտոբուսային
տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորանավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային
տրանսպորտ.
երկաթուղային
տրանսպորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային տեղափոխումների միջնորդություն.
նավարկությունների
կազմակերպում.
տուրիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնաթափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կեր
պում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների
ծառայություն.
ծովային
փոխադրումներ. զրահապատված տրանս
պորտով արժեքավոր իրերի փոխադրում.
ճանապարհորդների
փոխադրում.
աղբի
փոխադրում
և
բեռնաթափում.
նավերի
պահեստարաններ. փոխադրումների միջնոր
դական ծառայություններ. ավտովարորդների
ծառայություններ.
ցրիչի
ծառայություն
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրումների
հարցերով տեղեկատվություն. ջրասուզակի
զանգերի
և
ապրանքների
պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
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օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն
հաղորդելու
համար.
գործվածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
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և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
և անցկացում. գյուղատնտեսական աշխա
տանքների
ուսուցման
կազմակերպում
(վարժանք և գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումներ.
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա
զո
տություններ. համակարգչային ապարատ
ների
և ծրագրերի մշակում և կատարե
լա
գոր
ծում.
քիմիական անալիզ. նյութերի փորձարկումներ.
հետազոտություններ մանրէաբա
նության բնա
գավառում.
հետազոտություններ
քիմիայի
բնագավառում. նոր ապրանքների (արտա
դրատեսակների) հետազոտում և մշակում
(երրորդ անձանց համար). որակի հսկողություն.
ծառայություններ քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ`
մասնա
վորապես
ռեստորաններ,
սրճարաններ,
կաֆետերիաներ,
ինքնասպասարկման
ռեստո
րաններ,
ճաշարաններ,
բարերի
ծառայություններ, կերակրի պատրաստման և
առաքման ծառայություններ. ժամանակավոր
բանակատեղով ապահովման ծառայություն
ներ, բացառությամբ՝ կոնֆերանս դահլիճների
վարձակալում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոս
մետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________
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(210) 20151406		

(111) 24390

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
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վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ
ներ և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաս
տուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. ներկը,
կեղտաբծերը և լաքը հեռացնելու համար
պատրաստուկներ (բացի արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը հեռացնելու համար, կոշկեղենի ողորկ
ման
մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ
կոշկեղենի
համար. ոչ բժշկական բալզամներ, նյութեր և
աղեր լոգարանի համար, սպիտակեցնող աղեր,
սպիտակեցնող նյութեր, ատամի մաքրման
միջոցներ, քիմիական մաքրման միջոցներ,
շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
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թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչ
ներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների).
կցորդիչներ,
միացքներ,
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական
մեքենաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառամայրեր
(մամլամայրեր),
ներկող
թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
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կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամն
աբուժական
և
անասնաբուժական
սար
քեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ, այդ թվում՝ հողային աշխա
տանքների,
հողի
լավորակման
համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտաճա
նապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար
մեքենաներ
լեռնային
ստորերկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճանապարհային
տրակտորներ.
ներքին այրման շարժիչով երկժանի բեռնիչ
ներ. էլեկտրական շարժիչով ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ.
գյուղա
տնտեսական
տրակտորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ (լասավորիչ հնձիչներ). կառուց
վածքային, նորոգման և պահեստային մասեր
բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար և
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ,
փայլար
և
այդ
նյութերից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
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օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ քարտերի թղթապանակներ, բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչ
ներ
բանալիների համար, բանալիների պատ
յաններ, պայուսակներ բանալիների համար.
քսակներ մետաղադրամների համար, կաշվե
իրեր փաստաթղթերի համար, ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի
տոպրակներ,
պայուսակներ ավիաճանապարհորդությունների
համար,
տնտեսական
պայուսակներ,
ճամփորդական պայուսակներ, պայուսակներ
աթլետիկայի համար, սպորտային պայու
սակներ,
դպրոցական
պայուսակներ,
կռնա
պայուսակներ,
ուսի
վրայով
գցվող
պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
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չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի և
ցուցադրման վաճառասեղաններ. ոչ մետա
ղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացա
ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանա
ծագործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
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այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստ
ված բնական կամ արհեստական թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ
և
շերտավարագույրներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
գործվածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ, ներքնազգեստներ կանանց և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսա
վարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր լոգասենյակների համար. սայթա
քումը կանխարգելող գորգեր. ոչ մանա
ծագործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ
ներ. մանածագործական պաստառներ. հար
թակներ, տակդիրներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս
28.
խաղեր
և
խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդա
յին յուղեր և ճարպեր, կարտոֆիլային չիպսեր.
մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը
թվարկված ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված
29-րդ դասում.
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դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազ
դուրիչ) ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճու
կային հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ.
կաթնա-նշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտար
ներ պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ.
գարեջրի քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի
քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. շար
բաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային
էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի)
էքստրակտներ
գարեջուր
պատրաստելու
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ
պատրաստելու համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
երրորդ
անձանց՝
ուղղակի
շուկայավարման,
գովազդի,
պոտենցիալ
սպառողների շրջանակի որոշման, պատվեր
ների մշակման և վճարումների մշակման
հարցերում օժանդակման ծառայություններ.
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էլեկտրոնային
տվյալների
կառավարման
ծառայություններ
քաշի
կառավարման,
մարդու առողջության և մարզավիճակի,
բազմամակարդակ շուկայավարման և փոքր
բիզնեսի զարգացման վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառա
յություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառա
յություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ
և հաշվետվություն և ֆինանսական փաս
տաթղթերի և արձանագրված տվյալների
և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործա
կա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝ ծառայություններ թանկար
ժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
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դաս 37. շինարարություն. նորոգում,
շինա
րարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն.
արդյունաբերական
ձեռնար
կությունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների
լվացում.
փոխա
դրամիջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս
38.
հեռահաղորդակցություն.
բջջային
(շարժական)
հեռախոսակապ.
կապ
համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ.
հեռախոսակապ.
կապի
սարքավորումների, այդ թվում` հեռախոսների
և ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվյալների հաղորդման
վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող տեղեկատվություն. էլեկտրոնային
փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
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կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություն
ներ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների,
էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի
կամ
ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի
սարքվածքների,
էլեկտրակա
նության օգտագործման և վերահսկման
մակարդակի
կամ
ժամանակի
գրառում
և
հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային
տեղեկատվու
թյուն. տելեմատիկ համակարգերի միջոցով
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կապ,
մասնավորապես`
ճանապարհային
տեղեկատվության
արտացոլման
համար.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով տվյալ
ների, մասնավորապես` ընդհանուր տեղեկա
տվության, ինչպես նաև` ավտոմոբիլների,
երթևեկության ու ճանապարհների վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնա
վորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրա
ռական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնա
վորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդա
գրությունների էլեկտրոնային փոխ
անցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
տուրիստական գործակա
լություններ. ճանա
պարհորդների ուղեկցում. ջրամա
տակարա
րում (ջրի առբերում և բաշխում). օդային
տրանսպորտ. սանիտարական տրանսպորտ.
տրանսպորտային
միջոցների
քարշակում՝
վնասվածքների դեպքում. ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտոբուսային
տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորանավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային տրանսպորտ. երկաթուղային տրանս
պորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային տեղափոխումների միջնորդություն.
նավարկությունների կազմակերպում. տուրիս
տական էքսկուրսիաներ. բեռների բեռնա
թափում. ապրանքների առաքում և պահում.
էլեկտրականության
բաշխում.
ջրար
գելակի դարպասների գործադրում. ավտո
մեքենաների
կայանում.
պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
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միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազ
մակերպում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների
ծառայություն.
ծովային
փոխադրումներ. զրահապատված տրանս
պորտով արժեքավոր իրերի փոխադրում.
ճանապարհորդների
փոխադրում.
աղբի
փոխադրում
և
բեռնաթափում.
նավերի
պահեստարաններ. փոխադրումների միջնոր
դական ծառայություններ. ավտովարորդների
ծառայություններ.
ցրիչի
ծառայություն
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրում
ների հարցերով տեղեկատվություն. ջրա
սուզակի զանգերի և ապրանքների պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն
հաղորդելու
համար.
գործվածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
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տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումներ.
արդյունաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ. համակարգչային ապա
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա
րելագործում. քիմիական անալիզ. նյութերի
փորձարկումներ.
հետազոտություններ
մանրէա
բանության բնագավառում. հետա
զոտություններ
քիմիայի
բնագավառում.
նոր ապրանքների (արտադրատեսակների)
հետազոտում և մշակում (երրորդ անձանց
համար). որակի հսկողություն. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմե
տիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
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դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151407		

(111) 24391

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
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պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր,
ներկանյութերի
սևեռակա
յիչներ. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր
և փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպա
նելու համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման
համար նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. ներկը,
կեղտաբծերը և լաքը հեռացնելու համար
պատրաստուկներ (բացի արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար,
կոշկեղենի
ողորկման մածուկներ, կոշկեղենի մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ
կոշկեղենի
համար. ոչ բժշկական բալզամներ, նյութեր և
աղեր լոգարանի համար, սպիտակեցնող աղեր,
սպիտակեցնող նյութեր, ատամի մաքրման
միջոցներ, քիմիական մաքրման միջոցներ,
շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
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պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր.
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր.
սովորական
չմշակված
մետաղներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
կցորդիչներ,
միացք
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական
մեքենաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառամայրեր (մամլամայրեր), ներկող թմբկա
գլաններ, ներկող ապարատներ.
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դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման,
հսկման
(ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
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միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ, այդ թվում՝ հողային աշխա
տանքների,
հողի
լավորակման
համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտաճա
նապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնա
տար մեքենաներ լեռնային ստոր
երկրյա աշխատանքների համար, արտա
ճանապարհային տրակտորներ. ներքին այրման
շարժիչով երկժանի բեռնիչներ. էլեկտրական
շարժիչով
ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ. գյուղատնտեսական տրակ
տորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային,
նորոգման և պահեստային մասեր բոլոր
վերոնշյալ ապրանքների համար և կառուց
վածքային, նորոգման և պահեստային մասեր
վերոնշյալ
տրանսպորտային
միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
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համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ,
փայլար
և
այդ
նյութերից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր (կիսաֆաբրիկատ), միակցիչ խողո
վակներ
տրանսպորտային
միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչներ բանալիների համար, բանալիների
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պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի տոպրակներ, պայուսակներ ավիաճա
նապարհորդությունների համար, տնտեսական
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ,
պայուսակներ աթլետիկայի համար, սպորտային
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ,
կռնապայուսակներ,
ուսի
վրայով
գցվող
պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ,
ցանցեր,
վրաններ,
ծածկա
րաններ, բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր
և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում). խծուծման նյութեր (բացա
ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածա
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
բնական
կամ
արհեստական
թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ
և
շերտավարագույրներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
գործվածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
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դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր լոգասենյակների համար. սայթա
քումը կանխարգելող գորգեր. ոչ մանածա
գործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ
ներ. մանածագործական պաստառներ. հար
թակներ, տակդիրներ գորգածածկույթ
ների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթ
ներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր, կարտոֆիլային չիպսեր. մշակված,
պահածոյացված ձիթապտուղ. մուրաբաներ,
կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, մթերքներ՝
հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված
ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 29-րդ
դասում, բացառությամբ՝ երշիկեղենի.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք սառույց. ալյուրի,
եգիպտացորենի, հացահատիկների, բրնձի
հիման վրա խորտիկներ. հացահատիկների
մշակված սերմեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա
կան, այգեգործական, անտառային և հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
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ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ)
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ
պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլա
յին ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. քաղցրա
հյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ. գարեջրի
քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ
(քաղցու). հաբեր գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. շարբաթ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ
(մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ
գարեջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ
(բնահյութեր)
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառայու
թյուններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառայու
թյուններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.

05/1

№ՄԱՍ 1

էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրո
նային եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային
ցանցի միջոցով. ֆինանսական տեղեկա
տվության տրամադրում, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ և
հաշվետվություն և ֆինանսական փաստա
թղթերի և արձանագրված տվյալների և
փաստերի
կառավարում.
վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործա
կա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ծառայություններ
թանկ
արժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորո
գում,
շինա
րարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվու
թյուն.
արդյունաբերական
ձեռնար
կությունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների
լվացում.
փոխա
դրամիջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղա
կա
յում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. բջջա
յին
(շար
ժական)
հեռախոսա
կապ.
կապ
համակարգչային
տերմինալների
օգտա
գործմամբ. հեռախոսակապ. կապի սարքա
վորումների, այդ թվում` հեռախոսների և
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվյալների հաղորդման
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վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող տեղեկատվություն. էլեկտրոնային
փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության համար սպասարկման (ծառա
յությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելե
մատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի կամ
հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
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հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորա
պես` աշխատանքի վերահսկման ծառայու
թյուններ,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակար
դակի
կամ
ժամանակի
գրառում
և
հետևում.
տելեմատիկ
ծառայություններ,
մասնավորապես` երրորդ անձանց համար
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների, էլեկտրականության օգտագործման և
վերահսկման մակարդակի կամ ժամանակի
գրառում և հետևում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով ճանապարհային տեղեկատվություն.
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
մասնավորապես`
ճանապարհային
տեղեկատվության
արտացոլման
համար.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով տվյալ
ների, մասնավորապես` ընդհանուր տեղեկա
տվության, ինչպես նաև` ավտոմոբիլների,
երթևեկության ու ճանապարհների վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնա
վորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրառական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպա
նում. ճանապարհորդությունների կազմակեր
պում. տուրիստական գործակալություններ.
ճանապարհորդների
ուղեկցում.
ջրա
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մատակարարում (ջրի առբերում և բաշ
խում). օդային տրանսպորտ. սանիտարական
տրանսպորտ. տրանսպորտային միջոցների
քարշակում՝
վնասվածքների
դեպքում.
ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտոմոբիլային
և ավտոբուսային տրանսպորտ. զբոսանքի
մոտորանավակների ծառայություններ. փոքրիկ
նավերի
վարձույթ.
սառցահատի
ծառա
յություններ. բեռնատար ավտոտրանսպորտի
տեղափոխում. բեռնանավերի և լիխտերների
վրա տեղափոխում. սայլային տրանսպորտ.
երկաթուղային
տրանսպորտ.
ձիերի
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առա
քում.
բեռների
տեղափոխում.
ծովային
տեղափոխումների միջնորդություն. նավար
կությունների
կազմակերպում.
տուրիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնաթափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում. մարդատար տրանսպորտ. օդանա
վավարում. քարշակում. ծանծաղուտից նավերի
քաշում, հանում. գույքի փրկության ծառայություն.
տաքսիով և տրամվայով փոխադրումներ
(տրանսպորտ). փոխադրումների ծառայություն.
ծովային փոխադրումներ. զրահապատված
տրանսպորտով արժեքավոր իրերի փոխա
դրում.
ճանապարհորդների
փոխադրում.
աղբի փոխադրում և բեռնաթափում. նավերի
պահեստարաններ. փոխադրումների միջնոր
դական ծառայություններ. ավտովարորդների
ծառայություններ.
ցրիչի
ծառայություն
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրումների
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հարցերով տեղեկատվություն. ջրասուզակի
զանգերի
և
ապրանքների
պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
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թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անց
կացում. գյուղատնտեսական աշխատանքների
ուսուցման կազմակերպում (վարժանք և
գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում. քիմիական
անալիզ. նյութերի փորձարկումներ. հետա
զոտություններ մանրէաբանության բնագա
վառում.
հետազոտություններ
քիմիայի
բնագավառում. նոր ապրանքների (արտա
դրատեսակների) հետազոտում և մշակում
(երրորդ անձանց համար). որակի հսկողություն.
ծառայություններ քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ`
մասնա
վորապես
ռեստորաններ,
սրճարաններ,
կաֆետերիաներ,
ինքնասպասարկման
ռեստորաններ,
ճաշարաններ,
բարերի
ծառայություններ, կերակրի պատրաստման և
առաքման ծառայություններ. ժամանակավոր
բանակատեղով ապահովման ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնա
բուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմե
տիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151408		

(111) 24392

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

05/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա
տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսա
նկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպա
տակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչ
ներ. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր
և փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
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վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. ներկը, կեղտաբծերը
և լաքը հեռացնելու համար պատրաստուկներ
(բացի
արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար, կոշկեղենի ողորկման մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ կոշկեղենի համար. ոչ բժշկական
բալզամներ, նյութեր և աղեր լոգարանի համար,
սպիտակեցնող աղեր, սպիտակեցնող նյութեր,
ատամի մաքրման միջոցներ, քիմիական
մաքրման միջոցներ, շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անաս
նա
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
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համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
կցորդիչներ,
միացք
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական
մեքենաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրա
կան մամլիչներ (մեքենաներ), ստերեոտիպեր,
տառամայրեր
(մամլամայրեր),
ներկող
թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման,
հսկման
(ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
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կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ,
այդ
թվում՝
հողային
աշխատանքների, հողի լավորակման համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտաճա
նապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնա
տար մեքենաներ լեռնային ստոր
երկրյա աշխատանքների համար, արտաճա
նապարհային տրակտորներ. ներքին այրման
շարժիչով երկժանի բեռնիչներ. էլեկտրական
շարժիչով
ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ. գյուղատնտեսական տրակ
տորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային,
նորոգման և պահեստային մասեր բոլոր
վերոնշյալ
ապրանքների
համար
և
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
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օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր և լաքեր, խարամաբամբակ, միջա
դիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչներ բանալիների համար, բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար. քսակներ մետաղադրամների համար,
կաշվե իրեր փաստաթղթերի համար, ճամ
փորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի
տոպրակներ,
պայուսակներ
ավիաճանա
պարհորդությունների համար, տնտեսական
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ,
պայուսակներ աթլետիկայի համար, սպորտային
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ,
կռնապայուսակներ,
ուսի
վրայով
գցվող
պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմաս
սայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
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չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս
22.
ճոպաններ,
պարաններ,
առասաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկա
րաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
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դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտորներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
բնական
կամ
արհեստական
թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած ծածկոցներ. ծածկոցներ, բարձ
երեսներ, սավաններ. վարագույրներ, արևկալներ
և շերտավարագույրներ՝ ամբողջովին կամ
մասամբ պատրաստված գործվածքից. մանա
ծագործական կամ պլաստիկ նյութերից փոքրիկ
գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր լոգասենյակների համար. սայթաքումը
կանխարգելող
գորգեր.
ոչ
մանածա
գործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ.
մանածագործական պաստառներ. հարթակներ,
տակդիրներ
գորգածածկույթների
համար.
հատակի վինիլային ծածկույթներ. ուղելաթեր
ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա խսիրներ.
խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր, կարտոֆիլային չիպսեր.
մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը
թվարկված ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված
29-րդ դասում.
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դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահա
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ)
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ
պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ.
գարեջրի քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի
քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային
էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի)
էքստրակտներ
գարեջուր
պատրաստելու
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ
պատրաստելու համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարա
րության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
երրորդ
անձանց՝
ուղղակի
շուկայավարման, գովազդի, պոտենցիալ սպա
ռողների շրջանակի որոշման, պատվերների
մշակման և վճարումների մշակման հարցերում
օժանդակման ծառայություններ. էլեկտրոնային
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տվյալների կառավարման ծառայություններ
քաշի կառավարման, մարդու առողջության
և մարզավիճակի, բազմամակարդակ շուկա
յավարման և փոքր բիզնեսի զարգացման
վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառայու
թյուններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառայություններ. կանխավճարային քարտերի
թողարկում. արժեքի նշանների (խորհրդա
նիշերի) թողարկում. դրամի փոխանակում.
էլեկտրոնային դեբետ և կրեդիտ գործարքներ.
կրեդիտ քարտի միջոցով կանխիկ դրամի
վճարումներ և փոխարինում. կանխիկ դրամով
էլեկտրոնային գործարքներ. բանկոմատներին
վերաբերող
բանկային
ծառայություններ.
վճարագրերի
իսկության
ստուգման,
կանխի
կացման և կանխիկ վճարումների
ծառայություններ. էլեկտրոնային վճարումների
մշակման ծառայություններ. կրեդիտ քարտերի
և վճարման գործարքների վավերացման
և իսկության ստուգման ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ
և հաշվետվություն և ֆինանսական փաս
տաթղթերի և արձանագրված տվյալների
և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործակա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝ ծառայություններ թանկար
ժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
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դաս 37. շինարարություն. նորո
գում,
շինարարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն.
արդյունաբերական
ձեռնար
կությունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների լվացում. փոխադրա
միջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. բջջային
(շար
ժական) հեռախոսակապ. կապ համա
կարգչային տերմինալների օգտա
գործմամբ.
հեռախոսակապ. կապի սարքավորումների,
այդ թվում` հեռախոսների և ֆաքսիմիլային
ապարատների վարձույթ և վարձակալություն.
տվյալների հաղորդման վերաբերյալ տեղե
կատվություն, այդ թվում` ռադիոկապի ու
մալուխային կապի ցանցերով տրամադրվող
տեղեկատվություն.
էլեկտրոնային
փոստի
միջոցով կապ. համակարգչային տերմի
նալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի
մասին
տեղեկատվություն.
լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
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կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների միջև, ինչպես
նաև շարժիչների մարտկոցների և ապա
րատների
ու
տվյալների
հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների,
էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի
կամ
ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային տեղեկատվություն. տելե
մատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
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մասնավորապես` ճանապարհային տեղեկա
տվության արտացոլման համար. հեռահաղոր
դակցություն, մասնավորապես` տելեմատիկ
համակարգերի միջոցով տվյալների, մասնա
վորապես`
ընդհանուր
տեղեկատվության,
ինչպես
նաև`
ավտոմոբիլների,
երթևե
կության
ու
ճանապարհների
վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավո
րապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրառական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային փոխ
անցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպա
նում. ճանապարհորդությունների կազմակեր
պում. տուրիստական գործակա
լություններ.
ճանապարհորդների ուղեկցում. ջրամա
տա
կարարում (ջրի առբերում և բաշխում). օդային
տրանսպորտ. սանիտարական տրանսպորտ.
տրանսպորտային
միջոցների
քարշակում՝
վնասվածքների դեպքում. ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտո
բուսային
տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորա
նավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային
տրանսպորտ.
երկաթուղային
տրանսպորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափո
խում.
ծովային տեղափոխումների միջնորդություն.
նավարկությունների
կազմակերպում.
տուրիստական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնա
թափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
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միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում. մարդատար տրանսպորտ. օդանա
վավարում. քարշակում. ծանծաղուտից նավերի
քաշում, հանում. գույքի փրկության ծառայություն.
տաքսիով և տրամվայով փոխադրումներ
(տրանսպորտ). փոխադրումների ծառայություն.
ծովային փոխադրումներ. զրահապատված
տրանսպորտով արժեքավոր իրերի փոխա
դրում.
ճանապարհորդների
փոխադրում.
աղբի փոխադրում և բեռնաթափում. նավերի
պահեստարաններ. փոխադրումների միջնոր
դական ծառայություններ. ավտովարորդների
ծառայություններ.
ցրիչի
ծառայություն
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրումների
հարցերով տեղեկատվություն. ջրասուզակի
զանգերի
և
ապրանքների
պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
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մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական աշխատանք. սղոցում. թղթի
մշակում. ապակիների ներկում. տանիքների,
ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի մաքրում,
կարգի բերում). թափոնների և երկրորդային
հումքի
տեսակավորում.
տպագրություն.
վիմագրական
տպագրություն.
օֆսետ
տպագրություն. մետաքսատպություն. ֆոտո
կոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա
բերական
վերլուծումներ
և
հետազոտու
թյուններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում.
քիմիական անալիզ. նյութերի փորձար
կում
ներ. հետազոտություններ մանրէաբանության
բնագավառում. հետազոտություններ քիմիայի
բնագավառում. նոր ապրանքների (արտա
դրատեսակների) հետազոտում և մշակում
(երրորդ անձանց համար). որակի հսկողություն.
ծառայություններ քիմիայի բնագավառում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
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դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151409		

