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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 698
(13) Y
A23K 1/00
(21) AM20210072Y
(22) 02.09.2021
(72) Տիգրան Ալաջաջյան (AM), Անդրանիկ
Ալաջաջյան (AM), Հակոբ Սարգսյան (AM),
Հովհաննես Սարգսյան (AM), Ռոզա Մադոյան
(AM), Արմեն Եղիազարյան (AM)
(73) Տիգրան Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր
Արեշ 2-րդ փողոց, 25 տուն (AM), Անդրանիկ
Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր Արեշ 2-րդ
փողոց, 25 տուն (AM), Հակոբ Սարգսյան, 0017,
Երևան, Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն
(AM), Հովհաննես Սարգսյան, 0017, Երևան,
Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն (AM), Ռոզա
Մադոյան, 0012, Երևան, Վաղարշյան 20/1, բն.
40 (AM), Արմեն Եղիազարյան, 2311, Կոտայքի
մարզ, գյուղ Աղավնաձոր 1, տուն 39 (AM)
(54) Գյուղատնտեսական կենդանիների
համակցված կերի ստացման եղանակ
(57) 1. Գյուղատնտեսական կենդանիների
համակցված կերի ստացման եղանակ, ըստ
որի ելանյութը մանրացնում են, ենթարկում են
ջերմաճնշումային մշակման, հատիկավորման
և խմորման պրոբիոտիկներով՝ խմորասնկերով.
տարբերվում է նրանով, որ որպես պրո
բիոտիկներ լրացուցիչ օգտագործում են Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnozus և
Bifidum կամ Bacillus subtili և Bacillus licheniformis
տեսակի մանրէներ, ջերմաճնշումային մշակումը
կատարում են 140-180°C ջերմաստիճանում՝
20-50 մթն. ճնշման տակ, ջերմաճնշումային
մշակումը և հատիկավորումը կատարում են
միաժամանակ, իսկ խմորումը կատարում են
անմիջապես ջերմաճնշումային մշակումից և
հատիկավորումից հետո։
2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ որպես ելանյութ օգտագործում
են հետևյալ հարաբերակցությամբ խառնուրդ,
զանգված.%.
կոպիտ կերային զանգված   10,0 - 50,0
հացահատիկային կամ
հատիկաընդեղային մշակաբույս
կամ դրանց խառնուրդը       44,9 – 80,0
հանքային հավելանյութ        5,0 – 10,0
պրոբիոտիկային մանրէներ  0,05 – 0,1:
____________________