(111) 24393

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա
տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսա
նկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
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տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. ներկը, կեղտաբծերը
և լաքը հեռացնելու համար պատրաստուկներ
(բացի
արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար, կոշկեղենի ողորկման մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ կոշկեղենի համար. ոչ բժշկական
բալզամներ, նյութեր և աղեր լոգարանի համար,
սպիտակեցնող աղեր, սպիտակեցնող նյութեր,
ատամի մաքրման միջոցներ, քիմիական
մաքրման միջոցներ, շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
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կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շար
ժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների).
կցորդիչներ,
միացքներ,
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի ավտոմատներ. տպագրական մեքե
նաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառամայրեր
(մամլամայրեր),
ներկող
թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
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դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամն
աբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և

73
73

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ, այդ թվում՝ հողային աշխա
տանքների,
հողի
լավորակման
համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտա
ճանապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար
մեքենաներ
լեռնային
ստորերկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճանապարհային
տրակտորներ.
ներքին այրման շարժիչով երկժանի բեռնիչ
ներ. էլեկտրական շարժիչով ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ.
գյուղա
տնտեսական
տրակտորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար
և կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
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դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
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ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչներ բանալիների համար, բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի
տոպրակներ,
պայուսակներ
ավիաճանապարհորդությունների
համար,
տնտեսական պայուսակներ, ճամփորդական
պայուսակներ, պայուսակներ աթլետիկայի
համար, սպորտային պայուսակներ, դպրոցական
պայուսակներ, կռնապայուսակներ, ուսի վրայով
գցվող պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
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համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ
(որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
բնական
կամ
արհեստական
թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած ծածկոցներ. ծածկոցներ, բարձ
երեսներ,
սավաններ.
վարագույրներ,
արևկալներ
և
շերտավարագույրներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
գործվածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
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և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր լոգասենյակների համար. սայթա
քումը կանխարգելող գորգեր. ոչ մանածա
գործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ
ներ.
մանածագործական
պաստառներ.
հարթակներ, տակդիրներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա
կան, այգեգործական, անտառային և հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս
35.
գործերի
կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ. երրորդ անձանց՝ ուղղակի շուկա
յավարման,
պոտենցիալ
սպառողների
շրջանակի որոշման, պատվերների մշակման
և
վճարումների
մշակման
հարցերում
օժանդակման ծառայություններ. էլեկտրոնային
տվյալների կառավարման ծառայություններ
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քաշի կառավարման, մարդու առողջության
և
մարզավիճակի,
բազմամակարդակ
շուկայավարման և փոքր բիզնեսի զարգացման
վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառա
յություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառա
յություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ
և
հաշվետվություն
և
ֆինանսական
փաստաթղթերի և արձանագրված տվյալների
և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործակա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ծառայություններ
թանկ
արժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
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դաս 37. շինարարություն. նորո
գում,
շինարարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն.
արդյունա
բերական
ձեռնար
կությունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների
լվացում.
փոխա
դրամիջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. բջջային
(շարժական) հեռախոսակապ. կապ համա
կարգչային տերմինալների օգտագործմամբ.
հեռախոսակապ. կապի սարքավորումների,
այդ թվում` հեռախոսների և ֆաքսիմիլային
ապարատների վարձույթ և վարձակալություն.
տվյալների հաղորդման վերաբերյալ տեղե
կատվություն, այդ թվում` ռադիոկապի ու
մալուխային կապի ցանցերով տրամադրվող
տեղեկատվություն.
էլեկտրոնային
փոստի
միջոցով կապ. համակարգչային տերմի
նալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի
մասին
տեղեկատվություն.
լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
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կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդա
նշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար. տե
լեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխա
տանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների, էլեկտրականության օգտագործման և
վերահսկման մակարդակի կամ ժամանակի
գրառում և հետևում. տելեմատիկ ծառա
յություններ,
մասնավորապես`
երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային տեղեկատվություն. տելե
մատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
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մասնավորապես` ճանապարհային տեղեկա
տվության արտացոլման համար. հեռահա
ղորդակցություն, մասնավորապես` տելեմատիկ
համակարգերի միջոցով տվյալների, մասնա
վորապես`
ընդհանուր
տեղեկատվության,
ինչպես
նաև`
ավտոմոբիլների,
երթևե
կության
ու
ճանապարհների
վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավո
րա
պես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրառա
կան
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում
և պահպանում. ջրամատակարարում (ջրի
առբերում և բաշխում). փոքրիկ նավերի վար
ձույթ. սառցահատի ծառայություններ. ձիերի
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առա
քում. բեռների բեռնաթափում. ապրանքների
առաքում և պահում. էլեկտրականության
բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում. ավտոմեքենաների կայանում.
պահեստներում
ապրանքների
պահում.
ապ
րանքների պահման պահեստների վար
ձույթ. նավերի վարձակալում. ավտոտնակների
վարձակալում. նավթամուղներով վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային միջոցների և տեղափոխման
միջոցների
վարձույթ.
օդանավավարում.
քարշակում. ծանծաղուտից նավերի քաշում,
հանում. գույքի փրկության ծառայություն.
նավերի պահեստարաններ. փոխադրումների
միջնորդական
ծառայություններ.
ավտո
վարորդների ծառայություններ. ցրիչի ծառա
յություն (թղթակցության կամ ապրանքների
առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման հարցերով տեղեկատվություն. փոխա
դրումների
հարցերով
տեղեկատվություն.
ջրասուզակի զանգերի և ապրանքների պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
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փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում. քիմիական
անալիզ. նյութերի փորձարկումներ. հետա
զոտություններ մանրէաբանության բնագա
վառում.
հետազոտություններ
քիմիայի
բնագավառում. նոր ապրանքների (արտա
դրատեսակների) հետազոտում և մշակում
(երրորդ անձանց համար). որակի հսկողություն.
ծառայություններ քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ`
մասնա
վորապես
ռեստորաններ,
սրճարաններ,
կաֆետերիաներ,
ինքնասպասարկման
ռեստորաններ,
ճաշարաններ,
բարերի
ծառայություններ, կերակրի պատրաստման և
առաքման ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմե
տիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151410		

(111) 24394

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
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լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված քիմիական նյութեր, ներառյալ՝
պատրաստուկներ երևակման և սևեռակ
ման համար լուսանկարչության և էլեկտրա
լուսանկարչության համար, լուսանկարչական
ժապավեններ, արհես
տական և սինթետիկ
խեժեր,
չմշակված
պլաստմասսաներ
(փոշու, հեղուկի և զանգվածի տեսքով),
պարարտանյութեր (բնական և արհեստական),
զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ.
ներկանյութեր,
սննդային
ներկանյութեր. փայտի պահպանման նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
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համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. ներկը,
կեղտաբծերը և լաքը հեռացնելու համար
պատրաստուկներ (բացի արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար,
կոշկեղենի
ողորկման մածուկներ, կոշկեղենի մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ
կոշկեղենի
համար. ոչ բժշկական բալզամներ, նյութեր և
աղեր լոգարանի համար, սպիտակեցնող աղեր,
սպիտակեցնող նյութեր, ատամի մաքրման
միջոցներ, քիմիական մաքրման միջոցներ,
շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա
սատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկ
ներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատ
ներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
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իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչ
ներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ
և փոխանցման տարրեր (բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղա
տնտեսական
գործիքներ,
բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական
մեքենաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառա
մայրեր
(մամլամայրեր),
ներկող
թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ
ներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
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դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ, այդ թվում՝ հողային աշխա
տանքների,
հողի
լավորակման
համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտա
ճանապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար մեքենաներ լեռնային ստոր
երկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճանապարհային
տրակտորներ.
ներքին այրման շարժիչով երկժանի բեռնիչ
ներ. էլեկտրական շարժիչով ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ.
գյուղա
տնտեսական
տրակտորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար
և կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ
սարքավորումների).
պլաստմասսայե
նյութեր
փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ,
փայլար
և
այդ
նյութերից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.

81
81

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր և լաքեր, խարամաբամբակ, միջա
դիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես
քարտերի
թղթապանակներ,
բռնիչներ բանալիների համար, բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի տոպրակներ, պայուսակներ ավիաճա
նապարհորդությունների համար, տնտեսական
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ,
պայուսակներ աթլետիկայի համար, սպորտային
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ,
կռնապայուսակներ,
ուսի
վրայով
գցվող
պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացա

82
82

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանա
ծա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստ
ված բնական կամ արհեստական թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ
և
շերտավարագույրներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
գործվածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածած
կույթ
ներ. պատի պաստառներ (ոչ մանածագոր
ծական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ). գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների
համար. գորգեր լոգասենյակների համար.
սայթաքումը
կանխարգելող
գորգեր.
ոչ
մանածագործական իրեր զարդարման համար,
ոչ մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական
ներքնակներ.
պաս
տառներ. մանածագործական պաստառներ.
հարթակներ, տակդիրներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
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դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր, կարտոֆիլային չիպսեր. մշակված,
պահածոյացված ձիթապտուղ. մուրաբաներ,
կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, մթերքներ՝
հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված
ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 29-րդ
դասում.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
երրորդ
անձանց՝
ուղղակի
շուկայավարման, գովազդի, պոտենցիալ սպա
ռող
ների շրջանակի որոշման, պատվերների
մշակման և վճարումների մշակման հարցերում
օժանդակման ծառայություններ. էլեկտրոնային
տվյալների կառավարման ծառայություններ
քաշի կառավարման, մարդու առողջության
և
մարզավիճակի,
բազմամակարդակ
շուկայավարման և փոքր բիզնեսի զարգացման
վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառա
յություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառայություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
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(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ
և
հաշվետվություն
և
ֆինանսական
փաստաթղթերի և արձանագրված տվյալների
և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործակա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝ ծառայություններ թանկար
ժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորո
գում,
շինա
րարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն.
արդյունաբերական
ձեռնար
կությունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների
լվացում.
փոխա
դրամիջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
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տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. բջջա
յին
(շարժական)
հեռախոսակապ.
կապ
համակարգչային
տերմինալների
օգտա
գործմամբ. հեռախոսակապ. կապի սարքա
վորումների, այդ թվում` հեռախոսների և
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվյալների հաղորդման
վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող տեղեկատվություն. էլեկտրոնային
փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում. էլեկտրոնային փոստի ու համա
կարգիչների օգտագործմամբ խորհրդանիշեր,
պատկերներ և ձայներ պարունակող տվյալների
հաղորդում. համաշխարհային համակարգչային
ցանց մուտքի ապահովում. տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպոր
տային միջոցներին և մարդկանց օգնության
և ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
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դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների,
էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի
կամ
ժա
մանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային տեղեկատվություն. տելե
մատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
մասնավորապես` ճանապարհային տեղեկա
տվության արտացոլման համար. հեռահա
ղորդակցություն, մասնավորապես` տելեմատիկ
համակարգերի միջոցով տվյալների, մասնա
վորապես`
ընդհանուր
տեղեկատվության,
ինչպես
նաև`
ավտոմոբիլների,
երթևե
կության
ու
ճանապարհների
վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնա
վորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրառական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
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մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահ
պանում.
ճանապարհորդությունների
կազմա
կերպում. տուրիստական գործակա
լություններ. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ջրամատակարարում
(ջրի
առբերում
և
բաշխում).
օդային
տրանսպորտ.
սանիտարական
տրանսպորտ.
տրանս
պորտային
միջոցների
քարշակում՝
վնասվածքների դեպքում. ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտոբուսային
տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորանավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային
տրանսպորտ.
երկաթուղային
տրանսպորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավոր
ված բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային տեղափոխումների միջնորդություն.
նավարկությունների
կազմակերպում.
տուրիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնա
թափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների ծառայություն. ծովային փոխա
դրումներ. զրահապատված տրանսպորտով
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արժեքավոր իրերի փոխադրում. ճանա
պարհորդների փոխադրում. աղբի փոխադրում
և բեռնաթափում. նավերի պահեստարաններ.
փոխադրումների
միջնորդական
ծառա
յություններ.
ավտովարորդների
ծառայու
թյուններ. ցրիչի ծառայություն (թղթակցության
կամ ապրանքների առաքում). պահեստներում
ապրանքների պահման հարցերով տեղե
կատվություն.
փոխադրումների
հարցերով
տեղեկատվություն.
ջրասուզակի
զանգերի
և ապրանքների պահման բեռնարկղերի
վարձույթ. հաշմանդամների բազկաթոռների
վարձույթ. անհապաղ օգնության տրանս
պորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային
միջոցների
վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում (ամրագրում). փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության,
նամակների, փոստի առաքում. թերթերի
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների
առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
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մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
և անցկացում. գյուղատնտեսական աշխա
տանքների
ուսուցման
կազմակերպում
(վարժանք և գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումներ.
արդյու
նաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ. համակարգչային ապա
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա
րելագործում. քիմիական անալիզ. նյութերի
փորձարկումներ.
հետազոտություններ
մանրէաբանության բնագավառում. հետազո
տություններ քիմիայի բնագավառում. նոր
ապրանքների (արտադրատեսակների) հետա
զոտում և մշակում (երրորդ անձանց համար).
որակի հսկողություն. ծառայություններ քիմիայի
բնագավառում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անաս
նաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նի
ների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմե
տիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտե
սական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
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դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151411		

(111) 24395

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպա
տակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝ պատրաստուկներ երևակման և
սևեռակ
ման համար լուսանկարչության և
էլեկտրալուսանկարչության համար, լուսա
նկարչական ժապավեններ, արհեստական և
սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ
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(փոշու, հեղուկի և զանգվածի տեսքով),
պարարտանյութեր (բնական և արհեստական),
զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր,
ներկանյութերի
սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. ներկը, կեղտաբծերը
և լաքը հեռացնելու համար պատրաստուկներ
(բացի
արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար, կոշկեղենի ողորկման մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ կոշկեղենի համար. ոչ բժշկական
բալզամներ, նյութեր և աղեր լոգարանի համար,
սպիտակեցնող աղեր, սպիտակեցնող նյութեր,
ատամի մաքրման միջոցներ, քիմիական
մաքրման միջոցներ, շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների

87
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա
սատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպա
տակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր.
սովորական
չմշակված
մետաղներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչ
ներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների).
կցորդիչներ,
միացքներ,
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական
մեքենաներ (ոչ գրասենյակային), տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր,
տառամայրեր
(մամլամայրեր),
ներկող
թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
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դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման,
հսկման
(ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
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միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ,
այդ
թվում՝
հողային
աշխատանքների,
հողի
լավորակման
համար տրանսպորտային միջոցներ, արտա
ճանապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնա
տար մեքենաներ լեռնային ստոր
երկրյա աշխատանքների համար, արտաճա
նապարհային տրակտորներ. ներքին այրման
շարժիչով երկժանի բեռնիչներ. էլեկտրական
շարժիչով
ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ. գյուղատնտեսական տրակ
տորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային,
նորոգման և պահեստային մասեր բոլոր
վերոնշյալ ապրանքների համար և կառուց
վածքային, նորոգման և պահեստային մասեր
վերոնշյալ
տրանսպորտային
միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
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դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր և լաքեր, խարամաբամբակ, միջա
դիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր (կիսաֆաբրիկատ), միակցիչ խողո
վակներ
տրանսպորտային
միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
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ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես քարտերի թղթապանակներ, բռնիչ
ներ
բանալիների
համար,
բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի տոպրակներ, պայուսակներ ավիաճա
նապարհորդությունների համար, տնտեսական
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ,
պայուսակներ աթլետիկայի համար, սպորտային
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ,
կռնապայուսակներ, ուսի վրայով գցվող պայու
սակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. դռներ կահույքի համար, կահույքի
նախապատրաստվածքներ, կահույքի սահմա
նափակիչներ՝ ընդգրկված 20-րդ դասում,
բուֆետներ (ամանեղենի համար), գզրոցներ
(սեղանի հանվող արկղեր), փայտյա նուրբ
իրեր,
թղթապահարաններ,
կախարաններ
հագուստի համար, հենակներ հովանոցների
համար, բուխարու էկրաններ կենցաղային
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
բուխարու ցանցեր. մանկական օրորոցներ.
մանկական մահճակալներ, նկարի շրջանակներ
և նկարի շրջանակի շրջանակաձողեր. դարակներ
ամսագրերի համար. թեյի սեղանիկներ,
հայելիներ. բարձեր բազմոցի համար, քիվեր,
վարագույրների
կախիչներ
և
օղակներ,
մահճակալներ և ծալովի մահճակալներ. փչովի
ներքնակներ
ճամբարային
պայմաններում
օգտագործելու համար. քնապարկեր, բարձեր.
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փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ,
ցուցատախտակներ,
վաճառքի և ցուցադրման վաճառասեղաններ.
ոչ մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված
20-րդ դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացա
ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստ
ված բնական կամ արհեստական թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ
և
շերտավարագույրներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
գործվածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
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և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածած
կույթ
ներ. պատի պաստառներ (ոչ մանածագոր
ծական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ). գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների
համար. գորգեր լոգասենյակների համար.
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. ոչ մանա
ծագործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ
ներ. մանածագործական պաստառներ. հար
թակներ, տակդիրներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացա
հա
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 35. գործերի կառավարում գործա
րարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
երրորդ անձանց՝ ուղղակի շուկայավարման,
պոտենցիալ սպառողների շրջանակի որոշման,
պատվերների մշակման և վճարումների
մշակման
հարցերում
օժանդակման
ծառայություններ. էլեկտրոնային տվյալների
կառավարման
ծառայություններ
քաշի
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կառավարման, մարդու առողջության և մարզա
վիճակի, բազմամակարդակ շուկայավարման և
փոքր բիզնեսի զարգացման վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառա
յություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառայություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ և
հաշվետվություն և ֆինանսական փաստա
թղթերի և արձանագրված տվյալների և
փաստերի
կառավարում.
վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործակա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝ ծառայություններ թանկար
ժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
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դաս 37. շինարարություն. նորոգում, շինա
րարության վերաբերյալ տեղեկատվություն.
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
շինա
րա
րություն. հանքային օգտակար հանա
ծոների արդյունահանում. կահույքի խծուծում.
ավտո
մեքենաների նորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. փոխադրամիջոցների լվացում.
փոխադրամիջոցների սպասարկման կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. բջջային
(շարժական) հեռախոսակապ. կապ համա
կարգչային տերմինալների օգտագործմամբ.
հեռախոսակապ. կապի սարքավորումների,
այդ թվում` հեռախոսների և ֆաքսիմիլային
ապարատների վարձույթ և վարձակալություն.
տվյալների
հաղորդման
վերաբերյալ
տեղեկատվություն, այդ թվում` ռադիոկապի
ու մալուխային կապի ցանցերով տրամա
դրվող
տեղեկատվություն.
էլեկտրոնային
փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում.
էլեկտրոնային
փոստի
ու
համակարգիչների
օգտագործմամբ
խորհրդանիշեր,
պատկերներ
և
ձայներ
պարունակող
տվյալների
հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
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թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակար
գերի
միջոցով
գործարկված
որոշակի
սարքվածքների, էլեկտրականության օգտա
գործման և վերահսկման մակարդակի կամ
ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
ճանապարհային տեղեկատվություն. տելե
մատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
մասնավորապես` ճանապարհային տեղեկա
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տվության արտացոլման համար. հեռահա
ղորդակցություն, մասնավորապես` տելեմատիկ
համակարգերի միջոցով տվյալների, մասնա
վորապես`
ընդհանուր
տեղեկատվության,
ինչպես
նաև`
ավտոմոբիլների,
երթևե
կության
ու
ճանապարհների
վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնա
վորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրա
ռական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնա
վորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում
և պահպանում. ջրամատակարարում (ջրի
առբերում և բաշխում). փոքրիկ նավերի
վարձույթ. սառցահատի ծառայություններ. ձիերի
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում.
բեռների բեռնաթափում. ապրանքների առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների
պահում.
ապրանքների
պահման պահեստների վարձույթ. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ.
օդանավավարում.
քարշակում.
ծանծաղուտից նավերի քաշում, հանում.
գույքի փրկության ծառայություն. նավերի
պահեստարաններ. փոխադրումների միջնոր
դական ծառայություններ. ավտովարորդների
ծառայություններ. ցրիչի ծառայություն (թղթակ
ցության
կամ
ապրանքների
առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրումների
հարցերով տեղեկատվություն. ջրասուզակի
զանգերի
և
ապրանքների
պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
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թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում. կինո
ժապավենների
մշակում.
փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածք
ների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու
նա
բերական վերլուծումներ և հետազոտու
թյուններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում.
քիմիական անալիզ. նյութերի փորձարկումներ.
հետազոտություններ մանրէաբանության բնա
գավառում.
հետազոտություններ
քիմիայի
բնա
գավառում. նոր ապրանքների (արտա
դրատեսակների) հետազոտում և մշակում
(երրորդ անձանց համար). որակի հսկողություն.
ծառայություններ քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ` մասնավո
րապես
ռեստորաններ,
սրճարաններ,
կաֆետերիաներ,
ինքնասպասարկման
ռեստո
րաններ, ճաշարաններ, բարերի ծառա
յություններ, կերակրի պատրաստման և
առաքման ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմե
տիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151412		