(51) 2022.01
(11) 699
(13) Y
E04H 9/00
(21) AM20210078Y
(22) 24.09.2021
(72) Վոլոդյա Սիմոնյան (AM)
(73) Ալեքսանդր Սիմոնյան (AM), ԱՁ «Սիմոնյան
Վոլոդյա» (AM)
(54) Դիտակետ
(57) Դիտակետ, որը բաղկացած է դիտական
ճեղքեր ունեցող դիտախցիկից և դրա մեջ
տեղակայված դիտական միջոցներից, որտեղ
դիտախցիկն
իրականացված
է
վերևի
հատվածում մեկ և երկու դիտական ճեղք
ունեցող, միմյանց ամրակցված ուղղանկյունաձև
կողային պատերի և պանելային ծածկի տեսքով.
տարբերվում է նրանով, որ պանելային ծածկն
իրականացված է միմյանց ամրակցված ծածկի
պանելների տեսքով, կողային պատերն ու
պանելային
ծածկն
իրականացված
են
վանդակավոր կարկասի և յուրաքանչյուր
վանդակում
տեղադրվող
ծածկատարրի
տեսքով,
կողային
պատերը
միմյանց
ամրակցված են ստորին և վերին
-աձև
շրջանակների միջոցով, ծածկի պանելների
արտաքին եզրերն իրականացված են պանելի
մակերևույթի
նկատմամբ
անկյան
տակ
ամրակցված
վանդակավոր
եզրաշերտի
տեսքով, ընդ որում, դիտախցիկը մինչև
դիտանցքերը տեղակայված է փոսորակում,
ծածկն արտաքին եզրաչափերով գերազանցում
է շրջանակների արտաքին եզրաչափին և
ծածկված է հողով:
2. Դիտակետն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ դիտախցիկն ունի սալիկավոր
հատակ:
3. Դիտակետն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ կողային պատերի և ծածկի
պանելների կարկասները, ինչպես նաև կողային
պատերի միմյանց միացման շրջանակները
մետաղական են:
4.
Դիտակետն
ըստ
1-ին
կետի.
տարբերվում է նրանով, որ դիտական
միջոցներն
իրականացված
են
կողային
պատերին
ամրացման
հնարավորությամբ
շրջադիտակների և դիտախցում տեղադրված
պտտվող աթոռի տեսքով:
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5. Դիտակետն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ կողային պատերի և ծածկի
պանելների ծածկատարրերը պատրաստված
են ավազապոլիմերային նյութից:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(51) 2022.01
(11) 700
(13) Y
G01J 11/00
G04F 13/00
(21) AM20210055Y
(22) 21.07.2021
(72) Աղավնի Կուտուզյան (AM), Մինաս
Սուքիասյան (AM), Վարդան Ավետիսյան (AM),
Մերի Քալաշյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) Լազերային գերկարճ իմպուլսների
սպեկտրալ փուլի որոշման եղանակ
(57) 1. Լազերային գերկարճ իմպուլսների
սպեկտրալ փուլի որոշման եղանակ, ըստ որի՝
իմպուլսը բաժանում են երկու մասի, որոնցից
առաջինը անցկացնում են դիսպերսային
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հապաղման գծով, իսկ երկրորդ իմպուլսին
հաղորդում
են
առաջինի
նկատմամբ
ժամանակային
հապաղում,
այնուհետև
գրանցում են նրանց գումար հաճախության
սպեկտրի
կենտրոնական
հաճախության
կախումը ժամանակային հապաղումից, որի
ինտեգրման արդյունքում ստանում են իմպուլսի
սպեկտրալ փուլը. տարբերվում է նրանով, որ
առաջին իմպուլսից դիսպերսային հապաղման
գծում ձևավորում են սպեկտրոն, իսկ սպեկտրալ
փուլը որոշում են դրա ժամանակային չիրպից.
2. Եղանակն ըստ 1 կետի. տարբերվում
է նրանով, որ սպեկտրը գրանցում են
սպեկտրոմետրով:
3. Եղանակն ըստ 1 կետի. տարբերվում է
նրանով, որ սպեկտրը գրանցում են դիֆրակցիոն
ցանցով:
4. Եղանակն ըստ 1 կետի. տարբերվում
է նրանով, որ որպես գծային դիսպերսային
միջավայր կիրառում են պրիզմաների զույգ:
5. Եղանակն ըստ 1 կետի. տարբերվում
է նրանով, որ որպես գծային դիսպերսային
միջավայր կիրառում են դիֆրակցիոն ցանցերի
զույգ:
____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

Արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման
(ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
17.01.2022

№

01/2

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 06-01
(11) 568
(13) S
(21) 20210028		
(22) 23.08.2021
(72) Կորյուն Հակոբյան (AM)
(73) Կորյուն Հակոբյան (AM)
(74) Հ. Քեռյան
(54) Պլաստիկ աթոռ
(55)

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

01/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20200281		

(111) 34070

(220) 17.02.2020

(151) 14.01.2022

			(181) 17.02.2030
(730) Օգըսթ Սթորք ՔՋ, DE
(442) 16.03.2020
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ, բացառությամբ խաղողի հյութի.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ.
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. մրգահյութեր, բացառությամբ խաղողի
հյութի. օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված
ջուր արտադրելու համար. լիթիումաջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր պատրաստելու համար. բանջա
րեղենի
հյութեր
(ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
գազավորված
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով

ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20201838

(111) 34071

(220) 24.09.2020

(151) 14.01.2022

			(181) 24.09.2030
(730) «Յունիոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(526) Բոլոր գրառումները բացի «Զուլալ» բառից
և շշի ձևը, բացի վրայի նախշերից ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց կապույտ և մուգ կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
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կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավոր
ված ջուր արտադրելու համար. լիթիումաջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր պատրաստելու համար. բանջա
րեղենի
հյութեր
(ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղողի
չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջուր.
սարսապարիլ
(ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20202325

(111) 34072

(220) 15.12.2020

(151) 14.01.2022

			(181) 15.12.2030
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 18.12.2020
(310) 35391 (320) 26.10.2020 (330) AD
(540)

(526) «BLACK» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. սիգարետները
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային
սարքեր
և
դրանց
մասեր՝
ներշնչման
համար նիկոտին պարունակող աերոզոլի
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին
փոխարինող
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխելու պիտույք
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
սիգարետի էլեկտրոնային վերալիցքավորվող
պատյաններ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
ծխախոտային
փայտիկներ.
սարքեր տաքացված սիգարետների, սիգար
ների, ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. բոլոր վերը
նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20202345