(111) 24396

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
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լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակ
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպա
տակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով օգտագործելու համար, հակա
սառեցնող
նյութեր.
արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախա
տեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝ պատրաստուկներ երևակման և
սևեռակման համար լուսանկարչության և
էլեկտրալուսանկարչության համար, լուսա
նկարչական ժապավեններ, արհեստական և
սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ
(փոշու, հեղուկի և զանգվածի տեսքով),
պարարտանյութեր (բնական և արհեստական),
զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաս
տուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
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համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. ներկը,
կեղտաբծերը և լաքը հեռացնելու համար
պատրաստուկներ (բացի արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը հեռացնելու համար, կոշկեղենի ողորկ
ման
մածուկներ,
կոշկեղենի
մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ
կոշկեղենի
համար. ոչ բժշկական բալզամներ, նյութեր և
աղեր լոգարանի համար, սպիտակեցնող աղեր,
սպիտակեցնող նյութեր, ատամի մաքրման
միջոցներ, քիմիական մաքրման միջոցներ,
շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր.
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ.
անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված
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իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենաների
շարժաբերային
շղթաների),
չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման
տարրեր
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպոր
տային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական
գործիք
ներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների.
ինկուբատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ. տպագրական մեքենաներ (ոչ
գրասենյակային), տպագրական մամլիչներ
(մեքենաներ), ստերեոտիպեր, տառամայրեր
(մամլամայրեր),
ներկող
թմբկագլաններ,
ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
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դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնա
բուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորություն
ների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ, այդ թվում՝ հողային աշխա
տանքների,
հողի
լավորակման
համար
տրանսպորտային
միջոցներ,
արտա
ճանապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար մեքենաներ լեռնային ստոր
երկրյա աշխատանքների համար, արտաճա
նապարհային տրակտորներ. ներքին այրման
շարժիչով երկժանի բեռնիչներ. էլեկտրական
շարժիչով
ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ. գյուղատնտեսական տրակ
տորներ. կոմբայններ. վինդրոուերներ (լասա
վորիչ հնձիչներ). կառուցվածքային, նորոգման
և պահեստային մասեր բոլոր վերոնշյալ
ապրանքների համար և կառուցվածքային,
նորոգման և պահեստային մասեր վերոնշյալ
տրանսպորտային
միջոցների
շարժիչների
համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից
իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
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պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր կամ թելեր,
ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի, բլոկների,
ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝ բոլորն
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար,
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման
նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ դասին,
մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր
(կիսաֆաբրիկատ),
միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես քարտերի թղթապանակներ, բռնիչ
ներ
բանալիների
համար,
բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի
տոպրակներ,
պայուսակներ
ավիաճանապարհորդությունների
համար,
տնտեսական պայուսակներ, ճամփորդական
պայուսակներ, պայուսակներ աթլետիկայի
համար, սպորտային պայուսակներ, դպրոցական
պայուսակներ, կռնապայուսակներ, ուսի վրայով
գցվող պայուսակներ, քսակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի նախապատրաստվածքներ, կահույքի
սահմանափակիչներ՝
ընդգրկված
20-րդ
դասում, բուֆետներ (ամանեղենի համար),
գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր), փայտյա
նուրբ իրեր, թղթապահարաններ, կախա
րաններ
հագուստի
համար,
հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացա
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ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստ
ված բնական կամ արհեստական թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ
և
շերտավարագույրներ՝
ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված
գործվածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր լոգասենյակների համար. սայթաքումը
կանխարգելող գորգեր. ոչ մանածագործական
իրեր
զարդարման
համար,
ոչ
մանա
ծագործական գորգեր (պատի ծածկոց). մարմնա
մարզական
ներքնակներ.
պաստառներ.
մանածագործական պաստառներ. հարթակներ,
տակդիրներ
գորգածածկույթների
համար.
հատակի վինիլային ծածկույթներ. ուղելաթեր
ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա խսիրներ.
խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
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մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր, կարտոֆիլային չիպսեր. մշակված,
պահածոյացված ձիթապտուղ. մուրաբաներ,
կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, մթերքներ՝
հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված
ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 29-րդ
դասում.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ. երրորդ անձանց՝ ուղղակի շուկա
յավարման, գովազդի, պոտենցիալ սպառողների
շրջանակի որոշման, պատվերների մշակման
և
վճարումների
մշակման
հարցերում
օժանդակման ծառայություններ. էլեկտրոնային
տվյալների կառավարման ծառայություններ
քաշի կառավարման, մարդու առողջության
և
մարզավիճակի,
բազմամակարդակ
շուկայավարման և փոքր բիզնեսի զարգացման
վերաբերյալ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական
գործունեություն,
ներառյալ՝
կրեդիտ և դեբետ քարտերին վերաբերող
ծառայություններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառայու
թյուններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի) թողարկում. դրամի փոխա
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նակում. էլեկտրոնային դեբետ և կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով
կանխիկ դրամի վճարումներ և փոխարինում.
կանխիկ դրամով էլեկտրոնային գործարքներ.
բանկոմատներին
վերաբերող
բանկային
ծառայություններ. վճարագրերի իսկության
ստուգման,
կանխիկացման
և
կանխիկ
վճարումների ծառայություններ. էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ քարտերի և վճարման գործարքների
վավերացման
և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ. բանկային ծառայություններ.
հաշիվների և մուրհակների վճարումների
իրականացման և ներկայացման ծառա
յություններ. վճարման ծառայություններ օնլայն
ռեժիմում էլեկտրոնային եղանակով՝ գլոբալ
համակարգչային ցանցի միջոցով. ֆինանսա
կան տեղեկատվության տրամադրում, ներառ
յալ՝ կրեդիտ և դեբետ քարտերի վերաբերյալ
տվյալներ և հաշվետվություն և ֆինանսական
փաստաթղթերի և արձանագրված տվյալների
և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործակա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ծառայություններ
թանկ
արժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում, շինա
րարության վերաբեր
յալ տեղեկատվություն.
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
շինա
րա
րություն. հանքային օգտակար հանա
ծոների արդյունահանում. կահույքի խծուծում.
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. փոխադրամիջոցների լվացում.
փոխադրամիջոցների սպասարկման կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.

05/1

№ՄԱՍ 1

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. բջջային
(շար
ժական) հեռախոսակապ. կապ համա
կարգչային տերմինալների օգտա
գործմամբ.
հեռախոսակապ. կապի սարքա
վորումների,
այդ թվում` հեռախոսների և ֆաքսիմիլային
ապարատների վարձույթ և վարձակալություն.
տվյալների
հաղորդման
վերաբերյալ
տեղեկատվություն, այդ թվում` ռադիոկապի ու
մալուխային կապի ցանցերով տրամադրվող
տեղեկատվություն.
էլեկտրոնային
փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ
ծառայություններով ցանցի օգտագործմամբ
կապ.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. նավագնացական նպատակների
համար GPS-ազդանշանների օգտատերերի
մուտքի ապահովում. համացանց մուտքի
ապահովում. էլեկտրոնային փոստի ու համա
կարգիչների օգտագործմամբ խորհրդանիշեր,
պատկերներ և ձայներ պարունակող տվյալների
հաղորդում. համաշխարհային համակարգ
չա
յին ցանց մուտքի ապահովում. տրանսպորտի
և
երթևեկության
համար
սպասարկման
(ծառայությունների)
կենտրոնի
միջոցով
տելեմատիկ օգնություն` վթարի, կոտրվածքի
կամ հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
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տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակար
գերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների,
էլեկտրականության
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի
կամ
ժամանակի գրառում և հետևում. տելեմատիկ
ծառայություններ, մասնավորապես` երրորդ
անձանց համար աշխատանքի վերահսկման
ծառայություններ,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով գործարկված
որոշակի սարքվածքների, էլեկտրականության
օգտագործման և վերահսկման մակարդակի
կամ ժամանակի գրառում և հետևում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես`
տելեմատիկ համակարգերի միջոցով ճանա
պարհային տեղեկատվություն. տելեմատիկ
համակարգերի միջոցով կապ, մասնավորապես`
ճանապարհային տեղեկատվության արտա
ցոլման
համար.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակար
գերի միջոցով տվյալների, մասնավորապես`
ընդհանուր տեղեկատվության, ինչպես 
նաև`
ավտոմոբիլների, երթևե

կության ու ճանա
պարհների վիճակի վերա
բերյալ տեղեկա
տվության հաղորդում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու կիրառական ծրագրային ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.

05/1

№ՄԱՍ 1

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
տուրիստական
գործա
կալություններ. ճանապարհորդների ուղեկ
ցում. ջրամատակարարում (ջրի առբերում
և
բաշխում).
օդային
տրանս
պորտ.
սանիտարական
տրանսպորտ.
տրանս
պորտային միջոցների քարշակում՝ վնաս
վածքների
դեպքում.
ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտոբուսային
տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորանավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային տրանսպորտ. երկաթուղային տրանս
պորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային
տեղափոխումների
միջնորդու
թյուն. նավարկությունների կազմակերպում.
տուրիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնա
թափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների
ծառայություն.
ծովային
փոխադրումներ. զրահապատված տրանս
պորտով արժեքավոր իրերի փոխադրում.
ճանապարհորդների
փոխադրում.
աղբի
փոխադրում
և
բեռնաթափում.
նավերի
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պահեստարաններ. փոխադրումների միջնոր
դական ծառայություններ. ավտովարորդների
ծառայություններ.
ցրիչի
ծառայություն
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում).
պահեստներում
ապրանքների
պահման
հարցերով տեղեկատվություն. փոխադրումների
հարցերով տեղեկատվություն. ջրասուզակի
զանգերի
և
ապրանքների
պահման
բեռնարկղերի վարձույթ. հաշմանդամների
բազկաթոռների
վարձույթ.
անհապաղ
օգնության
տրանսպորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային միջոցների վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում
(ամրագրում).
փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության, նամակների, փոստի առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
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թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
և անցկացում. գյուղատնտեսական աշխա
տանքների
ուսուցման
կազմակերպում
(վարժանք և գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումներ.
արդյունաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատա
րելա
գործում. քիմիական անալիզ. նյութերի
փորձարկումներ.
հետազոտություններ
մանրէաբանության բնագավառում. հետա
զոտու
թյուններ
քիմիայի
բնագավառում.
նոր ապրանքների (արտադրատեսակների)
հետազոտում և մշակում (երրորդ անձանց
համար). որակի հսկողություն. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անաս
նաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________
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(210) 20151413		