(111) 34073

(220) 17.12.2020

(151) 14.01.2022

			(181) 17.12.2030
(730) Մեյջըրել Գրուփ Լաքսըմբըրգ Ս.Ա., LU
(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 9. տեղեկատվության մշակման սար
քեր. համակարգչային ծրագրային ապահովում.
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գործընթացների ավտոմատացման ծրագրային
ապահովում. հավելվածներ համակարգչային
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի).
ձայնի կամ տեքստի փոխանակման միջոցով
մեկ կամ մի քանի անձանց հետ զրույցի համա
ժամեցման համակարգչային ծրագրեր (չաթ
բոտ). բեռնվող գրաֆիկական տարրեր բջջային
հեռախոսների համար. ծրագրային ապահովում
խաղերի համար. համակարգչային էկրանները
պաշտպանող ծրագրային ապահովում, գրառ
ված կամ բեռնվող. համակարգչային ծրագրային
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ բեռն
վող. պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման
կենտրոնական բլոկներ) և միկրոպրոցեսորներ).
համակարգչային գրառված ծրագրեր. համա
կարգչային գործառնական գրառված ծրագրեր.
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր. էլեկտ
րոնային ներբեռնվող հրապարակումն եր.
դաս 35. գովազդ. բոլոր տեսակների կապի
միջոցներով գովազդային արշավն երի կազմա
կերպում, իրականացում և կառավարում. գովազ
դային ֆիլմերի արտադրություն. գովազդային
տեքստերի խմբագրում. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային գործառույթներ. աջակ
ցություն առևտրային ընկերությունների գործու
նեության կամ կառավարման հարցերում. փոս
տային թղթակցության մշակման ծառայություն
ներ. մուտքային և ելքային էլեկտրոնային փոստի
մշակման գործընթացների կառավարում. աջակ
ցություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ընկերությունների գործունեության կառավար
ման կամ առևտրային գործառույթների իրակա
նացման հարցերում. սոցիալական լրատվամի
ջոցների հետ կապված ռիսկերի կառավարում.
ի շահ այլոց՝ տարբեր տեսակի ապրանքների,
մասնավորապես` համակարգչային սարքավո
րում ների, հեռախոսային սարքավորում ների,
մուլտ իմ եդ իա արտ ադր անք ի, կենց աղ այ ին
էլեկտրական սարքերի, ֆինանսական ապրանք
ների և ապահովագրության պայմանագրերի,
հեռ ախ ոս այ ին բաժ ան որդ ագր ութ յունն եր ի,
ինտ երն ետ այ ին բաժ ան որդ ագր ութ յունն եր ի
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց
տեղափոխման) մանրածախ վաճառքի կետերի,
մեծածախ վաճառքի կետերի, առևտրի ավտո
մատների, կատալոգներով փոստային պատվեր
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ների միջոցով կամ էլեկտրոնային միջոցներով,
ներառյալ՝ վեբ կայքերով կամ հեռուստավա
ճառքի ծրագրերով, որոնք հնարավորություն են
տալ իս հաճ ախ որդն երին հարմարավ ետ որ են
դիտել և ձեռք բերել այդ ապրանքները. տեղե
կատվության, տվյալների, գրավոր հաղորդակ
ցության և ձայնագրությունների գրառում, պատ
ճենահանում, կազմում, հավաքում կամ համա
կարգում. սոցիալական ցանցերի վարչական և
առևտր այ ին կառ ավ ար ում (կարգ ավ որ ում).
գովազդային նյութերի առաքում. բաժանորդագր
ման ծառայություններ. հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավարում.
սպառ ողն եր ի հավ ատ արմ ութ յան ծրագր եր ի
կառավարում. հայտարարությունների փակց
նում. գործարար տեղեկատվության տրամադր
ման գործակալությունների ծառայություններ.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. օգնություն բիզնես գործունեության
կառավարման հարցերում. օգնություն առևտրա
յին կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. ինքնարժեքի վերլու
ծություն. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). վարչակ ան օժանդ ակ ութ յուն մրցույթի
հայտերի վերաբերյալ. ֆինանսական աուդիտ.
առևտրային աուդիտ. աշխատանքի վարձելու
գործակալությունների ծառայություններ. գների
համեմատման ծառայություններ. հաշվապահա
կան գրքերի վարում. գով ազդ այ ին նյութեր ի
մշակում. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. հասարակու
թյան հետ հաղորդակցման ռազմավարության
վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվու
թյուն գործարարության կառավարման հարցե
րով. մասնագիտական խորհրդատվություն գոր
ծարարության ասպարեզում. խորհրդատվություն
և խորհրդակցություն գործարարության ասպա
րեզում. մեքենագրման ծառայություններ. հար
կայ ին հայտ ար ար ագր եր ի պատր աստ ում և
ներկայացում. ապրանքների ցուցադրում. նվեր
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ներ ի ցանկ ի գրանցմ ան ծառ այ ութ յունն եր.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. առևտրային գործունեության գնա
հատում. շուկայի ուսումն ասիրություն. գործարա
րության արդյունավետության փորձաքննական
ծառայություններ. հաշիվն երի ապրանքագրերի
տրամադրում. հյուրանոցային գործունեության
կառավարում. տվյալների ավտոմատացված հիմ
նապաշարների վարում. արտաքին վարչական
կառավարում ընկերությունների համար. մի շարք
ապրանքների, մասնավորապես` համակարգչա
յին սարքավորումն երի, հեռախոսային սարքա
վորումն երի, մուլտիմեդիա արտադրանքի, կեն
ցաղային էլեկտրական սարքերի, ֆինանսական
ապրանքների և ապահովագրության պայմա
նագրերի, հեռախոսային բաժանորդագրություն
ների, ինտերնետային բաժանորդագրություն
ներ ի հետվ աճ առք այ ին ծառ այ ութ յունն եր ի
արտաքին վարչական կառավարում և (կամ)
կոմերցիոն կառավարում. ծախսերը փոխհատու
ցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) կառա
վարում երրորդ անձանց համար. գտագործող
ներ ի բող ոքն եր ի վարչ ակ ան կառ ավ ար ում.
գործնական տեղեկատվության տրամադրում.
ապրանքների և ծառայությունների ընտրության
հարցում սպառողներին տրամադրվող առևտրա
յին տեղեկատվություն և խորհրդատվություն.
գործնական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ կայք եր ի միջ ոց ով. խորհրդ ատվ ութ յուն
հաճախորդների փորձի բարելավման հարցերով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություններ.
երաշխավորների որոնում. առևտրային միջնոր
դային ծառայություններ. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գործարարու
թյան ժամանակավոր կառավարում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). թիրախային մարքեթինգ (շու
կայ ավ ար ում). մարք եթ ինգ (շուկ այ ավ ար ում)
ծրագրային ապահովման հրապարակման շրջա
նակներում. հեռուստամարքեթինգի ծառայու
թյուններ. թվային մարքեթինգ (շուկայավարում).
գով ազդ այ ին նյութ եր ի նոր աց ում. գով ազդ ի
մանրակերտում. տվյալների էլեկտրոնային հիմ
նապ աշ արն եր ում տվ յալն եր ի նոր աց ում և
պահում. գրանցամատյանների տեղեկատվու
թյան թարմացում և պահում. առևտրային գոր
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ծարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. գործարար պայմանագրերի
համ աձ այն եց ում երր որդ անձ անց համ ար.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման համա
կարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի
օպտիմալացում. լուսապատճենահանման ծառա
յություններ. փաստաթղթերի վերարտադրու
թյուն. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծուն եո ւթ յան կառ ավ ար ում. վճարմ ան փաս
տաթղթերի նախապատրաստում. մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում
բոլ որ լրատվ ամ իջ ոցն եր ով. հանդ իպ ումն եր ը
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ). հանդիպումն երի մասին հիշեց
նելու ծառայություններ (գրասենյակային գործա
ռույթներ). հեռախոսազանգերին պատասխանե
լու ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համ ար. վաճ առք ի օժանդ ակ ութ յուն երր որդ
անձանց համար. գովազդ փոստով. ինտերակ
տիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. տեղե
կատվության որոնում համակարգչային ֆայլե
րում երրորդ անձանց համար. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. շուկայի հետազոտություններ. աշխատա
կիցների հաստիքների համալրում. մարդկային
ռեսուրսների արտաքին կառավարում. առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայ
քերի ցանկի տրամադրում. ծառայություններ
հասարակական հարաբերությունների բնագա
վառում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. տվյալներ գործարարական
գործառնությունների մասին. մամուլի տեսու
թյուն. քննարկմ ան ֆոր ում ն եր ի գործ ար ար
կառավարում. հեռուստախանութների ծրագրերի
արտադրություն. գրասենյակային ծառայություն
ներ. հոգեբանական տեստավորում աշխատող
ներ ընտրելիս. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վիճակագրական տվյալների հավաքում
և տրամադրում. սղագրական ծառայություններ.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. հեռուս
տամարքեթինգի ծառայություններ. ենթակապա
լառուի ծառայություններ (առևտրային (կոմեր
ցիո ն) օգն ութ յուն). տեքստ ի մշակ ում. էջեր ի
նշագծում գովազդային նպատակներով. գնման
պատվերների մշակման գործընթացների կառա
վարում. հաղորդագրությունների գրառում (գրա
սենյակային աշխատանքներ). նորությունների
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տրամադրման ծառայություններ. մրցակցային
հետ ախ ուզ ակ ան ծառ այ ութ յունն եր. շուկ այ ի
հետախ ուզական ծառ այութ յուններ. աուդ իտ.
խորհրդակցություն աութսորսինգային բիզնես
ծառ այ ութ յունն եր ի հարց եր ում. տնտես ակ ան
հետազոտություններ և վերլուծություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ. փոխանցվող արժեթղթերի և
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսական միջ
նորդություն. ապահովագրման միջնորդություն.
արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխում.
ապահովագրության վիճակագիրների ծառայու
թյուններ. ֆակտորինգ. պարտքերի բռնագանձ
ման գործակալությունների ծառայություններ.
բնակարանային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. ֆինանսական վերլուծություն. ակում
բային քարտեր օգտագործելու միջոցով զեղ
չերի տրամադրում երրորդ անձանց. բանկային
ծառայություններ. բանկային գործառնություն
ների առցանց իրականացում. պայմանական
ազատվածների համար երաշխավորման ծառա
յություններ. վարկային հաշվետվությունների
պատրաստում. աշխատավարձի հաշվարկման
ծառայություններ. ճամփորդական վճարագրերի
թողարկում. բարեգործական միջոցների հավա
քագրում. դրամահավաքների կազմակերպում.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով.
խորհրդատվություն ապահովագրության հար
ցերով. հարկային գնահատում. ֆինանսական
գնահատումն եր (ապահովագրություն, բանկային
գործառնություններ, անշարժ գույք). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական կառավարում. փոխհատուցման