(111) 24397

(220) 25.09.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախա
տեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
արդյունաբերական սոսինձներ, սոսինձներ
կերամիկական սալիկների համար. քիմիական
հավելումներ, ակտիվացված ածուխ, թթուներ,
ացետոն. գյուղատնտեսական քիմիկատներ,
ալյումինի հիդրատ, ալյումինի սիլիկատ,
ալյումինի քլորիդ, ամոնիակ արտադրական
նպատակներով
օգտագործելու
համար,
հակասառեցնող նյութեր. արդյունաբերության,
գիտության,
լուսանկարչության
համար
նախատեսված
քիմիական
նյութեր,
ներառյալ՝
պատրաստուկներ
երևակման
և սևեռակման համար լուսանկարչության
և
էլեկտրալուսանկարչության
համար,
լուսանկարչական
ժապավեններ,
արհես
տական և սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ (փոշու, հեղուկի և զանգվածի
տեսքով), պարարտանյութեր (բնական և
արհեստական), զոդման և եռակցման նյութեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
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վեստական տպագրության համար. յուղեր,
քսուքներ. ներկանյութեր, սննդային ներկա
նյութեր.
փայտի
պահպանման
նյութեր.
ներկանյութեր նախատեսված փայտյա իրերի
համար. միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու
համար. ներկերի և լաքերի նոսրացման համար
նախատեսված նյութեր.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. ներկը,
կեղտաբծերը և լաքը հեռացնելու համար
պատրաստուկներ (բացի արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողներից),
պատրաստուկներ
մոմը
հեռացնելու
համար,
կոշկեղենի
ողորկման մածուկներ, կոշկեղենի մաքրման
պատրաստուկներ,
քսուքներ
կոշկեղենի
համար. ոչ բժշկական բալզամներ, նյութեր և
աղեր լոգարանի համար, սպիտակեցնող աղեր,
սպիտակեցնող նյութեր, ատամի մաքրման
միջոցներ, քիմիական մաքրման միջոցներ,
շպարման պարագաներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
մոմ (հումք), ածուխ, դիզելային վառելիք, էթանոլ
(վառելիք), էլեկտրական էներգիա, գազ. յուղեր
կաշվի համար, խոնավացնող յուղեր. հոտավետ
մոմեր.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ացետատներ,
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թթվանյութեր դեղագործական նպատակների
համար. նյութեր օդի մաքրման համար,
սպիտակուցային
նյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար,
հակամանրէային
նյութեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր.
մետաղակապեր
և
փականքային
իրեր.
մետաղյա խողովակներ. անկիզելի պահարան
ներ. սովորական մետաղներից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր. սովորական չմշակված մետաղ
ներ և կիսամշակված մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ, խարիսխներ, զնդաններ,
զանգեր, գլանածո և ձուլված շինանյութեր,
ռելսեր և այլ մետաղական նյութեր երկաթուղու
համար, շղթաներ (բացառությամբ մեքենա
ների շարժաբերային շղթաների), չհրկիզվող
պահարաններ, պողպատե գնդիկներ, մեխեր
և պտուտակներ, մետաղից (ոչ թանկարժեք)
պատրաստված այլ իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, հանքաքար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչ
ներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների).
կցորդիչներ,
միացքներ,
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. ինկու
բատորներ.
առևտրի
ավտոմատներ.
տպագրական մեքենաներ (ոչ գրասենյակային),
տպագրական
մամլիչներ
(մեքենաներ),
ստերեոտիպեր, տառամայրեր (մամլամայրեր),
ներկող թմբկագլաններ, ներկող ապարատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման,
հսկման
(ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
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փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
մասնավորապես՝
սարքեր
և
գործիքներ
արյան բաղադրամասերի հավաքման և արյան
մշակման համար, այն է՝ դիալիզատորներ,
դիալիզի մոնիտորներ, խողովակներ արյան
համար, պոմպեր արյան համար, փողակներ,
փողաձողեր, խողովակների հավաքածուներ
նախաներարկման համար, պարզարաններ,
միզանյութի և արյան մեջ պարունակվող
այլ նյութերի չափման սարքեր, սարքեր
և միջոցներ դիալիզի լուծույթների և այլ
բժշկական
լուծույթների
պատրաստման
համար, այն է՝ փոխարինող լուծույթներ,
ախտահանող լուծույթներ, մաքրող լուծույթներ,
ջրի
մշակման
սարքավորումներ,
որոնք
նախատեսված են բժշկական նպատակների
համար, այն է՝ RO-մեքենաներ, սարքեր արյան
էքստրակորպորալ մշակման համար, այն
է՝ ոսկրուղեղի, բջիջների մշակման, արյան
փոխներարկման, արյան անջատման, զտման,
արյան թերապևտիկ բուժման համար և
միանգամյա օգտագործման տարաներ դրանց
համար. պայուսակներ և քարթրիջներ պինդ և
հեղուկ խտանյութերի համար. պայուսակներ
և քարթրիջներ բուժական նպատակների
համար նախատեսված լուծույթների համար,
այն է՝ որովայնային դիալիզի հեղուկի համար.
թաղանթներ
(մեմբրաններ)
բուժական
նպատակների
համար,
մասնավորապես՝
զտիչների մեջ դիալիզի, հեմոֆիլտրացիայի և
հեմոդիաֆիլտրացիայի համար.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. կլիմայի վերահսկման համակարգեր
և տեղակայանքներ օդի լավորակման համար.
էլեկտրական և գազային սարքեր, մեքենաներ
և սարքավորանքներ, որոնք օգտագործվում են
սննդամթերքի ջերմային մշակման և եռացման
ժամանակ. էլեկտրական չորուցիչներ մազերի
համար. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերի չորացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ,
այդ
թվում՝
հողային
աշխատանքների,
հողի
լավորակման
համար տրանսպորտային միջոցներ, արտա
ճանապարհային
բեռնատար
մեքենաներ,
բեռնատար մեքենաներ լեռնային ստոր
երկրյա
աշխատանքների
համար,
արտաճանապարհային
տրակտորներ.
ներքին այրման շարժիչով երկժանի բեռնիչ
ներ. էլեկտրական շարժիչով ճանկավոր
ավտոբեռնիչներ.
լոկոմոտիվներ.
գյուղա
տնտեսական
տրակտորներ.
կոմբայններ.
վինդրոուերներ
(լասավորիչ
հնձիչներ).
կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար
և կառուցվածքային, նորոգման և պահեստային
մասեր վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
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դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ,
փայլար
և
այդ
նյութերից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված
պլաստմասսայից իրեր. ոչ մետաղյա ճկուն
խողովակներ. պլաստմասսայե նյութեր, թելքեր
կամ թելեր, ուժեղացված կամ ոչ, շերտերի,
բլոկների, ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով՝
բոլորն արդյունաբերության մեջ օգտագործելու
համար, խծուծման, խցանման կամ մեկու
սացման նյութեր, որոնք վերաբերում են 17-րդ
դասին, մեկուսիչ յուղեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր,
կպչուն ժապավեններ (ոչ գրասենյակային,
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործման համար), ասբեստե թերթեր,
պատվածքներ, վարագույրներ, միջնորմներ.
պատի պաստառներ. ածխածնային թելքեր (ոչ
մանածագործական), ապակեթելք և դրանից
պատրաստված նյութեր և կառուցվածքներ,
ոչ
մետաղական
փողրակներ,
մեկուսիչ
ներկեր
և
լաքեր,
խարամաբամբակ,
միջադիրներ կցվածքների համար. սինթետիկ
խեժեր (կիսաֆաբրիկատ), միակցիչ խողո
վակներ
տրանսպորտային
միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար, սինթետիկ
կաուչուկ արդյունաբերական նպատակների
համար, էլաստոմերային միջադիրներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր. դրամապանակներ,
կրեդիտ
քարտերի
թղթապանակներ,
բիզնես քարտերի թղթապանակներ, բռնիչ
ներ
բանալիների
համար,
բանալիների
պատյաններ,
պայուսակներ
բանալիների
համար.
քսակներ
մետաղադրամների
համար,
կաշվե
իրեր
փաստաթղթերի
համար,
ճամփորդական
պայուսակներ
հագուստի
համար,
թիկնապայուսակներ,
իրերի տոպրակներ, պայուսակներ ավիաճա
նապարհորդությունների համար, տնտեսական
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ,
պայուսակներ աթլետիկայի համար, սպորտային
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ,
կռնապայուսակներ,
ուսի
վրայով
գցվող
պայուսակներ, քսակներ.
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դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. դռներ կահույքի համար,
կահույքի
նախապատրաստվածքներ,
կահույքի սահմանափակիչներ՝ ընդգրկված
20-րդ
դասում,
բուֆետներ
(ամանեղենի
համար), գզրոցներ (սեղանի հանվող արկղեր),
փայտյա նուրբ իրեր, թղթապահարաններ,
կախարաններ հագուստի համար, հենակներ
հովանոցների համար, բուխարու էկրաններ
կենցաղային նպատակներով օգտագործելու
համար,
բուխարու
ցանցեր.
մանկական
օրորոցներ.
մանկական
մահճակալներ,
նկարի շրջանակներ և նկարի շրջանակի
շրջանակաձողեր.
դարակներ
ամսագրերի
համար. թեյի սեղանիկներ, հայելիներ. բարձեր
բազմոցի համար, քիվեր, վարագույրների
կախիչներ և օղակներ, մահճակալներ և
ծալովի մահճակալներ. փչովի ներքնակներ
ճամբարային պայմաններում օգտագործելու
համար. քնապարկեր, բարձեր. փայտյա
տակառներ,
փայտյա
տուփեր,
փայտյա
բռնակներ, ցուցատախտակներ, վաճառքի
և
ցուցադրման
վաճառասեղաններ.
ոչ
մետաղական աստիճաններ՝ ընդգրկված 20-րդ
դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ապակյա շշեր,
ապակուց, ճենապակուց և հախճապակուց
պատրաստված իրեր.
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դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացա
ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ. դաջովի և գործվածքային կտոր
ներ՝ ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստ
ված բնական կամ արհեստական թելքերից,
որմնագորգեր,
սփռոցներ,
թեյամանների
մգդակած
ծածկոցներ.
ծածկոցներ,
բարձերեսներ, սավաններ. վարագույրներ,
արևկալներ և շերտավարագույրներ՝ ամբող
ջովին կամ մասամբ պատրաստված գործ
վածքից. մանածագործական կամ պլաստիկ
նյութերից փոքրիկ գորգեր սեղանների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
վերնաշապիկներ,
սվիտերներ,
գոտիներ,
ժակետներ, T-աձև շապիկներ, խալաթներ,
լողազգեստներ, կիսագուլպաներ և ներքնա
զգեստներ,
բլուզներ,
շրջազգեստներ,
զգեստներ,
զուգագուլպաներ,
գուլպեղեն,
տրիկոներ,
ներքնազգեստներ
կանանց
և
աղջիկների
համար
(հատկապես
կիսավարտիքներ և կրծկալներ), շարֆեր և
ձեռնոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
արհեստական
սիզամարգեր
(գազոններ).
գորգեր. գորգեր ավտոմոբիլների համար.
գորգեր լոգասենյակների համար. սայթա
քումը կանխարգելող գորգեր. ոչ մանա
ծագործական իրեր զարդարման համար, ոչ
մանա
ծագործական գորգեր (պատի ծածկոց).
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ
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ներ.
մանածագործական
պաստառներ.
հարթակներ, տակդիրներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային ծածկույթներ.
ուղելաթեր ոտքերը սրբելու համար. եղեգնյա
խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր, կարտոֆիլային չիպսեր. մշակված,
պահածոյացված ձիթապտուղ. մուրաբաներ,
կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, մթերքներ՝
հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված
ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 29-րդ
դասում, բացառությամբ՝ երշիկեղենի.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք սառույց. ալյուրի,
եգիպտացորենի, հացահատիկների, բրնձի
հիման վրա խորտիկներ. հացահատիկների
մշակված սերմեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա
կան, այգեգործական, անտառային և հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
բակլա. ոլոռ. սունկ. ցորեն (հատիկաբույսեր).
եգիպտացորեն. քնջութ. անմշակ, թարմ
ձիթապտուղ. վարսակ. ցորենի թեփ. ցորեն,
չմշակված բրինձ, եղերդ (թարմ, չմշակված),
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազ
դուրիչ)
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ
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պտղամսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար.
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի
հյութեր.
մրգահյութեր.
բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. քաղցրա
հյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ. գարեջրի
քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ
(քաղցու). հաբեր գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. շարբաթ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ
(մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ
գարեջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ
(բնահյութեր)
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն, ներառյալ՝ կրեդիտ
և դեբետ քարտերին վերաբերող ծառայու
թյուններ. կրեդիտ և դեբետ քարտերի
թողարկման ծառայություններ. ֆինանսական
գործառնություններ.
ապահովագրության
ծառա
յություններ.
կանխավճարային
քար
տերի
թողարկում.
արժեքի
նշանների
(խորհրդանիշերի)
թողարկում.
դրամի
փոխանակում.
էլեկտրոնային
դեբետ
և
կրեդիտ
գործարքներ.
կրեդիտ
քարտի
միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության ստուգման, կանխիկացման և
կանխիկ
վճարումների
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
կրեդիտ
քարտերի
և
վճարման գործարքների վավերացման և
իսկության
ստուգման
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների վճարումների իրականացման
և ներկայացման ծառայություններ. վճարման
ծառայություններ օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային
եղանակով՝ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. ֆինանսական տեղեկատվության
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տրամադրում,
ներառյալ՝
կրեդիտ
և
դեբետ քարտերի վերաբերյալ տվյալներ
և
հաշվետվություն
և
ֆինանսական
փաստաթղթերի և արձանագրված տվյալների
և փաստերի կառավարում. վճարումների
էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ.
վարկերի կառավարման ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
աշխատանքի
տեղավորման
գործակա
լություններ, ներդրումային ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ծառայություններ
թան
կարժեք մետաղների և հանքաքարերի ոլորտի
ընկերություններում
և
դրանց
հարակից
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու
հետ կապված.
դաս 37. շինարարություն. նորո
գում,
շինարարության
վերաբերյալ
տեղեկա
տվություն. արդյունաբերական ձեռնարկու
թյունների
շինարարություն.
հանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
կահույքի
խծուծում.
ավտոմեքենաների
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոխադրամիջոցների
լվացում.
փոխա
դրամիջոցների
սպասարկման
կայաններ.
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում.
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. բջջային
(շարժական) հեռախոսակապ. կապ համա
կարգչային տերմինալների օգտա
գործմամբ.
հեռախոսակապ. կապի սարքա
վորումների,
այդ թվում` հեռախոսների և ֆաքսիմիլային
ապարատների վարձույթ և վարձակալություն.
տվյալների
հաղորդման
վերաբերյալ
տեղեկատվություն, այդ թվում` ռադիոկապի ու
մալուխային կապի ցանցերով տրամադրվող
տեղեկատվություն.
էլեկտրոնային
փոստի
միջոցով կապ. համակարգչային տերմի
նալների
օգտագործմամբ
կապի
ցանցի
մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ ծառայու
թյուններով ցանցի օգտագործմամբ կապ.
համաշխարհային համակարգչային ցանցին
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում.
նավագնացական
նպատակների
համար
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GPS-ազդանշանների օգտատերերի մուտքի
ապահովում. համացանց մուտքի ապահովում.
էլեկտրոնային փոստի ու համակարգիչների
օգտագործմամբ խորհրդանիշեր, պատկերներ
և ձայներ պարունակող տվյալների հաղորդում.
համաշխարհային
համակարգչային
ցանց
մուտքի
ապահովում.
տրանսպորտի
և
երթևեկության համար սպասարկման (ծառա
յությունների) կենտրոնի միջոցով տելեմատիկ
օգնություն`
վթարի,
կոտրվածքի
կամ
հափշտակման դեպքում տրանսպորտային
միջոցներին և մարդկանց օգնության և
ներդրման նպատակով զանգերի միացում.
կապի ծառայությունների և էլեկտրոնային
հաղորդակցությունների
ցանցեր
մուտքի
տրամադրում` մուլտիմեդիային, տեսա- կամ
ձայնա- տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տագնապի
հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և
վթարային
հաղորդագրությունների
ու
ազդանշանների, չափվող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, տեսագրությունների,
դիրքի, տեղափոխման և վիճակի մասին
տվյալների
փոխանցում
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
միջև,
ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների և
ապարատների ու տվյալների հաղորդման
և
մշակման
տարբեր
կենտրոնների
և
տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների էլեկտրոնային
հաղորդում
տրանսպորտային
միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք
պարունակում
են
հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորա
պես` աշխատանքի վերահսկման ծառայու
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թյուններ,
մասնավորապես`
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
գործարկված
որոշակի
սարքվածքների,
էլեկտրականու
թյան
օգտագործման
և
վերահսկման
մակարդակի կամ ժամանակի գրառում և
հետևում.
տելեմատիկ
ծառայություններ,
մասնավորապես` երրորդ անձանց համար
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների, էլեկտրականության օգտագործման և
վերահսկման մակարդակի կամ ժամանակի
գրառում և հետևում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տվյալների
հաղորդում,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով ճանապարհային տեղեկատվություն.
տելեմատիկ
համակարգերի
միջոցով
կապ,
մասնավորապես`
ճանապարհային
տեղեկատվության
արտացոլման
համար.
հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես`
տելե
մատիկ համակարգերի միջոցով տվյալ
ների, մասնավորապես` ընդհանուր տեղեկա
տվության, ինչպես նաև` ավտոմոբիլների,
երթևեկության
ու
ճանապարհների
վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հաղորդում. հեռահաղորդակցություն, մաս
նավորապես`
տվյալների
հաղորդում
ու
կիրառական
ծրագրային
ապահովում.
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` տվյալների և ձայնային
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահ
պանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում. տուրիստական գործակա
լություններ.
ճանապարհորդների
ուղեկ
ցում. ջրամատակարարում (ջրի առբերում
և
բաշխում).
օդային
տրանս
պորտ.
սանիտարական
տրանսպորտ.
տրանս
պորտային միջոցների քարշակում՝ վնաս
վածքների
դեպքում.
ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային և ավտոբուսային
տրանսպորտ. զբոսանքի մոտորանավակների
ծառայություններ. փոքրիկ նավերի վարձույթ.
սառցահատի ծառայություններ. բեռնատար
ավտոտրանսպորտի տեղափոխում. բեռնա
նավերի և լիխտերների վրա տեղափոխում.
սայլային
տրանսպորտ.
երկաթուղային
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տրանսպորտ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ծովային
տեղափոխումների
միջնորդու
թյուն. նավարկությունների կազմակերպում.
տուրիս
տական
էքսկուրսիաներ.
բեռների
բեռնաթափում.
ապրանքների
առաքում
և պահում. էլեկտրականության բաշխում.
ջրարգելակի
դարպասների
գործադրում.
ավտոմեքենաների կայանում. պահեստներում
ապրանքների պահում. ապրանքների պահման
պահեստների
վարձույթ.
լաստանավերով
տեղափոխում.
գետային
տրանսպորտ.
նավերով բեռների տեղափոխում. նավերի
վարձակալում. ավտոտնակների վարձակալում.
նավթամուղներով
վերամղում.
կայանների
տեղերի
վարձակալում.
սառնարանների
վարձույթ.
վագոնների,
տրանսպորտային
միջոցների և տեղափոխման միջոցների
վարձույթ. կահույքի տեղափոխում. ջրային
տրանսպորտ.
ճանապարհորդությունների,
էքսկուրսիոն
ուղևորությունների
կազմա
կերպում.
մարդատար
տրանսպորտ.
օդանավավարում. քարշակում. ծանծաղուտից
նավերի քաշում, հանում. գույքի փրկության
ծառայություն.
տաքսիով
և
տրամվայով
փոխադրումներ
(տրանսպորտ).
փոխա
դրումների ծառայություն. ծովային փոխա
դրումներ. զրահապատված տրանսպորտով
արժեքավոր իրերի փոխադրում. ճանա
պարհորդների փոխադրում. աղբի փոխադրում
և բեռնաթափում. նավերի պահեստարաններ.
փոխադրումների
միջնորդական
ծառա
յություններ.
ավտովարորդների
ծառա
յու
թյուններ. ցրիչի ծառայություն (թղթակցության
կամ ապրանքների առաքում). պահեստ
ներում ապրանքների պահման հարցերով
տեղեկատվություն. փոխադրումների հարցերով
տեղեկատվություն.
ջրասուզակի
զանգերի
և ապրանքների պահման բեռնարկղերի
վարձույթ. հաշմանդամների բազկաթոռների
վարձույթ. անհապաղ օգնության տրանս
պորտային
միջոցներ.
տրանսպորտային
միջոցների
վերապահում
(ամրագրում).
ճանապարհորդությունների
երթուղիների
վերապահում (ամրագրում). փրկարարական
ծառայություններ
ջրում.
թղթակցության,
նամակների, փոստի առաքում. թերթերի
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների
առաքում. էներգիայի բաշխում.
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դաս 40. նյութերի մշակում. hղկում.
կինոժապավենների մշակում. փայտանյութի
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական իրերի վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում և փայլադրում.
գործվածքների եզրապատում. գործվածքների
ձևում. հագուստի կարում. կադմիումապատում.
գործվածքների
մշակում
ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթվելու հատկություն
հաղորդելու համար. բրդի մշակում. դերձակի
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում (լցում). ներկման ծառայություններ.
տեքստիլ իրերի ներկում. գործվածքների և այլ
տեքստիլ իրերի մշակում, ինչպես նաև դրանց
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
հագուստի
ներկում.
կավագործական
աշխատանքներ. կոշկեղենի ներկում. կաշվի
ներկում. մորթուց իրերի պատրաստում.
քրոմապատում. մետաղապատում. նկարների,
սխեմաների, գծագրերի և ձևվածքների տպում.
լուսաժապավենների երևակում. ոսկեզօծում.
ջրի
մշակում.
անագապատում.
մորթու
մշակում (մորթու փոքր կտորներից). մորթու
մշակում ցեցի դեմ պայքարող միջոցներով.
պտուղների մզում (հյութեր ստանալու համար).
դարբնոցային
աշխատանքներ.
ֆրեզում.
զոդում. գալվանապատում. փորագրում. բարակ
թերթերի գլոցում. աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալյուրի աղացում.
նիկելապատում. հենքի հյուսում ջուլհակության
համար. կաշվի մշակում. հղկանյութերով
ողորկում. կազմարարական աշխատանքներ.
ռանդում (սղոցային հաստոցների վրա).
թամբագործական
աշխատանք.
սղոցում.
թղթի
մշակում.
ապակիների
ներկում.
տանիքների, ձեղնահարկերի մաքրում (աղբի
մաքրում,
կարգի
բերում).
թափոնների
և երկրորդային հումքի տեսակավորում.
տպագրություն. վիմագրական տպագրություն.
օֆսետ տպագրություն. մետաքսատպություն.
ֆոտոկոմպոզիցիաների կազմում. գործելու կամ
տրիկոտաժի մեքենաների վարձույթ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
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մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անց
կացում. գյուղատնտեսական աշխատանքների
ուսուցման կազմակերպում (վարժանք և
գիտելիքների տրամադրում).
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումն
եր.
արդյունաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատա
րելագործում. քիմիական անալիզ. նյութերի
փորձարկումներ.
հետազոտություններ
մանրէա
բանության բնագավառում. հետա
զոտություններ
քիմիայի
բնագավառում.
նոր ապրանքների (արտադրատեսակների)
հետազոտում և մշակում (երրորդ անձանց
համար). որակի հսկողություն. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ`
մասնա
վորապես
ռեստորաններ,
սրճարաններ,
կաֆետերիաներ,
ինքնասպասարկման
ռեստո
րաններ,
ճաշարաններ,
բարերի
ծառայություններ, կերակրի պատրաստման և
առաքման ծառայություններ. ժամանակավոր
բանակատեղով ապահովման ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի
կական ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
այգեգործական
և
անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20151462		

(111) 24398

(220) 06.10.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 06.10.2025
(730) «Գազ Սուզան Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ,
Երևան, Վրացական 5-րդ նրբանցք, AM

109
109

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

05/1

№ՄԱՍ 1

(511)

(442) 05.11.2015
(540)

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման

ծառայություններ,

մասնա

վորապես՝ սրճարաններ:
_____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական
մետաղյա
կառուցվածքներ
և
շինություններ.
մետաղյա
նյութեր
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր:
_____________________

(210) 20151467		

(111) 24399

(220) 08.10.2015

(151) 22.04.2016

(210) 20151474		

(111) 24400

(220) 09.10.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 09.10.2025
(730) «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան,
Աբովյան 37, AM
(442) 05.11.2015
(540)

			(181) 08.10.2025
(730) «ՍիԷսՍի» ՍՊԸ, Երևան, Կիլիկիա, 2-րդ
շ., բն. 14, AM

(511)

(442) 05.11.2015
(540)

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր:
_____________________

(210) 20151515		

(111) 24401

(220) 22.10.2015

(151) 22.04.2016

(526) «café» գրառումն ինքնուրույն պահպանու

			(181) 22.10.2025

թյան օբյեկտ չէ:

(730) «Հեռակոմ» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ

16, բն. 17, AM

նագույն և բորդո գունային համակցությամբ:

(442) 05.11.2015

110
110

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

(540)

(210) 20151541		

(111) 24403

(220) 28.10.2015

(151) 22.04.2016

05/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 28.10.2025
(730) «Բեյբի լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բադալ
Մուրադյան 5, բն. 43, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(526) «Խմորեղեն», «bake», «shop», «café», «BAKE
SHOP» գրառումներն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ շագանակագույն, վարդագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. խմորեղեն.
դաս 43. սրճարան:
_____________________

(210) 20151531		
(111) 24402
(220) 27.10.2015
(151) 22.04.2016
			(181) 27.10.2025
(730) Էբըթ Փրոդաքթս Օփըրեյշընս ԱԳ, CH
(442) 18.11.2015
(310) 2015718098 (320) 16.06.2015 (330) RU
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և
պատրաստուկներ մարդու համար, որոնք որպես
ակտիվ նյութ պարունակում են լակտուլոզա.
դիետիկ սննդամթերք և պատրաստուկներ
մարդու համար բժշկության մեջ օգտագործելու
համար. լակտուլոզա պարունակող սննդային
հավելանյութեր մարդու համար.
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. կաթից
պատրասված մթերքներ.
դաս 30. լակտուլոզա պարունակող հրու
շակեղեն ոչ բժշկական նպատակների համար՝
ընդգրկված 30-րդ դասում:

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151560		

(111) 24404

(220) 30.10.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 30.10.2025
(730) Էդգար Ղազարյան, Երևան, Մանթաշյան
5/2, բն. 24, AM
(442) 18.11.2015
(540)
(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
_____________________

(210) 20151602		

(111) 24405

(220) 06.11.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 06.11.2025
(730) «Լուք օպտիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ
Աղբյուրի 55, 11/153, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

111

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ սև, մոխրագույն և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սար
քեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական
ծառայություններ.
կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և
կոս
մետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151699		
(220) 25.11.2015

(111) 24406
(151) 22.04.2016

			(181) 25.11.2025
(730) «Ինտելլեկտ պրոդակտս» ՍՊԸ, RU
(442) 18.01.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Մարիաննա Մխիթարյան
_____________________

(210) 20151716		

(111) 24407

(220) 30.11.2015

(151) 22.04.2016

05/1

№ՄԱՍ 1

(730) «Վինտաժ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
28, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________

(210) 20151717		

(111) 24408

(220) 30.11.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 30.11.2025
(730) «Վինտաժ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
28, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________

(210) 20151768		

(111) 24409

(220) 09.12.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 09.12.2025
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 18.01.2016
(540)

			(181) 30.11.2025

112
112

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա
հյութեր.
օշարակներ
և
ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
_____________________

(210) 20151825		

(111) 24411

(220) 21.12.2015

(151) 22.04.2016

05/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 21.12.2025
(730) Հասմիկ Գրիգորի Խաչատրյան, Երևան,
Արշակունյաց պող., շ. 44/2, բն. 18, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(210) 20151769		

(111) 24410

(220) 09.12.2015

(151) 22.04.2016

			(181) 09.12.2025
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(526) «TECHNOLOGY» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
_____________________

սպիտակ և բաց դարչնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 37. հեռախոսների վերանորոգում:
_____________________
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23		

27.03.2026

Քրուպս ԳմբՀ, DE

30		

22.01.2026

Հոլթ Լոյդ ԲՎ, NL

176		

11.04.2026

Ֆենոմենոն Էջընթս Լիմիթիդ, VG

177		

11.04.2026

Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա Քորփորեյշն), JP

180		

17.04.2026

Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա Քորփորեյշն), JP

181		

17.04.2026

Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա Քորփորեյշն), JP

297		

17.05.2026

Գիլմար Ս.պ.Ա., IT

301		

17.05.2026

Օնկյո Կաբուշիկի Կաիշա (Օնկյո Քորփորեյշն), JP

546		

26.01.2026

Թոմսըն Ռոյթըրզ (Սայընթիֆիք) Ինք., Փենսիլվանիայի նահանգ, US

547		

26.01.2026

Թոմսըն Ռոյթըրզ (Սայընթիֆիք) Ինք., Փենսիլվանիայի նահանգ, US

587		

25.04.2026

Լիբիզ Բրենդ Հոլդինգ Լիմիթիդ, VG

589		

25.04.2026

Նյու Բելնս Աթլեթիք Շու, Ինք., Մասաչուսետսի նահանգ, US

590		

25.04.2026

Նյու Բելնս Աթլեթիք Շու, Ինք., Մասաչուսետսի նահանգ, US

591		

25.04.2026

Նյու Բելնս Աթլեթիք Շու, Ինք., Մասաչուսետսի նահանգ, US

596		

25.04.2026

Լիբիզ Բրենդ Հոլդինգ Լիմիթիդ, VG

912		

30.01.2026

Էքսայդ Թեքնոլոջիզ ՍԱՍ, FR

1007		

14.05.2026

Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի

					

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

1144		

18.01.2026

Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

1258		

31.01.2026

Մերք Սանտե Ս.Ա.Ս., FR

1313		

20.11.2025

Սիգմա-Օլդրիչ Քո. ԼԼՔ, US

1324		

02.05.2026

Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

1325		

02.05.2026

Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

1373		

16.05.2026

Մոթորոլա Թրեյդմարք Հոլդինգս, ԼԼՔ, US

1410		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1411		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1412		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1414		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1415		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1416		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
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1418		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1423		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1424		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1427		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1429		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1431		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1433		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1434		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1435		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1436		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1437		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1438		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1444		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1447		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1457		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1500		

01.02.2026

Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

1502		

05.04.2026

Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

1514		

16.05.2026

Նոքսել Քորփորեյշն, US

1525		

16.05.2026

Ռոհմ ընդ Հաս Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

1541		

01.02.2026

Ալթիա Փիէլսի., FI

1579		

27.03.2026

Դրալոն ԳմբՀ, DE

1603		

11.03.2026

Պերնո Ռիկար Ս.Ա., FR

1604		

11.03.2026

Պերնո Ռիկար Ս.Ա., FR

1605		

11.03.2026

Պերնո Ռիկար Ս.Ա., FR

1608		

11.03.2026

Պերնո Ռիկար Ս.Ա., FR

1611		

28.02.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

1613		

28.02.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

1623		

28.02.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

1681		

26.01.2026

Արդաթ Թբեքոու Քամփնի Լիմիթիդ, GB

1684		

26.01.2026

Վելքրո ԲՎԲԱ, BE

1693		

16.02.2026

ԷՄԷՍԷՅ Թեքնոլոջի, ԷլԷլՍի, US

1724		

17.05.2026

Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

1727		

17.05.2026

Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI
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1728		