վճարն եր ի ֆին անս ակ ան կառ ավ ար ում այլ
անձանց համար. ֆինանսական հարցերով տեղե
կատվության տրամադրում. ապահովագրության
հարց եր ով տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. տարաժամկետ մարման
վարկեր. վարձակալական վճարների գանձում.
ապահ ով ագր ակ ան պայմ ան ագր եր ի տեղ ա
բաշխում. վարկային և դեբետային քարտերով
վճար ում ն եր ի իրակ ան աց ում. վճար ագր եր ի
իսկության ստուգում. ապահովագրական պայ
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ման ագր եր ի համ ատ եքստ ում պահ անջն եր ի
վարչական կառավարում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռա
հաղորդակցական միացումն երի և երթուղավոր
ման ծառայություններ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղորդակցա
կան ծառայություններ). լրատվական գործա
կալությունների ծառայություններ. փեյջինգային
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտ
րոնային կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ).
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա
մադրող հեռահաղորդակցական կապուղիների
ապահ ով ում. ռադ իոհ եռ ախ ոս ակ ապ. հեռ ա
խոսակապ. համակարգչային տերմինալներով
իրագործվող կապ. ռադիոկապ. ինտերնետում
բանավեճային համաժողովն երի հասանելիու
թյան ապահովում. առցանց համաժողովն երի
ապահովում, տրամադրում. ինտերնետ մուտքի
ապահովում. տվյալների հիմն ապաշար մուտքի
ապահովում. հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում. ձայն այ ին
փոստի ծառայություններ. մոդեմն երի և հեռահա
ղորդակցական կապի սարքավորման վարձույթ.
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. հեռակոնֆերանսներ. հեռուստա
հեռարձակում. հեռախոսակապ տրամադրելու
ծառայություններ. համակարգչի միջոցով հաղոր
դագրությունների և պատկերների փոխանցում.
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. թվային
ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի փոխան
ցում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի. տեսա
կոնֆերանսների համար կապի ծառայություն
ների տրամադրում.
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ
մակերպում. նամակագրության նախավճարում.
փոստի և ծանրոցների բաշխում և առաքում.
տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպանում
էլեկտրոնային սարքերի վրա. փրկարարական
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանսպոր
տայ ին միջ ոցն եր ի քարշ ակ ում վնասվ ածք ի
դեպք ում. սան իտ ար ակ ան փոխ ադր ումն եր.
վար որդն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. միջն որդ ու
թյուն փոխադրումն երի դեպքում. կրուիզների
կազմակերպում. ապրանքների կշռաբաշխում.
ապրանքների փաթեթավորում. փոխադրումն երի
հարց եր ով տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում.
ապրանքների առաքում, ապրանքների բաշխում.
տրանսպորտի լոգիստիկա. սուրհանդակային
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ծառայություններ (նամակների կամ ապրանք
ների առաքում). երկրորդային հումքի հավաքում
(տրանսպ որտ). ճան ապ արհ որդ ութ յունն եր ի
տոմսերի ամրագրում. տրանսպորտային միջոց
ների ամրագրում. ճանապարհորդությունների
ամրագրում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). ուսուցո
ղական ծառայությունների տրամադրում գործա
րարության ոլորտում. մասնագիտական կողմն ո
րոշում (խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման
հարցերով). գեղագիրների ծառայություններ.
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում). կոլոքվիումն երի, կոնֆերանսների,
վեհաժողովն երի (կոնգրեսների), կրթական ոչ
վիրտուալ համաժողովն երի, վարպետաց դասե
րի, սեմ ին արն եր ի և գիտ աժ ող ովն եր ի (սիմ
պոզիումն երի) կազմակերպում և անցկացում.
մրցույթն եր ի կազմ ակ երպ ում (ուսում ն ակ ան
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. կրթություն,
դաստիարակություն, ուսուցում, կրթադաստիա
րակչական ծառայություններ. քննությունների
անցկացում. գործնական հմտությունների ուսու
ցում (ցուցադրություն). սիմուլ յատորի միջոցով
մատուցվող ուսուցում. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆոր ում ն եր ի կազմ ակ երպ ում և անցկ աց ում.
տեղեկատվության տրամադրում կրթադաստի
ար ակչ ակ ան հարց եր ով. լուս անկ արչ ութ յուն.
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. մասնագիտա
կան վերապատրաստում. հեռուստատեսային և
ռադո հաղորդումն երի արտադրություն. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. թարգմանիչների ծառայություններ.
կրկնուս ույց ի ծառ այ ութ յունն եր. տես ագր ում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. հրատա
րակումն եր և հրապարակումն եր էլեկտրոնային
սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի
օգնությամբ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսագ
րությունների մոնտաժում. ժամանցային հանդի
պումն երի ծրագրերի կազմում. կրկնօրինակում.
ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
դաս 42. գիտ ակ ան և տեխն ոլ ոգ իակ ան
ծառ այ ութ յունն եր և հետ ազ ոտ ութ յունն եր և
դրանց հետ կապված մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն եր և հետազոտություններ.
համակարգչային տեխնիկայի ու ծրագրային