17.05.2026

Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

1733		

17.05.2026

Ֆիատ Գրուփ Մարքեթինգ ընդ Քորփորեյթ Քոմյունիքեյշն Ս.պ.Ա., IT

1773		

12.03.2026

Սեմպերիտ Ռայֆեն Գեզելշաֆտ մ.բ.Հ., AT

1792		

03.05.2026

Պերնո Ռիկար Մեքսիքոու, Ս.Ա., դե Ք. Վ., MX

1793		

03.05.2026

Դը Զինգեր Քամփնի Լիմիթիդ Ս.ա.ռ.լ., LU

1795		

17.05.2026

Մոդելո ՄԿՏ դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ., MX

1796		

17.05.2026

Մոդելո ՄԿՏ դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ., MX

1797		

17.05.2026

Մոդելո ՄԿՏ դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ., MX

1800		

17.05.2026

Պիրելի ընդ Կ. Ս.պ.Ա., IT

1837		

18.01.2026

Բեթմարք Լիմիթիդ, GB

1883		

20.03.2026

Շվեփս Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

1885		

20.03.2026

Շվեփս Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

1886		

20.03.2026

Շվեփս Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

1895		

22.03.2026

Դը Քլորոքս Քամփնի, US

1942		

20.05.2026

Իննովիա Ֆիլմզ Լիմիթիդ, GB

2030		

17.05.2026

Մոթորոլա Թրեյդմարք Հոլդինգս, ԼԼՔ, US

2037		

17.05.2026

Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի
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սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

2039		

17.05.2026

Ռոհմ ընդ Հաս Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

2040		

17.05.2026

Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի

					

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

2041		

Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի

17.05.2026
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սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

2052		

17.05.2026

Ռոհմ ընդ Հաս Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

2161		

20.05.2026

ՈՒորնր Քմյունիքեյշնզ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

2163		

20.05.2026

Դը Բլեք ընդ Դեքր Քորփորեյշն, Մերիլենդի նահանգ, US

2197		

20.05.2026

Բրենդբրյու Ս.Ա., LU

2226		

12.02.2026

Էյչ Բի Այ Բրենդիդ Ըփերըլ Էնթրփրայսիզ, ԼԼՔ, US

2645		

25.04.2026

Յունայթիդ Ֆուդզ Քամփնի (ՓՍՔ), AE

2646		

25.04.2026

Յունայթիդ Ֆուդզ Քամփնի (ՓՍՔ), AE

2786		

20.11.2025

ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

3121		

19.02.2026

Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

3135		

27.12.2026

Կասիո Կեյսանկի Կաբուշիկի Կաիշա, (Կասիո Քմփյութր Քո., ԼԹԴ), JP

3156		

23.09.2026

ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK
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3157		

23.09.2026

ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

3275		

19.02.2026

Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

3282		

22.07.2026

Սուլեյման Ալ Աբդուլ Քարիմ ընդ Բրոս. Քո. Ու.Լ.Լ., KW

3296		

28.03.2026

Մեդա ԱԲ, SE

3342		

05.02.2026

ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

3343		

05.02.2026

ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

3344		

05.02.2026

ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

3403		

29.10.2026

ԱարհուսԿարլշամն Ինվեսթ ԱԲ, SE

3405		

29.10.2026

ԱարհուսԿարլշամն Ինվեսթ ԱԲ, SE

3449		

14.05.2026

Ռոհմ ընդ Հաս Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3450		

14.05.2026

Ռոհմ ընդ Հաս Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3461		

30.07.2026

Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվենոստյու «Պետրո», RU

3472		

10.05.2026

Տրեսմոնտես Լուչետտի Ս. Ա., CL

3485		

10.05.2026

Տրեսմոնտես Լուչետտի Ս. Ա., CL

3492		

27.12.2026

ԲՓ փ.լ.ք., GB

3525		

11.03.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

3537		

19.02.2026

Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

3605		

10.05.2026

Տրեսմոնտես Լուչետտի Ս. Ա., CL

3865		

15.01.2027

Իսուզու Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Իսուզու Մոթորս Լիմիթիդ), JP

10507		

24.03.2026

«Վ. Տիգրանյան քամփնի» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 4, բն. 78, AM

10677		

30.03.2026

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

10678		

30.03.2026

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

10679		

30.03.2026

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

10980		

31.03.2026

«Լիլա-սպա» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 40, AM

10997		

05.04.2026

«Արս-ֆայն» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող., 47/1, AM

11067		

12.04.2026

Նայք Իննըվեյթ Սի.Վի., NL

11068		

14.04.2026

Նայք Իննըվեյթ Սի.Վի., NL

11109		

26.04.2026

Ջևելուլտրա Լիմիթիդ, GB

11123		

24.01.2026

ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

11134		

19.04.2026

Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

11178		

16.05.2026

Իսուզու Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Իսուզու Մոթորս Լիմիթիդ), JP

11179		

16.05.2026

Իսուզու Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Իսուզու Մոթորս Լիմիթիդ), JP

11180		

16.05.2026

Իսուզու Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Իսուզու Մոթորս Լիմիթիդ), JP

117
117

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
02.05.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

11181		

16.05.2026

Իսուզու Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Իսուզու Մոթորս Լիմիթիդ), JP

11328		

12.04.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

11338		

28.04.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

11357		

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11358		

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11359		

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11427		

05.06.2026

Ֆիվքո ՅուՔեյ ԱյԱյ Լիմիթիդ, GB

11428		

28.06.2026

Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

11450		

27.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11501		

02.08.2026

Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի),

					

Վաշինգտոնի նահանգ, US

11506		

03.04.2026

Դաիչի Սանկյո Քամփնի, Լիմիթիդ, JP

11531		

11.08.2026

Յանսսեն Ար ընդ Դի Այըրլենդ, IE

11580		

10.04.2026

Հյունդաի Քորփորեյշն, KR

11581		

10.04.2026

Հյունդաի Քորփորեյշն, KR

11589		

23.08.2026

Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

11600		

26.07.2026

Ալ-Ֆախեր Ինթերնեշընլ Քո., KY

11607		

22.03.2026

Դիվելփմենթ սենթր ֆո թիչինգ Չայնիզ ազ ֆորին լենգուիջ

					

օֆ դը մինիսթրի օֆ էդյուքեյշն Փի.Ար.Սի., CN

11608		

Դիվելփմենթ սենթր ֆո թիչինգ Չայնիզ ազ ֆորին լենգուիջ

22.03.2026

					

օֆ դը մինիսթրի օֆ էդյուքեյշն Փի.Ար.Սի., CN

11610		

Դիվելփմենթ սենթր ֆո թիչինգ Չայնիզ ազ ֆորին լենգուիջ

24.05.2026

					

օֆ դը մինիսթրի օֆ էդյուքեյշն Փի.Ար.Սի., CN

11611		

Դիվելփմենթ սենթր ֆո թիչինգ Չայնիզ ազ ֆորին լենգուիջ

24.05.2026

05/1

№ՄԱՍ 1

					

օֆ դը մինիսթրի օֆ էդյուքեյշն Փի.Ար.Սի., CN

11638		

22.06.2026

Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

11698		

29.09.2026

Յանսսեն Ար ընդ Դի Այըրլենդ, IE

11789		

11.09.2026

Ֆրենչայզ Քոնսորթիում Լիմիթիդ, VG

11790		

11.09.2026

Ֆրենչայզ Քոնսորթիում Լիմիթիդ, VG

11833		

29.09.2026

Յանսսեն Ար ընդ Դի Այըրլենդ, IE

11869		

13.10.2026

Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

12006		

04.09.2026

Լաբորատուար ՀՐԱ – ՖԱՐՄԱ, FR

12155		

22.06.2026

Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

118
118

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
210
220
230
310
320
330
511
540
551
554
555
556
730

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
02.05.2016

№

05/1

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20160032
(220) 20.01.2016
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(540)
(511)
դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, այն է՝
բիզնեսի կառավարման աջակցության տրամադրում
հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային ակումբ
ների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի ու
ժամանցային վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների և համատիրությունների
ստեղծման և գործարկման ոլորտում. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում,
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային
ակումբների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի
ու ժամանցային վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների, համատիրությունների,
բազմա
բնակարան
շենքերի,
կոնֆերանսկենտրոն
ների և ժամանակավոր օգտագործման
իրավունքով հանգստավայրերի կառավարում և
գործարկում երրորդ անձանց համար. մանրածախ
խանութների ծառայություններ. խորհրդակցական
ծառայություններ
գործերի
կառավարման
ոլորտում. տարածքների և միջոցների տրամադրում
գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների
օգտագործման համար. առցանց մանրածախ
առևտրի ծառայություններ. մանրածախ առևտրի
ծառայություններ
կատալոգների
միջոցով.
վարչարարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գործարար
հանդիպումն
երի
նախագծման ծառայություններ. տարածքների
և սարքավորումների տրամադրում գործարար
հանդի
պումների և կոնֆերանսների անցկացման
համար. հաճախորդների հավատարմությանը
նպաստող
ծառայություններ.
բարեգործական
ծառայություններ, այն է՝ կամավորական ծրագրերի
և հասարակական աշխատանքների ծրագրերի
նախագծերի կազմակերպում և անցկացում.
մատակարարման ծառայություններ.

դաս 36. գրասենյակային տարածքների
և մանրա
ծախ առևտրի համար տարածքների
կառավարում, վարձույթ և վարձակալում. նվերի
հավաս
տագրերի թողարկում, որոնք կարող են
վճարվել ապրանքների կամ ծառայությունների
դիմաց.
դաս 41. զվարճությունների, մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
կոն
ֆերանսների
կազմակերպում
և
ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային և
ուսու
ցողական
նպատակներով.
խաղատների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություններ.
կաբարեների ծառայություններ. գիշերային ակումբ
ների ծառայություններ. տոմսերի և ամրագրումների
կազմակերպում շոուների և այլ զվարճալի
իրադար
ձությունների համար. առողջարանային
և ֆիթնես ակումբների ծառա
յություններ, այն է՝
ծառայությունների, տարածքների, դասընթաց
ների և սարքա
վորումների տրամադրում ֆիթնես
և
ֆիզիկական
վարժությունների
ոլորտում.
ծառայությունների, տարածքների, դասընթացների
և սարքա
վորումների տրամադրում թենիսի,
լողավազանների, ժամանցային գործունեության,
հեծանվասպորտի, գոլֆի, ջրային սպորտաձևերի,
ձիարշավի, դահուկային սպորտի, լողափնյա
տարածքների և սոցիալական կառույցների ոլորտում.
գոլֆի ակումբների, գոլֆի դաշտերի և գոլֆի
ուսուցողական դասընթացների ծառայություններ.
հարսանիքների նախագծման ծառայություններ.
իրադարձությունների նախագծման և կառավարման
ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ, սննդամթերքի և
ըմպելիքների պատրաստման և առաքման ծառա
յություններ, բարերի և հանգստի սենյակների ծառա
յություն
ներ. առողջարանային հյուրանոցների և
կացարան
ներով ապահովման ծառայություններ,
համապիտանի միջոցների ու հարմարությունների
տրամադրում նիստերի, կոնֆերանսների և ցուցա
հանդեսների անցկացման համար. բանկետների
և հանդիսավոր ընդունելությունների համար
միջոց
ների և տարածքների տրամադրում հատուկ
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միջոց
առումների
հյուրա
նոցային
ծառայություններ:

անցկացման
համարների

նպատակով.
ամրագրման

--------------
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դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, այն է՝
բիզնեսի կառավարման աջակցության տրամադրում
հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային ակումբ
ների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի ու
ժամանցային վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների և համատիրությունների
ստեղծման և գործարկման ոլորտում. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում,
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային
ակումբների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի
ու ժամանցային վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների, համատիրությունների,
բազմա
բնակարան
շենքերի,
կոնֆերանսկենտրոն
ների և ժամանակավոր օգտագործման
իրավունքով հանգստավայրերի կառավարում և
գործարկում երրորդ անձանց համար. մանրածախ
խանութների ծառայություններ. խորհրդակցական
ծառայություններ
գործերի
կառավարման
ոլորտում. տարածքների և միջոցների տրամադրում
գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների
օգտագործման համար. առցանց մանրածախ
առևտրի ծառայություններ. մանրածախ առևտրի
ծառայություններ
կատալոգների
միջոցով.
վարչարարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գործարար
հանդիպումն
երի
նախագծման ծառայություններ. տարածքների
և սարքավորումների տրամադրում գործարար
հանդի
պումների և կոնֆերանսների անցկացման
համար. հաճախորդների հավատարմությանը
նպաստող ծառայություններ. բարեգործական
ծառայություններ, այն է՝ կամավորական ծրագրերի
և հասարակական աշխատանքների ծրագրերի
նախագծերի կազմակերպում և անցկացում.
մատակարարման ծառայություններ.
դաս 36. գրասենյակային տարածքների
և մանրա
ծախ առևտրի համար տարածքների
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կառավարում, վարձույթ և վարձակալում. նվերի
հավաս
տագրերի թողարկում, որոնք կարող են
վճարվել ապրանքների կամ ծառայությունների
դիմաց.
դաս 41. զվարճությունների, մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
կոն
ֆերանսների կազմակերպում և ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային և
ուսու
ցողական նպատակներով. խաղատների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություններ.
կաբարեների ծառայություններ. գիշերային ակումբ
ների ծառայություններ. տոմսերի և ամրագրումների
կազմակերպում շոուների և այլ զվարճալի
իրադար
ձությունների համար. առողջարանային
և ֆիթնես ակումբների ծառա
յություններ, այն է՝
ծառայությունների, տարածքների, դասընթաց
ների և սարքա
վորումների տրամադրում ֆիթնես
և ֆիզիկական վարժությունների ոլորտում.
ծառայությունների, տարածքների, դասընթացների
և սարքա
վորումների տրամադրում թենիսի,
լողավազանների, ժամանցային գործունեության,
հեծանվասպորտի, գոլֆի, ջրային սպորտաձևերի,
ձիարշավի, դահուկային սպորտի, լողափնյա
տարածքների և սոցիալական կառույցների
ոլորտում. գոլֆի ակումբների, գոլֆի դաշտերի
և
գոլֆի
ուսուցողական
դասընթացների
ծառայություններ. հարսանիքների նախագծման
ծառայություններ.
իրադարձությունների
նախագծման և կառավարման ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ, սննդամթերքի և
ըմպելիքների պատրաստման և առաքման ծառա
յու
թյուն
ներ, բարերի և հանգստի սենյակների
ծառայություններ. առողջարանային հյուրանոցների
և կացարաններով ապահովման ծառայություններ,
համապիտանի միջոցների ու հարմարությունների
տրամադրում նիստերի, կոնֆերանսների և ցուցա
հանդեսների անցկացման համար. բանկետների
և հանդիսավոր ընդունելությունների համար
միջոցների և տարածքների տրամադրում հատուկ
միջոց
առումների
անցկացման
նպատակով.
հյուրա
նոցային
համարների
ամրագրման
ծառայություններ:
-------------(210) 20160034
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(540)

(511)
դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, այն է՝
բիզնեսի կառավարման աջակցության տրամադրում
հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային ակումբ
ների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի ու
ժամանցային վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների և համատիրությունների
ստեղծման և գործարկման ոլորտում. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում,
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային
ակումբների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի
ու ժամանցային վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների, համատիրությունների,
բազմա
բնակարան
շենքերի,
կոնֆերանսկենտրոն
ների և ժամանակավոր օգտագործման
իրավունքով հանգստավայրերի կառավարում և
գործարկում երրորդ անձանց համար. մանրածախ
խանութների ծառայություններ. խորհրդակցական
ծառայություններ
գործերի
կառավարման
ոլորտում. տարածքների և միջոցների տրամադրում
գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների
օգտագործման համար. առցանց մանրածախ
առևտրի ծառայություններ. մանրածախ առևտրի
ծառայություններ
կատալոգների
միջոցով.
վարչարարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գործարար
հանդիպումն
երի
նախագծման ծառայություններ. տարածքների
և սարքավորումների տրամադրում գործարար
հանդի
պումների և կոնֆերանսների անցկացման
համար. հաճախորդների հավատարմությանը
նպաստող ծառայություններ. բարեգործական
ծառայություններ, այն է՝ կամավորական ծրագրերի
և հասարակական աշխատանքների ծրագրերի
նախագծերի կազմակերպում և անցկացում.
մատակարարման ծառայություններ.
դաս 36. գրասենյակային տարածքների
և մանրա
ծախ առևտրի համար տարածքների
կառավարում, վարձույթ և վարձակալում. նվերի
հավաս
տագրերի թողարկում, որոնք կարող են
վճարվել ապրանքների կամ ծառայությունների
դիմաց.
դաս 41. զվարճությունների, մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
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կոն
ֆերանսների կազմակերպում և ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային և
ուսու
ցողական նպատակներով. խաղատների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություններ.
կաբարեների ծառայություններ. գիշերային ակումբ
ների ծառայություններ. տոմսերի և ամրագրումների
կազմակերպում շոուների և այլ զվարճալի
իրադար
ձությունների համար. առողջարանային
և ֆիթնես ակումբների ծառա
յություններ, այն է՝
ծառայությունների, տարածքների, դասընթաց
ների և սարքա
վորումների տրամադրում ֆիթնես
և ֆիզիկական վարժությունների ոլորտում.
ծառայությունների, տարածքների, դասընթացների
և սարքա
վորումների տրամադրում թենիսի,
լողավազանների, ժամանցային գործունեության,
հեծանվասպորտի, գոլֆի, ջրային սպորտաձևերի,
ձիարշավի, դահուկային սպորտի, լողափնյա
տարածքների և սոցիալական կառույցների
ոլորտում. գոլֆի ակումբների, գոլֆի դաշտերի
և
գոլֆի
ուսուցողական
դասընթացների
ծառայություններ. հարսանիքների նախագծման
ծառայություններ.
իրադարձությունների
նախագծման և կառավարման ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ, սննդամթերքի և
ըմպելիքների պատրաստման և առաքման ծառա
յու
թյուն
ներ, բարերի և հանգստի սենյակների
ծառայություններ. առողջարանային հյուրանոցների
և կացարաններով ապահովման ծառայություններ,
համապիտանի միջոցների ու հարմարությունների
տրամադրում նիստերի, կոնֆերանսների և ցուցա
հանդեսների անցկացման համար. բանկետների
և հանդիսավոր ընդունելությունների համար
միջոցների և տարածքների տրամադրում հատուկ
միջոց
առումների
անցկացման
նպատակով.
հյուրա
նոցային
համարների
ամրագրման
ծառայություններ:
-------------(210) 20160035
(220) 20.01.2016
(730) Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, Ինքոր
փորեյթիդ, US
(540)
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(511)
դաս 9. համակարգային ծրագրային արտա
դրանք ներկառուցված սարքերի համար. սարքերի
հիմնական արտադրողների համար նախատեսված
համակարգչային ծրագրաա
պարատային արտա
դրանք օպերացիոն համակարգերի ծրագրերի
համար. տվյալների մշակման ծրագրային արտա
դրանք պարունակող նախապես գրանցված թվային
կրիչներ. վերոհիշյալ ապրանքները չեն ներառում
ընդունող կամ հաղորդող մոդուլներ կամ այդ
մոդուլների հետ օգտագործվող որևէ ապրանքներ.
համակարգիչներ և կից սարքեր. համակարգչային
գրանցված օպերացիոն ծրագրեր. ձայնային
սարքերի ամբողջական փաթեթ, այն է՝ սարքեր և
գործիքներ ձայնի և (կամ) ձայնային ազդանշանների
և էֆեկտների գրանցման, փոխանցման, ստացման,
մշակման,
առբերման,
վեր
արտադրման
և
կառավարման համար. ազդանշանի մշակիչներ,
ուժեղարարներ,
հզորության
ուժեղարարներ,
օպտիկական
մեդիանվագարկիչներ,
հավա
սարիչներ, միկրոֆոններ, ձայնային էֆեկտների
ոտնակներ երաժշտական սարքերի համար.
ցանցային սարքեր, այն է՝ համակարգչային
ծրագրային արտադրանք մեկ կամ ավելի ձայնային
սարքերի,այնէ՝միկրոֆոնների,հաճախականության
փոխա
կերպիչների, ուժեղարարների, ազդանշանի
մշակիչների և բարձրախոսների հեռակառավարման
համար, որն օգտագործվում է նշված ձայնային
արտա
դրանքի կառավարման և ձևափոխման
համար. ձայնային էֆեկտների էլեկտրոնային
սարքեր, միքշերային վահանակներ, միքշերային
հիմնական ձայնային վահաններ ձայնագրման
ստուդիաներում օգտագործման համար. երա
ժշտական ձայնագրման էլեկտրոնային սարքեր, այն
է՝ էֆեկտների ոտնակներ երաժշտական սարքերի
համար. ձայնային հարմարիչ սարքեր երաժշտական
սարքերի հետ օգտագործման համար տարբեր
ձայների ստեղծման և վերարտադրման նպատակով.
ձայնի ուժեղարարներ երաժշտական սարքերի
համար և դրանց մասեր ու կցամասեր, ձայնի
ուժեղացման և (կամ) վերարտադրման սարքեր
ձայնային ստորին հաճախականության մշակիչների,
միկրո
ֆոնների,
միքշերային
վահանակների,
ազդանշանի մշակիչների տեսքով. ձայնային
ազդանշանների, ազդա
նշանների, ձայնի, ծավա
լային ձայնի, էֆեկտների և (կամ) ձայնի մշակիչների
էլեկտրական և օպտիկական ազդանշանի փոխանց
ման կարգավորման սարքերի մալուխներ. գլխային

№

05/1

ականջակալներ, ականջակալներ, բարձրախոսներ,
ձայնային բարձրախոսային համակարգեր, փոխա
կերպիչներ, ստուդիայի մոնիտորներ, հաղորդիչներ,
հարակցման
կայաններ,
հեռա
կառավարման
սարքեր, ձայնա- և տեսանվագարկման և գրանցման
սարքավորումներ, համա
կարգչային ծրագրային և
ապա
րատային արտա
դրանք ձայնային համա
կարգերիևերաժշտությանուձայնիվերարտադրման
սարքերի գործարկման և կառավարման համար.
փոխադրամիջոցների մուլտիմեդիային և ձայնային
համա
կարգեր և բաղա
դրիչներ, այն է՝ ձայնային
բարձրախոսներ, ուժեղարարներ, մուլտիմեդիային
կցիչներ, շարժական հեռախոսների կցիչներ,
նավագնացական համակարգեր, ուժեղարարների
կառավարման սարքեր և ձայնային բարձրախոսային
համակարգեր, դյուրատար նավագնացական
սարքեր. ձայնի և պատկերի փոխանցման սարքեր,
այն է՝ միկրոֆոնային էլեկտրոնային ճյուղավորիչներ.
ազդանշանի բաշխիչ էլեկտրոնային համակարգեր,
որոնք հիմնականում օգտագործվում են ձայնային և
պատկերային ազդանշանների տարածման համար,
ինչպես նաև ձայնի ժամանակավոր հապաղման
տարրեր. սարքեր ձայնային ազդանշանի տեմբրային
բնութագրերը փոփոխելու համար, այն է՝ ձայնի
խտարարներ, ընդարձակիչներ, դինամիկական
առանձնահատկությունների ձևափոխիչներ. շեմա
յին աղմկախլացուցիչներ. սահմանափակիչներ.
ձայնային ազդանշանի սպեկտրի էլեկտրո
նային
բաժանիչներ. ձայնի ստուգման սարքեր, այն է՝ փուլի
ստուգման սարքեր, ձայնի վերլուծիչներ և մալուխի
ստուգիչներ, ձայնային հավասարիչներ, ձայնի
ուժեղարարներ. համակարգչային ծրագրային և
ապարատային
արտադրանք
ձայնային
և
տեսասարքավորումների կառավարման համար,
վերոհիշյալ ապրանքները նախատեսված չեն
արբանյակային հաղորդման ժամանակ կիրառման
համար. ազդանշանի խտարարներ և ընդար
ձակիչներ, ազդանշանի խտարարի սահմա
նափակիչներ, անալոգային ազդանշանի մշակիչներ,
թվային
ազդանշանի
մշակիչներ,
աղմկա
խլացուցիչներ, լարումով կառավարվող ուժեղա
րարներ, ձայնային ազդաշանների երթուղու
ծրագրավորված ընտրիչներ, բարձրախոսների
միկրո
պրոցեսորով կառավարվող հավասարիչներ,
ձայնայինազդանշանիընդգրկույթիընդարձակիչներ
և վերականգնիչներ, համակարգչային ծրագրային
արտա
դրանք
շարժական
հաղորդակցական
սարքերին, շարժական հեռախոսներին և ավտո
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մեքենա
ներում ու այլ փոխադրա
միջոցներում
տեղակայված էլեկտրոնային սարքերին անլար
հաղորդման միջոցով առցանց բովանդակության և
երթևեկության, ճանապարհային պայմանների,
տեսարժան վայրերի, ընդհանուր հետաքրքրության
թեմաների վերաբերյալ տեղեկատվության իրական
ժամանակում տրամադրման և անլար փոխանցման
համար, որը հնարավություն է տալիս ավտո
մեքենաների և այլ փոխադրամիջոցների վարորդ
ներին և ուղևորներին հաղորդակցվելու միմյանց
հետ և իրական ժամանակում համօգտա
գործել
տվյալներ, տեղեկատվություն, դիտար
կումներ,
մեկնաբանություններ, կարծիքներ, մուլտիմեդիային
և
առցանց
բովան
դա
կություն
շարժական
հաղորդակցական սարքերի, շարժական հեռախոս
ների և ավտոմեքենաներում ու այլ փոխադրա
միջոցներում տեղակայված էլեկտրոնային սարքերի
միջոցով, ինչպես նաև կուտակել այդպիսի տվյալներ,
տեղեկատվություն,
դիտար
կումներ,
մեկնա
բանություններ, կարծիքներ և այլ բովանդակություն՝
համացանցի, ռադիոյի կամ հեռուս
տա
տեսության
միջոցով երրորդ անձանց կողմից փոխանցման կամ
հեռարձակման համար. լուսադիոդային (LED)
ցուցասարքեր, լուսադիոդային (LED) վահանակներ
տեսա
տվյալների և պատ
կերների ցուցադրման
համար, կարգավորման և կառավարման էլեկտրո
նային սարքեր լուսա
դիոդների գործարկման
համար. սարքեր և գործիքներ լուսավորության
կարգա
վորման և կառավարման համար, այն է՝
սարքեր և գործիքներ բեմի լուսավորության
կարգավորման և կառավարման համար, սարքեր և
գործիքներ
լուսավորության
կարգավորման,
կառավարման և վերահսկման համար, սարքեր և
գործիքներ
լուսավորության
սարքերի
և
լուսավորության համակարգերի կարգավորման,
կառավարման և վերահսկման համար, սարքեր և
գործիքներ
լուսավորության
սարքերի
և
համակարգերի
սխալների
հայտնաբերման,
ախտորոշման
և
տեղեկացման
համար,
համակարգչային ծրագրային և ապարատային
արտադրանք լուսավորության կարգավորման,
կառավարման
և
վերահսկման
համար,
համակարգչային ծրագրային և ապա
րատային
արտադրանք
լուսավորության
սարքերի
և
համակարգերի
սխալների
հայտնաբերման,
ախտորոշման
և
տեղեկացման
համար,
լուսավորության սարքերի և սարքավորումների
համակարգչային կառավարման սարքեր, կառա
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վարման վահանակներ լուսավորության սարքերի և
սարքավորումների
համար,
ծրագրավորվող
կարգավորիչներ լուսավորության սարքերի և
սարքավորումների համար, հեռակառավարման
սարքեր
լուսավորության
սարքերի
և
սարքավորումների համար, ձայնազգայուն կար
գավորող և կառավարող սարքեր լուսավորության
սարքերի և սարքավորումների համար, լուսա
վորության կարգավորման և կառավարման
ծրագրային արտադրանք, այն է՝ լուսավորության
կարգա
վորման և կառավարման ծրագրային
արտադրանք առևտրային և արդյունաբերական
հիմնարկ
ներում,
թատրոններում,
գիշերային
ակումբներում և համերգասրահներում օգտա
գործման համար, լուսավորության կարգավորման և
կառա
վարման ծրագրային արտադրանք բեմի
լուսավորման սարքերում և սարքա
վորւմներում
օգտագործման, ինչպես նաև դրանց կարգավորման
և վերահսկման համար. մալուխներ, միացքներ և
փոխանջատիչներ բեմի լուսավորման սարքերի և
սարքավորումների համար, պրոյեկտորներ նմուշ
ների, պատկերների, լոգոտիպների, տեքստերի կամ
մոդելների պրոյեկտման համար, կրման պատյաններ
և տեղափոխման տուփեր՝ հատուկ նախատեսված
լուսավորության կառավարման սարքերի համար.
պլանշետներ.
համակարգիչներ.
շարժական
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. գրպանի միկրո
համակարգիչներ. ծրագրային արտադրանքից և
ցուցասարքի էկրանից բաղկացած կրովի թվային
էլեկտրոնային սարքեր տեքստերի, էլեկտրոնային
փոստի,
տվյալների,
ձայնային
տվյալների,
պատկերների,տեսատվյալներիևտեղեկատվության
դիտման, ուղարկման և ստացման համար. կրովի
թվային էլեկտրոնային սարքեր տեքստերի,
տվյալների, ձայնային տվյալների, պատկերների և
տեսա
տվյալների գրանցման, կազմակերպման,
փոխանցման, կառավարման և դիտման համար.
բազմաֆունկցիոնալ էլեկտրոնային սարքեր ցուցա
դրման,
համե
մատման
և
համացանցում
ներբեռնման համար. կրովի համակարգիչներ և
կրովի համակարգիչներին կից սարքեր. տվյալների
դիտման և հսկման համակարգչային ծրագրեր և
ծրագրային արտադրանք կրովի տեխնոլոգիական
սարքերի հետ օգտագործման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք էլեկտրոնային
ալիքների միջոցով թարմացված ծրագրային
տեղեկա
տվության կառավարման, ստեղծման,
խտացման և տեղադրման համար. կառավարման
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կենտրոնական ծրագրավորվող սարքեր, ինտեր
ֆեյսային քարտեր և քարտի հիմնակմախքներ, այն
է՝ կաղապարներ, որոնցում ներկառուցվում են
տպա
հարթակներ և էլեկտրոնային միջոցով
միանում այլ տպա
հարթակ
ներին և սխեմաներին,
վաճառվում
են
առանձին
և
որպես
հեռակառավարման համա
կարգերի անբաժան
բաղադրիչներ՝ ձայնային, տեսա- և լուսավորության
սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար.
տպահարթակից, կառա
վարման վահա
նակից և
էլեկտրական կառավարման սարքից բաղկացած
ինտեգրալային
համակարգչայնացված,
էլեկտրոնային համակարգեր և դրանց վերաբերող
ծրագրային արտադրանք դիապրոյեկտորների,
տեսապրոյեկտորների, կոմպակտ սկավառակների
նվագարկիչների, պրոյեկ
ցիոն էկրանների, լուսա
վորման համակարգերի և դրանց վերաբերող այլ
ձայնա-, տեսասարքավորումների կառավարման և
դրանց մուտք գործելու համար. քարտերի շրջա
նակներից,
կառավարող
քարտից,
ճկուն
սկավառակի սարքավարներից, սլայդի կառավարող
սարքից,
հեռուստատեսության
կառավարող
սարքից, հիմնական փոստպրոցեսորի (master post)
ընդար
ձակիչից, անլար ընդունիչներից, լարով
կառավարման վահանակներից, ծրագրակազմի
վահանակներից,
տվյալների
ազդանշանային
մոդուլիչից, ինֆրակարմիր լուսարձակ մալուխից,
հզորության կարգավորիչից, հզորության կրկնակի
կարգավորիչից, ռելեային կարգավորիչից, ընդունող
մոդուլից, ընդարձակված ընդ
գրկույթով ալեհա
վաքից, ռելեային ընդունիչից, լուսավորման
կարգավորիչի շիկացող մոդուլից, միասնական
պրոյեկտորի անլար կառավարող սարքից, կրկնակի
պրոյեկտորի
անլար
կառավարող
սարքից
բաղկացած ինտեգրալային համակարգչայնացված
էլեկտրոնային համակարգ, ինչպես նաև դրանց
վերաբերող ծրագրային արտադրանք դիապրոյեկ
տորների, տեսապրոյեկտորների, կոմպակտ սկա
վառակների
նվագարկիչների,
պրոյեկցիոն
էկրանների, լուսավորման համակարգերի և դրանց
վերա
բերող այլ ձայնա-, տեսասարքավորումների
կառավարման և դրանց մուտք գործելու համար.
ուսուցողական նպատակների և տնային կինո
թատրոնի համակարգի համար նախատեսված
հեռակառավարման ստեղնախմբեր մուլտիմեդիա
յին համա
կարգերի համար. հեռակառավարման
վահա
նակներ, որոնք պարունակում են օգտա
գործողի ինտերֆեյս և ստեղնաշարային վահանակ
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մուլտիմեդիային համակարգերի համար՝ նախա
տեսված ուսուցողական նպատակների և կենց
աղային ձայնա-, տեսա- և համա
կարգչային
տեխ
նիկայի համար. հեռակառավարման վահա
նակներ ձայնատեսային սարքավորումների համար,
այն է՝ հեռակառավարման վահանակներ ֆիլմերի և
անշարժ պատկերների պրոյեկտորների համար,
հեռակառավարման վահանակներ DVD նվագարկի
չների համար, հեռակառավարման վահանակներ
տեսամագնիտոֆոնների համար, հեռակառա
վար
ման վահանակներ արբանյակային ընդու
նիչների
համար. հեռա
կառավարման վահա
նակներ լուսա
վորության համար. հեռակառավարման վահա
նակներ վարագույրների և շերտավարագույրների
համար.
հեռակառավարման
վահա
նակներ
պրոյեկտորների էկրանների համար. սարքավորում
ներ ձայնա- և տեսակոնֆերանսների անցկացման
համար. էլեկտրոնային սարքավորումն եր ձայնային,
տեսային և թվային ազդա
նշանների երթ
ուղայնացման համար, այն է՝ համակարգչային
ապարատային արտադրանք, փոխ
անջատիչներ,
երթուղարարներ, կառավարման վահանակներ և
ստեղնաշարեր.
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք, ինտերֆեյսներ և ինտերֆեյսային
ծրագրեր համակարգիչների համար. հաշվիչ
մեքենաներ,
էլեկտրոնային
օրգանայզերներ,
էլեկտրո
նային նոթփեդներ, թվայնացնող սարքեր,
սենսորային
էկրաններ.
բոլոր
վերոհիշյալ
ապրանքները նաև նախատեսված են օգտագործելու
ավտոմեքենաների ձայնային համակարգերի և
շարժական զվարճատեղեկատվական համա
կարգերի համար. ձայնագրման կրիչներ. տվյալների
պահման մագնիսական, էլեկտրոնային և օպտի
կական կրիչներ. սպասարկման և նույնականացման
ծածկագրված քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների
քարտեր (բանական քարտեր). մագնիսական
ծածկագրմամբ քարտեր. հիշողության հարթակներ.
դիրքի տվիչներ. դիրքի հայտնաբերման սենսորներ
և դրանց լրասարքեր. նավագնացական սարքեր
փոխադրամիջոցների համար (միահարթակ համա
կարգիչներ). ապարատային և ծրագրային արտա
դրանք վարորդական օժանդակ էլեկտրոնային
համակարգերի համար. էլեկտրոնային հաղորդիչներ
և ընդունիչներ համացանցային կանխագրերի
միջոցով ձայնի փոխանցման համար. համա
կարգչային ծրագրային և ապարատային արտա
դրանք կենդանի տեսա
տվյալների և թվային
նշան
ների հոսքային փոխանցման ընթացքում
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օգտագործման համար՝ տեսանյութերի և ձայնային
տվյալների տարածման և տեսափոխարկման
համակարգի համար. կրովի թվային էլեկտրոնային
սարքեր, այդ թվում՝ ձեռքի ժամացույցներ, որոնք
պարունակում են ծրագրային արտադրանք և
ցուցասարքերի պաշտպանիչ ապակիով էկրաններ
սմարթֆոններից, պլանշետներից և գրպանի
համակարգիչներից տեքստերի, էլեկտրոնային
փոստի, տվյալների և տեղեկատվության դիտման,
ուղարկման և ստացման համար. կրովի
համակարգչային կից սարքեր. կրովի տեխնիկա,
ներառյալ՝ ժամացույցներ, ապարանջաններ և
քանդովի ձեռնակապեր սմարթֆոնների, ձեռքի
անձնական թվային քարտուղարների, պլան
շետների, նոթբուքերի, լեփթոփների, դյուրակիր
մեդիանվագարկիչների, համակարգիչների, կապի
և ամպային ցանցերի միջոցով թվային մեդիայի և
տեղեկա
տվության վերբեռնման, ներբեռնման,
մուտքի, փոխանցման, առբերման, խմբագրման,
նշման, բլոգինգի, հոսքային փոխանցման, կապման,
համօգտագործման,
հեռակառավարման
և
տրամադրման համար. էլեկտրոնային անլար
հաղորդիչ
ներ և կրովի ընդունիչներ համա
կարգիչներից, սմարթֆոններից, ձեռքի անձնական
թվային քարտուղարներից, պլանշետներից, նոթ
բուքերից, լեփթոփներից, դյուրակիր մեդիա
նվագարկիչներից
հոսքային
ձայնաև
տեսաազդանշանների փոխանցման և ընդունման
համար. կրովի էլեկտրոնային սարքեր օգտագործողի
առաջարկության, կողմնորոշման, արագության,
կատարելա
գործման հիման վրա ֆիզիկական,
տեսա- կամ ձայնային հետադարձ կապի տրամա
դրման համար. էլեկտրոնիկա, այն է՝ կրովի ֆիթնես
սարքեր, այն է՝ ակտիվությանը հետևող սարքեր,
սպառվող
կալորիաների
չափման
սարքեր՝
կալորիաչափներ, ֆիթնեսի առաջընթացին հետևող
սարքեր, որոնք ներկառուցված են ձեռնոցների,
գլխակապերի, բազկակապերի, դաստակակապերի
մեջ. GPS հիմքով հեռավորության, արագության
(տեմպի) և GPS կողմնացույցով կրովի հետևող
սարքեր, որոնք նախատեսված են վարժությունների
ժամանակ բազկի կամ դաստակի վրա կրելու
համար. համակարգչային կիրառական ծրագրեր և
ներբեռնվող
շարժական
աշխատածրագրեր
վերոհիշյալի հետ օգտագործման համար. ներ
բեռնվող շարժական աշխատածրագրեր բազմաթիվ
անլար միացված լրասարքերի համար, որոնք
պարունակում են ֆիթնեսի և սպորտային տվյալներ,

№

05/1

օգտա
գործողի տվյալներ և առաջընթացի կամ
նվաճումների
մասին
տվյալներ,
ներառյալ՝
անձնական տվյալներ, տեղադիրքի մասին
տվյալներ, քնի հետևման տվյալներ, առողջական
իրավիճակի մասին տվյալներ (ներառյալ՝ սրտի
զարկի հաճախակա
նությունը և մարմնի քաշը)
վիճակա
գրական վերլուծության համար. ներ
բեռնվող շարժական աշխատածրագրեր անլար
միացված լրասարքերի և սմարթֆոնի միջև անլար
հաղորդակ
ցական կապի միջոցով տվյալների
անլար հոսքային փոխանցման համար. ներբեռնվող
շարժական
աշխատածրագրեր
մարզումների
գրանցման և օրացույցում մարզանքների դիտման
համար. ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրեր
սոցիալական փոխգործունեության միջավայրում
ընկերների
հետ
հաղորդակցվելու
համար,
օգտագործողի ընկերների ցուցակի համա
ժամաց
ման համար և բազմաթիվ օգտագործողների միջև
նպատակային մարտահրավերի և նույնականացման
նշանի ստացման համար. ներբեռնվող շարժական
աշխատա
ծրագրեր հատուկ մոդելների սմարթ
ֆոններում ներկառուցված դիրքավորման համա
կարգով հետևման համար՝ վարժություններ
կատարելու ընթացքում հեռավորության, տեմպի,
ժամանակի մասին տվյալներ ստանալու նպա
տակով. համակարգչային կիրառական ծրա
գրակազմ, այն է՝ ծրագրային արտադրանք կրովի
համակարգչային կից սարքերի կամ կրովի
համակարգիչների հետ օգտագործման համար,
որոնք սարքն ապահովում են գործունակությամբ.
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրեր կրովի
համա
կարգչային կից սարքերի կամ կրովի
համակարգիչների հետ օգտագործման համար,
որոնք սարքն ապահովում են գործունակությամբ,
բարձրացնում են աղմուկը ճնշելու հնարա
վորու
թյունը՝
հեռախոսի,
բարձրախոսների
և
ականջակալների ձայնը բարձրացնելու համար.
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք
աշխատածրագրերին և ծառա
յություններին ցան
ցային օպերացիոն համակարգի կամ պորտալի
ինտեր
ֆեյսի միջոցով համացանցային մուտքի
տրամադրման համար. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք թվային ձայնային տեղեկա
տվության կառավարման համար ձայնային
մեդիաաշխատածրագրերում
օգտագործման
նպատակով. համակարգչային ծրագրային արտա
դրանք ձայնային և տեսատվյալների և ֆայլերի
ներբեռնման, փոխանցման, ստացման, խմբա
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գրման, առբերման, ծածկագրման, ապա
ծածկա
գրման, նվագարկման, պահման և կազմակերպման
համար. համակարգչային կիրառական ծրագրա
կազմ շարժական հեռախոսների, դյուրակիր
մեդիանվագարկիչների, ձեռքի համա
կարգիչների,
համա
կարգիչների, պլան
շետների համար, այն է՝
ծրագրային արտադրանք աղմուկը ճնշելու հնարա
վորությունը բարձրացնելու համար՝ հեռախոսի,
բարձրախոսների և ականջակալների ձայնը
բարձրացնելու նպատակով. ներբեռնվող կիրա
ռական ծրագրակազմ թվային տեսամագնիտոֆոնով
(DVR) գրանցված բովան
դակությունը ներբեռնելու
համար՝ սմարթֆոնների միջոցով դրանք դիտելու
նպատակով
(ներբեռնվող
DVR
կողմնային
ներբեռնվող ծրագրային արտա
դրանք). չբեռնվող
ծրագրային արտադրանք իրերի համացանցի
համար. համակարգչային ապա
րատային արտա
դրանքի մոդուլներ իրերի համացանցի էլեկտրոնային
սարքերի հետ օգտա
գործման համար. սենսորներ
իրերի համացանցի համար. համակարգչային
կիրառական
ծրա
գրակազմ
սմարթֆոնների,
շարժական հեռախոսների, սմարթ հեռուստացույց
ների և ձեռքի էլեկտրական հաղորդակցական
սարքերի համար, որն օգտագործվում է իրերի
համա
ցանցի
տրամադրման
նպատակով.
հաղորդակ
ցական անլար սարքեր, որոնք ապա
հովված են ձայնը, տվյալ
ները և պատ
կերները
փոխան
ցելու հնարավորությամբ, այդ թվում՝
ձայնային, տեքստային և պատկերային հաղորդա
գրություններ
ուղարկելու
հնարավորությամբ,
տեսա- և ֆոտոխցիկով, ինչպես նաև անլար
միջոցներով երաժշտություն, խաղեր, պատկերներ
և
կիրա
ռական
ծրագրակազմ
գնելու
հնարավորությամբ՝
սարքին
ներբեռնելու
նպատակով.
համակարգչային
ծրա
գրային
արտադրանք, որն անլար միջոցներով այլ
ծրագրային
արտադրանքն
ապահովում
է
թարմացված համակարգով. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք էլեկտրոնային ալիքների
միջոցով ծրագրային թարմացումների կառա
վարման, ստեղծման, խտացման և կիրառման
համար.
դաս 11. լուսավորման սարքեր և գործիքներ, այն
է՝ բեմի լուսավորության սարքեր և գործիքներ, այն
է՝ լուսարձակներ, պարաբոլային ալյումինացված
անդրադարձիչներ, գլանաձև ֆլուորեսցենտային
լամպեր, լուսավորման անդրադարձիչներ, էլիպսա
ձև հայելային անդրա