ապահ ովմ ան և շարժ ակ ան հեռ ախ ոսն եր ի
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համար հավելվածների մշակում և զարգացում.
համակարգչային գրաֆիկայի դիզայն. գիտական
և տեխնոլոգիական ոլորտներում գնահատման,
հետազոտության և հաշվետվությունների հետ
կապված ինժեներական և գիտական ծառայու
թյուններ (ներառյալ տեխնոլոգիական խորհր
դատվությունը). համակարգչային համակարգերի
վերլուծություն. աութսորսինգ (տեխնիկական
աջակցություն և օժանդակություն). աութսոր
սինգ (տեխնիկական աջակցություն և օժան
դակություն, մասնավորապես համակարգչային
ապարատային ապահովման, մուլտիմեդիային
արտադրանքի և հեռախոսային արտադրանքի
ոլորտում). ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագրա
բանություն). տվյալների կոդավորման ծառա
յութ յունն եր. գրաֆ իկ ակ ան պոլ իգր աֆ իայ ի
նախ ագծ ում. համ ակ արգչ այ ին գրաֆ իկ այ ի
ծառայություններ. գրաֆիկական նախագծում.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում.
խորհրդ ատվ ութ յուն համ ակ արգչ այ ին տեխ
նիկ այ ի մշակմ ան և զարգ ացմ ան ոլորտ ում.
խորհրդատվություն համացանցային անվտան
գության հարցերով. խորհրդատվություն տվյալ
ների անվտանգության հարցերով. վեբ-կայքերի
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդ ատվ ութ յուն. տեխն ոլ ոգ իակ ան հար
ցերով խորհրդատվություն. համակարգչային
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվություն
ներ. հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարց եր ով. համ ակ արգչ այ ին անվտ անգ ու
թյան ոլորտ ում խորհրդ ատվ ութ յուն. որակ ի
հսկողություն. ավտոմոբիլային տրանսպորտի
տեխնիկական վերահսկողություն. տվյալների
կամ փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական
կատ ալ ոգն եր ի ստեղծ ում և մշակ ում երր որդ
անձանց համար (ծառայություններ տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ոլորտում). բջջային
հեռախոսների ապակողպում. ինժեներական
գծագր ում. դիզ այն երն եր ի ծառ այ ութ յունն եր
փաթեթավորման բնագավառում. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման
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հրատարակման շրջանակներում. համակարգչա
յին ծրագրերի բազմացում. ճարտարագիտական
փորձաքննություն. աութսորսինգային ծառայու
թյուններ տրամադրողների ծառայություններ
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում.
համ ակ արգչայ ին կայք եր ի տեղադր ում (վեբկայքերի). սերվերների հոսթինգ. համակարգ
չայ ին տեխն ոլ ոգ իան եր ի և ծրագր ավ որմ ան
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ճարտարագիտություն.
ծրագրային ապահովման տեղակայում. ծրագ
րային ապահովում որպես ծառայություն (SaaS).
ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագրային
ապահովման սպասարկում. ծրագրային ապա
հովմ ան արդ իակ ան աց ում. փաստ աթղթ եր ի
թվայնացում (տեսածրում). համակարգիչների
վարձույթ. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS).
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
տեղեկատվական համակարգերի պաշտպանու
թյուն վիրուսներից. հետազոտություն և մշակում
երրորդ անձանց համար. տեխնիկական հետա
զոտություններ. գիտական հետազոտություններ.
համակարգչային տվ յալների վերականգնում.
տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում. տվյալ
ների պահեստային հեռապատճենման ծառայու
թյուններ. վեբ-սերվերների վարձույթ. տվյալների
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային
համակարգերի մոնիտորինգ անսարքություն
ները բացահայտելու համար. համակարգչային
համակարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտ
քերը կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային
վերահսկում համացանցի միջոցով տեղեկատ
վության գողությունը հայտնաբերելու համար.
վարկային քարտերով գործարքների էլեկտրոնա
յին վերահսկում համացանցի միջոցով խարդա
խությունները հայտնաբերելու համար. հեռակա
հասանելիության համակարգչային համակար
գերի մոնիտորինգ.
դաս 43. բնակատեղերի ամրագրում ճանա
պարհորդների համար. ժամանակավոր բնակեց
ման համար ընդունարանների ծառայություններ
(ժամանման և մեկնման կառավարում). ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. սենյակ
ների, դահլիճների վարձակալում հավաքների
համար.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ նյութական
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գույքի ֆիզիկական պաշտպանության համար.
լիցենզիաների իրավաբանական կառավարում.
ծրագրային ապահովման լիցենզավորում (իրա
վաբանական ծառայություններ). լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
իրավաբանական խորհրդատվություն մրցույթ
ների հայտերին արձագանքելու վերաբերյալ.
դատ ար ան ում իրավ ունքն եր ի ներկ այ աց ում.
իրավաբանական փաստաթղթերի նախապատ
րաստում. դոմեն անունների գրանցում (իրավա
բանական ծառայություններ). երրորդ անձանց
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ
կապված իրավաբանական ծառայություններ.
համացանցում դոմեն անունների վարձույթ. իրա
վաբանական հետազոտություններ. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայություններ. իրավաբա
նական հսկողության ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202397