դարձիչներ, Ֆրենելի լապ
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տերներ, հետևող լուսարձակներ, ճառա
գայթող
պրոյեկտորներ, շարժական գլխիկներ, այն է՝
բեմի լուսավորության ամրաններ. զտիչներ լուսա
վորման սարքերի ու գործիքների համար, զտիչներ
լուսավորման սարքերի ու գործիքների հետ
օգտագործման համար, գունավոր զտիչներ լուսա
վորման սարքերի ու գործիքների, նախշազարդ
նախշակաղապարների և ստվերային պատկերների
և ուրվանկարների ստացման ձևանմուշների հետ
օգտագործման համար, այն է՝ զտիչներ լուսավորման
սարքավորումների հետ օգտագործման համար.
լուսավորման սարքեր և գործիքներ, այն է՝ սարքեր
և գործիքներ էֆեկտային լուսավորության համար,
ներառյալ՝ էֆեկտային լուսավորության սարք
հանդիսացող շարժական գլխիկներ, հոլովակավոր
լուսածրիչներ,
պարբերաբար
լուսարձակող
լուսա
վորության աղբյուրներ լուսային էֆեկտներ
ստանալու համար, լազերային լույսի լուսարձակներ
էֆեկտային լուսավորման համար. համակարգչով
կառավարվող լուսավորման սարքեր և գործիքներ.
էլեկտրական դեկորատիվ լուսավորման սարքեր և
գործիքներ. LED լուսատուներ և LED լուսավորման
ամրաններ բեմի կամ ճարտարապետական
լուսավորության համար. գազա
պարպիչ լուսա
տուներ (HID luminaries) և գազապարպիչ
լուսա
վորման սարքեր բեմի կամ ճարտարա
պետական լուսավորության համար. հալոգենային
լուսատուներ և հալոգենային լուսավորման
ամրաններ բեմի կամ ճարտարապետական
լուսավորության համար. լուսա
վորման սարքեր
տեսասարքերի, առևտրային, արդյունաբերական,
բնակելի և ճարտարապետական ուղղորդված
լուսավորության մեջ օգտա
գործման համար,
ներքին և արտաքին ճարտարապետական
շիթավոր լույսեր, այն է՝ լուսարձակներ, վերին
լուսավորման ճարտարապետական լույսեր գետնին
տեղակայման համար. պատկերի պրոյեկտորներ,
այն է՝ լուսավորման սարքեր նախշերի, պատ
կերների, լոգոտիպների, տեքստերի կամ նմուշների
պրոյեկտման համար. ֆլուորեսցենտային լուսա
վորության աղբյուրներ բեմի կամ ճարտարա
պետական լուսավորության համար. թելքային
լուսացույցներ, այն է՝ լուսավորության աղբյուրներ
թելքաօպտիկական մալուխների համար. ծխի
արտադրման սարքեր, այն է՝ ծխի արտադրման
սարքեր
հատուկ
թատերական
էֆեկտներ
ստանալու համար, ծխի արտադրման սարքեր
անվտանգության ազդանշանային համակարգի
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հետ օգտագործման համար, օդափոխիչներ ծխի
արտադրման սարքերի հետ օգտագործման
համար. հատուկ լուսավորման սարքերը և
սարքավորումները կրելու համար նախատեսված
պատյաններ և տուփեր.
դաս
35.
տվյալների
հիմնապաշարի
կառավարման ծառա
յություններ. ձեռնարկության
մտա
վոր ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալների
վերլուծություն և որոշումների կայացման օժանդա
կություն, այն է՝ գործարար տեղեկատվության վեր
լուծություն գործարար որոշումների կայացմանն
օժան
դակելու
նպատակով.
գործարար
և
շուկայական միտումների վերլուծություն երրորդ
անձանց համար. գործարար խորհրդակցություն
հեռահաղորդակցության ոլորտում և երրորդ
անձանց համար տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների գործարար ծախսերի կառավարման
ոլորտում.
տվյալների
վերլուծություն
գործ
արարության ասպարեզում. խորհրդակցություն
գործ
արարության
ասպարեզում.
մանրածախ
խանութների ծառայություններ, առցանց խանութ
ների ծառայություններ, մեծածախ խանութների
ծառայություններ և խթան
ման ծառայություններ,
այն է՝ երրորդ անձանց ապրանքների և
ծառայությունների խթանում հովանավորության
և
լիցենզային
պայմանագրերի
միջոցով
հետևյալ բոլոր ապրանքների, այն է՝ ձայնի և
(կամ) ձայնային ազդանշանների և էֆեկտների
գրանցման, փոխանցման ստացման, մշակման,
առբերման, վերարտադրման և կառավարման
սարքերի և գործիքների, ազդանշանի մշակիչների,
ուժեղարարների, հզորության ուժեղարարների,
օպտի
կական
մեդիանվագարկիչների,
հավա
սարիչների, միկրոֆոնների, երաժշտական սարքերի
համար նախատեսված ձայնային էֆեկտների
ոտնակների, ցանցային սարքերի, ձայնագրման
ստուդիաներում օգտագործման համար նախա
տեսված ձայնային էֆեկտների էլեկտրոնային
սարքերի, միքշերային վահանակների, միքշերային
հիմնական ձայնային վահանների, երաժշտական
ձայնագրման էլեկտրոնային սարքերի, երաժշ
տական սարքերի հետ օգտագործման համար
ձայնային հարմարիչ սարքերի, երաժշտական
սարքերի
համար
ձայնի
ուժեղարարների
և դրանց մասերի ու կցամասերի, ձայնի
ուժեղացման և (կամ) վերարտադրման սարքերի,
ձայնային
ազդանշանների,
ազդանշանների,
ձայնի, ծավալային ձայնի, էֆեկտների և (կամ)
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ձայնի մշակիչների վերահսկման սարքերի,
գլխային ականջակալների, ականջակալների,
բարձրախոսների, բարձրախոսային սարքերի,
կայանքների, համակարգերի և (կամ) տար
րերի,
փոխակերպիչների, ստուդիայի մոնիտորների,
հաղորդիչների, հարակցման կայան
ների, հեռա
կառավարիչների, ձայնա- և տեսանվագարկման և
գրանցման սարքավորումների, համակարգչային
ծրագրային և ապարատային արտադրանքի,
փոխադրամիջոցների մուլտիմեդիային և ձայնային
համակարգերի և բաղադրիչների, դյուրատար
նավագնացական սարքերի, ձայնի և պատկերի
փոխանցման սարքերի, այն է՝ միկրոֆոնների
էլեկտրոնային
ճյուղավորիչների,
ազդանշանի
բաշխիչ էլեկտրոնային համակարգերի, ձայնի
ժամանակավոր հապաղման տարրերի, ձայնային
ազդանշանի տեմբրի փոփոխման սարքերի, այն
է՝ ձայնի խտացուցիչների, ընդարձակիչների,
դինամիկական
առանձնահատկությունների
ձևափոխիչների, շեմային աղմկախլացուցիչների,
սահմանա
փակիչների, ձայնային ազդանշանի
սպեկտրի էլեկտրոնային բաժանիչների, ձայնի
փորձարկ
ման սարքերի, այն է՝ փուլի ստուգման
սարքերի, ձայնի վերլուծիչների և մալուխի
ստուգիչների,
ձայնային
հավասարիչների,
ձայնի ուժեղարարների, ձայնային և տեսա
սարքավորումների
կառավարման
համար
համակարգչային ծրագրային և ապարատային
արտադրանքի, անալոգային և թվային ազդանշանի
մշակիչների, աղմկախլացուցիչների, լարումով
կառավարվող
ուժեղարարների,
ձայնային
ազդանշան
ների
երթուղու
ծրագրավորված
ընտրիչ
ների, բարձրախոսների միկրոպրոցեսորով
կառավարվող հավասարիչների և ձայնային
ազդանշանի ընդգրկույթի ընդարձակիչների և
վերա
կանգնիչների, տեսատվյալների և պատ
կերների ցուցադրման համար լուսադիոդային
(LED) ցուցասարքերի, լուսադիոդային (LED)
վահանակների, լուսադիոդների գործարկման
համար
կարգավորման
և
կառավարման
էլեկտրոնային սարքերի, բեմի լուսավորության
կարգավորման
և
կառավարման
համար
սարքերի
և
գործիքների,
լուսավորության
կարգավորման,
կառավարման
և
վերահսկման համար սարքերի և գործիքների,
լուսավորության սարքերի և լուսավորության
համակարգերի կարգավորման, կառավարման
և վերահսկման համար սարքերի և գործիքների,
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լուսավորության սարքերի և համակարգերի
սխալների հայտնաբերման, ախտորոշման և
տեղեկացման համար սարքերի և գործիքների,
լուսավորության կարգավորման, կառավարման
և
վերահսկման
համար
համակարգչային
ծրագրային և ապարատային արտադրանքի,
լուսա
վորության սարքերի և համակարգերի
սխալների հայտնաբերման, ախտորոշման և
տեղեկացման համար համակարգչային ծրա
գրային
և
ապարատային
արտադրանքի,
լուսավորության սարքերի և սարքավորումների
համակարգչային
կառավարման
սարքերի,
լուսավորության սարքերի և գործիքների համար
կառավարման վահանակների, լուսավորության
սարքերի և գործիքների համար ծրագրավորվող
կարգավորիչների, լուսավորության սարքերի և
գործիքների համար հեռակառավարման սարքերի,
լուսավորության սարքերի և գործիքների համար
ձայնազգայուն կարգավորիչների, լուսավորության
կարգավորման ծրագրային արտադրանքի, այն է՝
առևտրային և արդյունաբերական հիմնարկներում,
թատրոններում, գիշերային ակումբներում և
համերգա
սրահներում լուսավորութան կարգա
վորման ծրագրային արտադրանքի, բեմի լուսա
վորման
սարքերում
և
սարքավորւմներում
օգտա
գործվող, ինչպես նաև դրանց կարգա
վորման և վերահսկման համար
նախատես
ված լուսավորութան կարգավորման ծրագրային
արտա
դրանքի, բեմի լուսա
վորման սարքերի և
սարքավորւմների մալուխների, միացքների և
փոխանջատիչների, նմուշների, պատկերների,
լոգոտիպ
ների,
տեքստերի
կամ
մոդելների
պրոյեկտման համար պատկերի պրոյեկտորների,
լուսավորության կառավարման սարքերի համար
հատուկ նախատեսված կրման պատյանների և
տեղափոխման տուփերի, վերգետնյա փոխա
դրա
միջոցի վարման ընթացքում օժան
դակության
տրամադրման համար էլեկտրոնային համակարգի,
որը բաղկացած է տեսատվյալների մշակման
համար չիպով ծրագրային արտադրանքից,
ավտո
մեքենայում
տեղա
դրված
խցիկից
և
դրանց հետ լրակազմում տրամադրվող ուսուցո
ղական
տպագրական
ձեռնարկից,
համա
կարգիչների, պլանշետների, սմարթֆոնների և
վարելու ընթաց
քում անձնական օժանդակության
տրամա
դրման, բախումներից խուսափելու և
ճանապարհից շեղվելու մասին զգուշացնող
շարժական համակարգչային ծրագրային արտա
դրանքի և աշխատածրագրերի, ձայնային SMS

№

05/1

հաղորդա
գրությունների ընթերցիչների և ավտո
մեքենայի դիրքորոշող սարքերի և դրանց հետ
որպես լրակազմ վաճառվող ձեռնարկների,
ձայնային համակարգերի, տեղային իրազեկման
համակարգերի, հասարակական վայրերի ձայնային
համակարգերի,
ցածր
հաճախականության
բարձրախոսների, բեմի բարձրախոսների, ձայ
նային համակարգերի, տեղային իրազեկման համա
կարգերի և հասարակական վայրերի ձայնային
համա
կարգերի հետ օգտագործվող ծրագրային
արտադրանքի, ձայնի չափման և հավասարեցման
ծրագրային արտադրանքի, ձայնային համա
կարգերի ֆունկցիաների և ցուցանիշների փոփո
խության համար ծրագրային արտադրանքի,
ձայնային արտադրանքի ուղղորդված ռեժիմի վեր
արտադրության և օպտիմալացման համար ծրա
գրային արտադրանքի նկատմամբ.
դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա
յություններ, այն է՝ ձայնի տվյալների, գրաֆիկայի,
պատկերների,
ձայնաև
տեսատվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցական ցանցերի,
անլար հաղորդակցական ցանցերի և համացանցի
միջոցով. հեռահաղորդակցական ծառայություններ,
այն է՝ անլար հեռախոսություն և լայնաշերտ
անլար
հաղորդակցական
ծառայություններ
ձայնի և տվյալների փոխանցման համար. հեռա
հաղորդակցական
ծառա
յութուններ,
այն
է՝
համացանց մուտքի տրամադրում. խորհրդակ
ցություն արբանյակային հաղորդման և հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների ոլորտում.
հաղորդակ
ցական ծառայություններ հեռախոսի
և շարժական հեռախոսի միջոցով. խորհրդակ
ցություն տվյալների փոխանցման ոլորտում. հեռա
հաղորդակցական ցանցեր մուտքի տրամա
դրում.
լայնաշերտ հաղորդակցական ծառա
յությունների
տրամադրում. տվյալների փոխանցման վերա
բերյալ ծառայություններ, այն է՝ համացանց
մուտքի տրամադրում. հաղորդա
գրությունների
համակարգչայնացված փոխանցում. տեքստերի,
պատկերների և ձայնի համա
կարգչայնացված
փոխանցում.
հեռա
հաղորդակցական
ծառա
յություններ, այն է՝ տեղեկատվության փոխանցման
ծառա
յություններ թվային ցանցերի միջոցով.
համացանցային կանխագրերի միջոցով ձայնի
փոխանց
ման հաղորդակցական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական ծառայություններ պորտալի
միջոցով տեղեկատվության ստացման կամ
փոխանցման համար, այն է՝ տեղեկատվության
փոխանցում էլեկտրոնային հաղորդակցական
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ցանցերի միջոցով. հաղորդակցություն հաղորդա
գրու
թյունների փոխանցման միջոցով համա
կարգչային
տերմինալների
օգտագործմամբ.
ֆիլմերի և ծրագրերի շարունակական փոխանցում
համակարգչային
ցանցերի
օգտագործմամբ.
հաղորդագրությունների փոխանցում էլեկտրո
նային մեդիայի օգտագործմամբ. տեսաֆիլմերի
փոխանցում էլեկտրոնային մեդիայի օգտա
գործ
մամբ. հեռահաղորդակցական ծառայություններ,
այն է՝ էլեկտրոնային փոստի ծառա
յություն
ներ.
օգտագործողներին համակարգչային ցանցեր և
համացանց մուտքի տրամադրում. հաղորդակ
ցություն հեռախոսային փոխանցման միջոցով, այն
է՝ տեղեկատվության փոխանցում և (կամ) ստացում
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից
հեռախոսային ցանցերի օգտագործմամբ. հեռա
գրերի, հաղորդագրությունների, ձայնի և պատ
կերների էլեկտրոնային փոխանցում. կապի անլար
ցանցի ծառայություններ, այն է՝ անլար լայնաշերտ
հաղորդակցական ծառայություններ. սարքերի
վարձույթ հաղորդա
գրությունների փոխանցման
համար. հեռահաղորդակցական սարքավորումների
վարձույթ. էլեկտրոնային կերպով պահված
համակարգչային տվյալների հիմնա
պաշարներ
մուտքի տրամադրում. պատվերներ կատարելու
համար ֆիլմեր, խաղեր և երաժշտություն
պարունակող
համակարգչային
տվյալ
ների
հիմնա
պաշարներ մուտքի տրամադրում. հեռ
արձակման ծառայություններ և ֆիլմերի, խաղերի,
երաժշտական և հեռուստա
տեսային ծրա
գրեր
հեռա
հաղորդակցական մուտքի տրամադրում
«պատվերով տեսանյութ» ծառայության միջոցով.
դաս 42. խորհրդակցություն համակարգչային
ծրա
գրային ապա
հովման ոլորտում. խորհրդակ
ցություն համակարգչային ծրագրային ապահովման
ոլորտում ներկառուցված սարքավորումների վերա
բերյալ. ծրագրային և ծրագրաապարատային
համակարգերի նախագծում և կատարելագործում.
վերո
հիշայլ ծառայությունները չեն վերաբերում
ընդունման կամ հաղորդման մոդուլներին. ներ
կառուց
ված սարքավորումների ծրագրային ապա
հովման նախագծում ու կատարելագործում և
ծրագրային ապահովման սպասարկում, համա
կարգչային
համակարգերի
վերլուծություն.
էլեկտրո
նային սարքերի ու սարքավորումների
կատարելա
գործում. ծրագրային ապահովման
նախա
գծում և մշակում. համակարգչային ծրա
գրային ապա
հովում՝ որպես ծառայութուն (SAAS),

№

05/1

որը ներառում է խելամիտ կապի, ինտերակտիվ
գործառույթի տրամադրման, ինչպես նաև համա
ցանցին, ցանցին կամ իրերի համացանցին միացած
տարբեր սարքերի վերահսկման համար ծրագրային
ապահովում:
-------------(210) 20160195
(220) 19.02.2016
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(540)

(511)
դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, այն է՝
բիզնեսի կառավարման աջակցության տրամադրում
հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային ակումբ
ների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի ու
ժամանցային վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների և համատիրությունների
ստեղծման և գործարկման ոլորտում. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում,
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային
ակումբների, բարերի, սպա կենտրոնների, հանգստի
ու ժամանցային վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների,
մանրածախ խանութների, համատիրությունների,
բազմա
բնակարան
շենքերի,
կոնֆերանսկենտրոն
ների և ժամանակավոր օգտագործման
իրավունքով հանգստավայրերի կառավարում և
գործարկում երրորդ անձանց համար. մանրածախ
խանութների ծառայություններ. խորհրդակցական
ծառայություններ
գործերի
կառավարման
ոլորտում. տարածքների և միջոցների տրամադրում
գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների
օգտագործման համար. առցանց մանրածախ
առևտրի ծառայություններ. մանրածախ առևտրի
ծառայություններ
կատալոգների
միջոցով.
վարչարարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գործարար
հանդիպումն
երի
նախագծման ծառայություններ. տարածքների
և սարքավորումների տրամադրում գործարար
հանդի
պումների և կոնֆերանսների անցկացման
համար. հաճախորդների հավատարմությանը
նպաստող
ծառայություններ.
բարեգործական
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ծառայություններ, այն է՝ կամավորական ծրագրերի
և հասարակական աշխատանքների ծրագրերի
նախագծերի կազմակերպում և անցկացում.
մատակարարման ծառայություններ.
դաս 36. գրասենյակային տարածքների
և մանրա
ծախ առևտրի համար տարածքների
կառավարում, վարձույթ և վարձակալում. նվերի
հավաս
տագրերի թողարկում, որոնք կարող են
վճարվել ապրանքների կամ ծառայությունների
դիմաց.
դաս 41. զվարճությունների, մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
կոն
ֆերանսների
կազմակերպում
և
ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային և
ուսու
ցողական նպատակներով. խաղատների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություններ.
կաբարեների ծառայություններ. գիշերային ակումբ
ների ծառայություններ. տոմսերի և ամրագրումների
կազմակերպում շոուների և այլ զվարճալի
իրադար
ձությունների համար. առողջարանային
և ֆիթնես ակումբների ծառա
յություններ, այն է՝
ծառայությունների, տարածքների, դասընթաց
ների և սարքա
վորումների տրամադրում ֆիթնես
և
ֆիզիկական
վարժությունների
ոլորտում.
ծառայությունների, տարածքների, դասընթացների
և սարքա
վորումների տրամադրում թենիսի,
լողավազանների, ժամանցային գործունեության,
հեծանվասպորտի, գոլֆի, ջրային սպորտաձևերի,
ձիարշավի, դահուկային սպորտի, լողափնյա
տարածքների և սոցիալական կառույցների ոլորտում.
գոլֆի ակումբների, գոլֆի դաշտերի և գոլֆի
ուսուցողական դասընթացների ծառայություններ.
հարսանիքների նախագծման ծառայություններ.
իրադարձությունների նախագծման և կառավարման
ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ, սննդամթերքի և
ըմպելիքների պատրաստման և առաքման ծառա
յու
թյուն
ներ, բարերի և հանգստի սենյակների
ծառայություններ. առողջարանային հյուրանոցների
և կացարաններով ապահովման ծառայություններ,
համապիտանի միջոցների ու հարմարությունների
տրամադրում նիստերի, կոնֆերանսների և ցուցա
հանդեսների անցկացման համար. բանկետների
և հանդիսավոր ընդունելությունների համար
միջոցների և տարածքների տրամադրում հատուկ
միջոցառումների անցկացման նպատակով. հյուրա
նոցային համարների ամրագրման ծառայություններ:

№

05/1

դաս 44. սպա ծառայություններ. այն է դեմքի,
մազերի, մաշկի և մարմնի բուժում և խնամք,
մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառա
յություններ, մերսման ծառայություններ, մոմի
միջոցով մարմնի մազահեռացման ծառա
յություն
ներ, գեղեցկության սրահի ծառայություններ:
-------------(210) 20160203
(220) 22.02.2016
(730) «ՎԵՍՏ+» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձորի 34, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
--------------

(210) 20160223
(220) 26.02.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամսոն Շառոյան
Նորիկի, ք. Աբովյան, Դարանի 8, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորան:
--------------

(210) 20160243
(220) 01.03.2016
(730) «Իտսպարկ» ՍՊԸ, Երևան, Հ/Ա Բ-2 թաղ.,
շ. 83, բն. 10, AM
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(540)

№

05/1

(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռախոսազանգերի վիրտուալ
սպասարկման համակարգ, այն է՝ IP հեռախոսներով,
սմարթֆոններով, պլանշետների կամ համա
կարգիչների վրա տեղադրված համապատասխան
ծրա
գրերով և բջջային հեռախոսներով զանգերի
սպասարկում, մշակում և ղեկավարում կայքերի,
սերվերների կամ վիրտուալ սերվերների միջոցով:
--------------

(210) 20160290
(220) 12.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (հոն):
--------------

(210) 20160292
(220) 12.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (սև սալոր):
--------------

(210) 20160291
(220) 12.03.2016

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (ծիրան):
--------------
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(210) 20160293
(220) 12.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (վայրի տանձ):
-------------(210) 20160294
(220) 12.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (սերկևիլ):
--------------

№

05/1

(210) 20160295
(220) 12.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (դեղձ):
-------------(210) 20160296
(220) 12.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (մասուրի):
--------------
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(210) 20160297
(220) 12.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ մրգային
օղի (թութ):
--------------

(210) 20160307
(220) 15.03.2016
(730) «Իրավաբանական օգնության կենտրոն»
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 21, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
--------------

(210) 20160311
(220) 15.03.2016
(730) Նեթֆլիքս,
կորպորացիա, US

Ինք.,

Դելավեր

նահանգ

№

05/1

(540)
(511)
դաս 38. ձայնատեսային և մուլտիմեդիային
բովան
դակության հոսքային փոխանցում համա
ցանցի միջոցով. ձայնատեսային և մուլտիմեդիային
բովանդակության փոխանցում և տեղհասցնում
համացանցի միջոցով. ըստ պահանջի տեսա
նյութերի փոխանցման ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների և կրթության
(դաստիարակության, ուսուցման) ծառայություններ,
այն է՝ ըստ պահանջի տեսանյութերի տրամադրման
ծառա
յությունների միջոցով չբեռն
վող ֆիլմերի
և հեռուստաշոուների, ինչպես նաև ֆիլմերին
և հեռուստաշոուներին վերա
բերող տեղեկա
տվության, ակնարկների, մեկնաբանությունների
և առաջար
կությունների տրամա
դրում, չբեռնվող
հեռուստաշոուներ, ֆիլմեր և մուլտի
մեդիային
զվարճալի
բովանդակություն,
ինչպես
նաև
հեռուստաշոուներին, ֆիլմերին և մուլտի
մեդիային
զվարճալի բովանդակությանը վերաբերող տեղեկա
տվություն, ակնարկներ, մեկնա
բանություններ և
առաջարկություններ պարու
նակող վեբկայքերի
տրամադրում:
--------------

(210) 20160319
(220) 16.03.2016
(730) «Արագոն-վագա» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան
թ. 13 փ., տուն 43, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20160320
(220) 16.03.2016
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(730) Տաբալով Անդրեյ Ալեքսանդրովիչ, UA
(540)

(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, խտացրած
կաթ. կաթնային պահածոներ. կարագ. կաթի
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. չոր կաթ.
պանիրներ:
-------------(210) 20160331
(220) 17.03.2016
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ,
Հաղթանակ, 1-ին փող., AM
(540)

Երևան,

№

05/1

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
-------------(210) 20160332
(220) 17.03.2016
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր,
Երևանյան խճ. 11, AM
(540)

գյուղ

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բուժա
կան նպատակների համար, մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված և
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնա
մթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց.