(111) 34074

(220) 28.12.2020

(151) 14.01.2022

			(181) 28.12.2030
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010,
Հանրապետության 37, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20210333		

(111) 34075

(220) 24.02.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.02.2031
(730) «Ջան հոսփիթալիթի գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Արցախի 28, բն. 54, AM
(442) 16.03.2021

19
19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

(540)
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(526) «fusion asian food» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում
կամ ուսումնական հաստատություններում.
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. վաշոկու ռեստո
րանների
ծառայություններ.
արիշտա
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210334		

(111) 34076

(220) 24.02.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.02.2031
(730) «Ջան հոսփիթալիթի գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Արցախի 28, բն. 54, AM
(442) 16.03.2021
(540)

տակ և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում, մասնավորապես՝ ասիական.
սրճարանների
ծառայություններ,
մասնա
վորապես՝
ասիական.
նախաճաշարան
ների
ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ասիա
կան. ճաշարանների ծառայություններ
հիմնարկ
ներում կամ ուսումնական հաստա
տություններում,
մասնավորապես՝
ասիական. ռեստորանների ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ասիական.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ,
մասնավորապես՝
ասիական.
խորտկարանների ծառայություններ, մասնա
վորապես՝ ասիական. վաշոկու ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման հարցերով, մասնավորապես՝
ասիական. անձնական խոհարարի ծառայու
թյուններ,
մասնավորապես՝
ասիական
խոհանոցի հետ կապված:
____________________

(210) 20210688

(111) 34077

(220) 02.04.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 02.04.2031
(730) «Առփի մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, Նիկոլ
Դուման 62, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(526) «media» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ,
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:

20
20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

(511)
դաս 38. հեռուստահեռարձակում. մալու
խային հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. հեռուստածրագրերի, հեռուստա
հաղորդումների պատրաստում:
____________________

(210) 20210823		

(111) 34078

(220) 19.04.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 19.04.2031
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010,
Հանրապետության 37, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային
ըմպելիքներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20211036		