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(210) 20160333
(220) 17.03.2016
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր,
Երևանյան խճ. 11, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
--------------
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(210) 20160334
(220) 17.03.2016
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր,
Երևանյան խճ. 11, AM
(540)

№

05/1

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
--------------

(210) 20160336
(220) 17.03.2016
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM
(540)

(511)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական
կոնյակ):
-------------(210) 20160338
(220) 18.03.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Վարդան
Գևորգյան, Երևան, Գյուլբենկյան 24, բն. 1, AM
(540)

(511)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական
կոնյակ):
--------------

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
--------------

(210) 20160337
(220) 17.03.2016
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

(210) 20160342
(220) 21.03.2016
(730) «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Հանրապետության 44/2, AM
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(210) 20160359
(220) 22.03.2016
(730) Էսթեր Ռազմիկի Բուդաղյան, Երևան,
Ջրաշեն, 3-րդ փ., 36 հողատարածք, AM
(540)

(540)

(511)
դաս 35. առևտրի կազմակերպում.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
-------------(210) 20160352
(220) 22.03.2016
(730) «Ալ Պառկո հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան,
Իտալիայի 1, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդի սպասարկման ծառայություն:
-------------(210) 20160357
(220) 22.03.2016
(730)
Անդրանիկ
Սմբատյան,
Մոլդովական 24/2, բն. 29, AM
(540)

№

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործու նեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. հետազոտու
թյուններ ձեռներեցության ոլորտում, բիզնեսի
զարգաց
ման նպատակներով հատուկ միջոց
առումների կազմակերպում և իրականացում,
մասնավորապես` նորաստեղծ ընկերությունների
բիզնես առաջխաղացմանն ուղղված քայլերի ապա
հովման համար:
--------------

(210) 20160372
(220) 24.03.2016
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ
(540)

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար.
լուսանկարներ:
--------------

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160384
(220) 25.03.2016
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(730) «Վալեմ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
--------------

(210) 20160385
(220) 25.03.2016
(730) Իռենա Գրիգորյան, Երևան,
Հովհաննիսյան փ., տուն 20, AM
(540)

Հովհ.

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք
քարեր. ժամա
ցույցներ և այլ ժամանակաչափ
սարքեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ
և ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևա
կալներ
և հովանոցներ. ձեռնա
փայտեր. մտրակ
ներ, լծա
սարքեր և թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործու նեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորա
պես` առևտուր.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,

№

05/1

զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետա
զոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա
գործում. մասնավորապես` հագուստի դիզայնի
խորհրդատվական ծառայություններ, ձևավորման
ծառայություններ:
-------------(210) 20160386
(220) 25.03.2016
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ.
Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160387
(220) 25.03.2016
(730) «Բանդիվան կաթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
Ամասիայի շրջ., գ. Բանդիվան, AM
(540)

(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
-------------(210) 20160388
(220) 25.03.2016
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
15, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, օղի:
--------------
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(210) 20160389
(220) 25.03.2016
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
15, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, օղի:
-------------(210) 20160390
(220) 25.03.2016
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
15, AM
(540)

№

05/1

(540)

(511)
դաս 39. տուրիստական ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
-------------(210) 20160395
(220) 29.03.2016
(730) Գրիգոր Մինասյան, Երևան, Արշակունյաց
49-22, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, օղի:
-------------(210) 20160391
(220) 25.03.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
-------------(210) 20160392
(220) 25.03.2016
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն»
Հովհաննիսյան 24, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
-------------(210) 20160394
(220) 29.03.2016
(730) «Հոթել սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա
պետության 79/29, AM

(511)
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և
կատարելագործում:
-------------(210) 20160400
(220) 30.03.2016
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բուդաղյան
1, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
02.05.2016

(210) 20160401
(220) 30.03.2016
(730)
Արման
Դանիելյան,
Երևան,
Քանաքեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM
(540)

Զ.

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
--------------

(210) 20160404
(220) 30.03.2016
(730) «Ֆրանկներ դաբլյու սի» ՍՊԸ, ք. Տաշիր,
Ջահուկյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար
ժական մետաղ յա կառուցվածքներ և շինություն
ներ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար.
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչ
ներ, միաց
քներ, կցիչ
ներ և փոխանցման տարրեր
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոց
ների համար նախատեսվածների). գյուղա
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով
կառա
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի
ավտոմատներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման,
միացման, փոխակերպման, կուտակման, կար

№

05/1

գավորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխա
վճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկա
տվության մշակ
ման սարքավորումներ և
համա
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային
ապահովում. կրակմարիչներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք
քարեր. ժամա
ցույցներ և այլ ժամանա
կաչափ
սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց,
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից,
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր,
երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմակոճակ
ներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ և
ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործ
ունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունա
բերական
վերլ
ուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և
կատարելագործում:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
02.05.2016

(210) 20160406
(220) 30.03.2016
(730) Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ ԲՎ, NL
(540)

(210) 20160410
(220) 31.03.2016
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM
(540)

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց,
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից,
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
--------------

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ:
--------------

(210) 20160409
(220) 31.03.2016
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ:
--------------

№

05/1

(210) 20160411
(220) 01.04.2016
(730) «Ագբա լիզինգ» վարկային կազմա
կեր
պու
թյուն ՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սար
գսյան 10, 132-133
տարացք, AM
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսավորման վարձակալություն
(լիզինգ), այդ թվում ` դրանց բոլոր տարատեսակների
իրականացում:
--------------

(210) 20160412
(220) 01.04.2016
(730) Աշոտ Լավրենտիի Ադուլյան, ք. Երևան,
Դեմիրճյան, տուն 2, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
02.05.2016

(210) 20160417
(220) 01.04.2016
(730) «Վյու» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու 2/62, AM
(540)

(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20160423
(220) 02.04.2016
(730) «Ֆուրնիվուդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արարատյան
90/9ա, AM
(540)

№

05/1

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառա
յու
թյուն
ներ:
--------------

(210) 20160418
(220) 01.04.2016
(730) «Վյու» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու 2/62, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20160420
(220) 02.04.2016
(730) «Սևակ Շահին» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան
2 Ա, տարածք 19, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորան:
--------------

(210) 20160421
(220) 02.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Շահբազյան,
Երևան, Հ. Էմին 80, բն. 15, AM

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար
ժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ.
մետաղյա
նյութեր
ռելսուղիների
համար.
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղա
կապեր
և փականքային իրեր. մետաղյա խողո
վակ
ներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղ
ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. հանքանյութեր.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ
մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց,
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից,
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ
պլաստ
մասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում:
--------------

(210) 20160424
(220) 02.04.2016
(730) «Ֆակտում» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 18,
բն 29, AM
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(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
--------------

(210) 20160425
(220) 05.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեդա Վարդանյան
Մուշեղի, Երևան, Արցախի 24, բն. 35, AM
(540)

(511)
դաս 35. մարկետինգային գործունեություն:
--------------

№

05/1

(210) 20160427
(220) 05.04.2016
(730) «Օլլ ֆոր յու» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8,
բն. 25, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
-------------(210) 20160428
(220) 05.04.2016
(730) Բալյան Գևորգ Կամոյի,
Գյուլբենկյան 30/3, բն. 45, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 16. թղթե տուփեր.
դաս 35. առևտուր:
--------------
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УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
02.05.2016

№

05/1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ
МПК
C01F 7/00
E04F 19/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
3019 A
3020 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ
МПК
A23L1/00
B25B 13/00
B67B7/00
C03B31/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
453
454
455
456

U
U
U
U
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
02.05.2016

№

05/1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1667
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13645
73 (1) Իրավատեր «Էդվագ գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Կոմիտասի 35, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Վահագն
Գևորգյան, Երևան, Ա. Ավետիսյան 80 շենք, բն.
56, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1668
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 15940
73 (1) Լիցենզատու Անհատ ձեռնարկատեր
Գրիզլով Դմիտրի Իգորևիչ, 344065, Rossiyskaya
Federaciya, g. Rostov-na-Donu, per. Monetniy,
d.2/7, RU
73 (2) Լիցենզառու «Դայմեքս» Սահմանափակ
Պատասխանատվությամբ ընկերություն, 0026,
ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 53, բն. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
20.08.2016
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
12.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1669
Ապրանքային նշանի իրավունքների
փոխանցում
(11) Վկայական No 23475, 23308, 22577,
22584
73 (1) Իրավատեր «Էդվագ գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Կոմիտասի 35, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող Վահագն
Գևորգյան, ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան 80 շենք,
բն. 56, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1670
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3508
73 (1) Իրավատեր Ֆինք ԳմբՀ, Benzstrasse 25,
71083 Herrenberg, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Պանադոլ
ԳմբՀ, Bussmatten 1, 77815 Buehl, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1671
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 1677, 11466, 16588, 16661
73 (1) Ենթալիցենզատու Յամ! Ռեսթորանս
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս ԼԼՔ, Russia
125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, bld.
2, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու «Ֆասթֆուդ» Փակ
Բաժնետիրական Ընկերություն, ք. Երևան,
Տիգրան Մեծի պող. 15, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
14.04.2026
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.04.2016
_____________________
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Գրանցում No 1672
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715,
21040, 21041
73 (1) Լիցենզատու Ռալֆ Լորն Յուրոփ
ԷսԱԷռԷլ, Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-lesOuates, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, ք.
Երևան 0063, #5, 19-րդ շինություն, Ավան 4-րդ
փողոց, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
26.03.2017
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
20.04.2016
_____________________
Գործողության ժամկետը
Գործողության տարածքը

Գրանցում No 1673
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1693
73 (1) Իրավատեր Մայն Սեյֆթի Ափլայընսիզ
Քամփնի, Պենսիլվանիայի նահանգ, 121
Gamma Drive, Pittsburgh, PA 15238, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մայն Սեյֆթի
Ափլայընսիզ Քամփնի, ԷլԷլՍի, 1000 Cranberry
Woods Drive, Cranberry Township, Pennsylvania
16066, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1674
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1693
73 (1) Իրավատեր Մայն Սեյֆթի Ափլայընսիզ
Քամփնի, ԷլԷլՍի, 1000 Cranberry Woods Drive,
Cranberry Township, Pennsylvania 16066, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող
ԷՄԷՍԷՅ Թեքնոլոջի, ԷլԷլՍի, 1000 Cranberry
Woods Drive, Cranberry Township, Pennsylvania
16066, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

№

05/1

Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
21.04.2016
_____________________

Գործողության տարածքը

Գրանցում No 1675
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1684
73 (1) Իրավատեր Վելքրո Ինդասթրիզ Բ.Վ.,
Castorweg 22-24, Curacao, Netherlands Antilies, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Վելքրո ԲՎԲԱ,
Industrielaan 16, 9800 Deinze Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1676
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20950
73 (1) Իրավատեր «Կոսկա գրուպ» ՍՊԸ,
0010, Երևան, Վարդանանց փակ. 8, 1/4
տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1677
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18721, 19118
73 (1) Իրավատեր «Ջրաղաց գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Վարդանանց 8, 1/4 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.04.2016
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Գրանցում No 1678
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20634
73 (1) Իրավատեր «Անապատի սպիտակ
արև» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Վարդանանց փակ.
8, 1/4 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.04.2016
_____________________

№

05/1

Գրանցում No 1679
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20103
73 (1) Իրավատեր «Ռիպռիչի» ՍՊԸ, 0056,
Երևան, Նանսենի 16 շ., բն. 37, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ա. Հակոբյան և
գործընկերներ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Գյուլիքեխվյան
14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.04.2016
_____________________

150
150

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
02.05.2016

№

05/1

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված
որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).
Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.
(210) Հայտի № 20150747
(220) Հայտի ներկ. թվ 08.06.2015
(730) Հայտատու՝ Անհատ ձեռնարկատեր Իրինա Չոբանյան Արայի, AM
		
Երևան, Զարյան 3/37
(540) Ապրանքային նշան՝

_____________________

Ապրանքային նշանի պատկերի մասին ծանուցում.
(210) Հայտի № 20160224
(220) Հայտի ներկ. թվ 26.02.2016
(730) Հայտատու՝ «Ջիթրեյդ. էյէմ» ՍՊԸ, AM
		
Երևան, Սեբաստիա 170/2
(540) Ապրանքային նշան՝ GTRADE AM

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի և «Ապրանքային նշանների հայտերի
լրացման, ներկայացման և քննարկման » կարգի 19-րդ կետի և «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ
օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակյալ ապրանքային
նշան, որպեսզի այն ունենա ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով անսահմանափակ
վերարտադրման (բազմացման) հնարավորություն, որակյալ և հստակ գրաֆիկական կատարում և
ներկայացվի հարթ և սպիտակ թղթի կամ այլ կրիչի վրա:
_____________________

151
151

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
02.05.2016

№

05/1

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

11002

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

22.04.2016

Ուղղում

18.04.2016թ. N 04/2 պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված «Իրավաբանական օգնության
կենտրոն» ՍՊԸ-ի N 20160307 հայտը սխալմամբ է տեղ գտել նշված հրապարակման մեջ:

152
152

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
02.05.2016

05/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3019
(13) A
C01F 7/00
(21) AM20150169
(22) 25.12.2015
(72) Акоб Саргсян (AM), Ованнес Саргсян (AM),
Лусине Арутюнян (AM), Гамлет Бадалян (AM),
Ромик Арутюнян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет”
государственная некоммерческая организация,
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM)
(54) Способ получения золя гидроксида
алюминия
(57) Изобретение относится к области химии, в
частности, к способу получения золя алюминия.
Соль алюминия растворяют в растворителе,
раствор нейтрализуют, полученную массу
подвергают пептизации. В качестве раство
рителя
используют
этиловый
спирт,
нейтра
лизацию проводят сополимером диви
нилбензола и стирола (анионит АВ-17-8). Перед
пептизацией массу нагревают до 40-50º С при
непрерывном перемешивании в течении 15-30
минут, а пептизацию проводят добавлением
дистиллированной
воды
до
достижения
значения pH раствора 2,0-2,5.
Упрощается процесс.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3020
(13) A
E04F 19/00
(21) AM20140144
(22) 20.10.2014
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8,
кв. 10 (AM)
(54) Разделитель плиток
(57) Изобретение относится к области строи
тельства, в частности к разделителям, исполь
зуемым при укладке плитки.
Разделитель плиток имеет шесть крыльев
в виде равномерных четырёхугольных призм,
четыре из которых взаимно перпендикулярными
осями пересекаются в центре. В основании
двух крыльев, являющихся продолжением
друг друга, выполнено по одному квадратному
отверстию. К трем из четырех пересекающихся
крыльев со стороны граней перпендикулярно
присоединены два крыла в виде четырёхугольных
призм, являющихся продолжением друг друга.
Призмовидные крылья в основании имеют по
одному квадратному отверстию. В одном из
вариантов края граней крыльев имеют фаски.
Края крыльев разделителя плиток могут быть
прямоугольными или закругленными.
Расширяется ассортимент плиточной кладки,
37 ил..
_____________________

155
155

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
02.05.2016

05/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016. 01 (11) 453
(13) U
A23L1/00
(21) AM20150128U
(22) 06.10.2015
(72) Феликс Меликсетян (AM), Арсен Меликсетян
(AM)
(73) Феликс Меликсетян, 0056, Ереван, Нансена
7, кв. 15 (AM), Арсен Меликсетян, 0037, Ереван,
51-ая ул. Арабкира 3, кв. 54 (AM)
(54) Способ получения экстракта топинамбура
(57) Полезная модель относится к пищевой
промышленности, в частности, к способам
получения экстракта топинамбура.
Топинамбур измельчают и добавляют воду.
Смесь топинамбура и воды при комнатной
температуре пропускают через кавитационное
поле – до достижения степени извлечения
полезных веществ 90-95%, причем воду и
топинамбур берут в массовом соотношении 1:2.
Упрощается способ.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 454		
(13) U
B25B 13/00
(21) AM20140149U
(22) 27.10.2014
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8,
кв. 10 (AM)
(54) Гаечный ключ
(57) Гаечный ключ имеет рукоятку, на концах
рукоятки по одному держателю головки - с
двухголовой рабочей головкой типа гаечного
ключа. Головка изнутри, в центральном
участке имеет перегородку с цилиндрическим
отверстием, а в верхнем участке одной из
граней
имеет
цилиндрическую
полость.
В
цилиндрической
полости
установлен
подпружиненный шарик. Головка выполнена
с
возможностью
фиксации
двухголовой
сердцевины типа гаечного ключа внутри себя.
Расширяются функциональные возмож
ности гаечного ключа, 106 ил..
_____________________

(51) 2016.01
(11) 455		
(13) U
B67B7/00
(21) AM20150141U
(22) 22.10.2015
(72) Валерий Карчикян (AM), Давид Карчикян
(AM)
(73) Валерий Карчикян, 0015, Ереван, Пароняна
10, кв. 8а (AM), Давид Карчикян, 0015, Ереван,
Пароняна 10, кв.8а (AM)
(54) Штопор
(57) Полезная модель относится к бытовой
технике, в частности к устройствам, для
открывания бутылок, укупоренных корковыми
пробками.
Штопор, содержащий корпус, сделанный в
виде полого цилиндра, насадку для надевания на
горлышко бутылки и аксиально смонтированный
в корпусе стержень, на верхнем конце которого
имеется рукоятка, а на нижнем конце жестко
закреплен винтовой наконечник. Нижняя часть
стержня выполнена в виде поршня, который
сопряжен с корпусом по всей поверхности
соприкосновения
посредством резьбового
соединения. Со стороны винтового наконечника
поршень имеет ограничивающий свое движение
выступ. Резьбовое соединение поршня и корпуса
совпадает по шагу и направлению с нарезкой
винтового наконечника. В верхней части корпуса
закреплена крышка с центральным отверстием,
причем центральное отверстие выполнено
с возможностью свободного перемещения
стержня внутри нее.
Обеспечивается
уменьшение
осевого
усилия при ввинчивании наконечника штопора,
надежность работы и удобство эксплуатации
устройства, 1 ил..
_____________________

(51) 2016.01
(11) 456		
(13) U
C03B31/00
(21) AM20150160U
(22) 14.12.2015
(72) Нарине Геворкян (AM)
(73) Нарине Геворкян, 0006, Ереван, Г. Нжде
13/2, кв. 3 (AM)

158
158

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
02.05.2016

(54) Стеклопакет с мозаикой-витражом
(57) Полезная модель относится к строи
тельству, в частности,
к эстетическому
оформлению мозаиками-витражами изоли
рующих пространство стеклопакетов, дверей и
окон.
Стеклопакет с мозаикой-витражом имеет
параллельно расположенные листы прозрачных
стёкол. В расположенной между листами

05/1

ՄԱՍ 1
№

контурной раме установлена выполненная
из кусков цветных стёкол мозаика-витраж. К
контурной раме скобами закреплена витражная
рама, которая заполнена полыми кусками
разных геометрических форм, выполненных из
цветных стёкол.
Обеспечивается
светопрозрачность,
лёгкость и простота изготовления мозаикивитража, 2 ил..
_____________________

159
159

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
02.05.2016

05/1

№ՄԱՍ 1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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