(111) 34079

(220) 11.05.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 11.05.2031
(730) Սուրեն Ալոյան, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի
պող., 16/4, բն. 4, AM

01/2

№ՄԱՍ 1

(442) 01.06.2021
(540)
(511)
դաս 41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
մրցույթների կազմակերպում (ուսումն ական
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկա
կան դաստիարակություն. կրթադաստիարակ
չական ծառայություններ. մարմն ամարզության
ուսուցում. ակումբների ծառայություններ (կրթու
թյուն). կոլոքվիումն երի կազմակերպում և անց
կացում. կոնֆերանսների կազմակերպում և
անցկացում. վեհաժողովն երի (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային
կամ կրթության նպատակներով. նախադպ
րոցական հաստատություններ (կրթություն).
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցու
ցադրություն). սեմինարների կազմակերպում
և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողովն երի (սիմպո
զիումն երի) կազմակերպում և անցկացում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպե
տաց դասերի կազմակերպում և անցկացում
(ուսուցում). կրոնական կրթություն. մասնագի
տական կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթու
թյան կամ ուսուցման հարցերով). մարզիչների,
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
մասնագիտական վերապատրաստում. դպրոց
ների կողմից մատուցվող կրթական ծառայու
թյուններ. կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումն երի
կազմակերպում և անցկացում. սիմուլ յատորի
միջոցով մատուցվող ուսուցում. այկիդոյի ուսու
ցում. գեղարվեստի պատկերասրահների կող
մից ներկայացվող մշակութային, կրթական
կամ ժամանցային ծառայություններ. նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական
ծառայություններ. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. ուսուցման նմանակիչների
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության
գնահատման
ծառայություններ
ուսուցման
նպատակներով:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________
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(210) 20211218		

(111) 34080

(220) 02.06.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 02.06.2031
(730) «Սինեմասթար քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան 0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ծիրա
նագույն, կանաչ, կապույտ և մանուշակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղադահլիճների ծառայու
թյունների տրամադրում. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում:
____________________

(210) 20211301		

(111) 34081

(220) 14.06.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 14.06.2031
(730) Արման Գևորգյան, Երևան, Սայաթ-Նովա
15ա շ., բն. 4, AM
(442) 07.07.2021
(540)

01/2

№ՄԱՍ 1

սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան

(210) 20211310		

(111) 34082

(220) 16.06.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 16.06.2031
(730) Արթուր Աշոտի Հարությունյան, Երևան, Գ.
Նժդեհի 27/1-33, AM
(442) 07.07.2021
(540)
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(511)
դաս 21. կերամաններ. լվացքի տախ
տակներ. ապակյա սրվակներ. խոզանակներ.
դույլեր. թասեր (անոթներ). ջերմամեկուսիչ
տարողություններ.
արդուկի
սեղանների
պատյաններ կենցաղային ոչ էլեկտրական
խառնիչներ.
լվացքի
տաշտեր.
կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
ոչ
էլեկտրական
փոշեորսիչներ.
կոշտ
խոզանակներ.
տախտակներ
արդուկելու
համար. գիշերանոթներ. աղբարկղեր. մկան
թակարդներ. աղբանոթներ. մոմակալների
վարդակներ. կոնֆետատուփեր. մոմակալներ.
ատամի
խոզանակներ.
դիմահարդարման
վրձիններ. էլեկտրական հոսանքին միացող
դիֆուզորներ մոծակներին վանելու համար.
բազմակի օգտագործման սառցե գնդիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար.
ընկույզի կոտրիչներ. մանկական լոգարանների
հենարաններ. սպիտակեղենի հովանոցաձև
չորանոցներ:
____________________

(210) 20211312		

(111) 34083

(220) 16.06.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 16.06.2031
(730) Հրանտ Եղիազարյան Հենրիկի, ՀՀ,
Արարատի մարզ, գ. Դիմիտրով, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20211326		

(111) 34084

(220) 17.06.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 17.06.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM
(442) 07.07.2021
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալիզարինային
ներկանյութեր. ալ յումինային ներկեր. ալ յումինի
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակ
ների համար. ասբեստային ներկեր. հակակոռո
զիական պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներ
կեր. բաղադրություններ ներքին հարդարանքի
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ.
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյու
թեր կարագի համար. ներկանյութեր գարեջրի
համար. բիտումային լաքեր. պատվածքներ
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր
փայտանյութի համար. ներկանյութեր փայտա
նյութի կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին
ներկանյութ). լաքեր բրոնզապատման համար.
բրոնզափոշի ներկելու համար. ներկանյութեր
կաշվի համար. կարամելներ (սննդային ներ
կանյութ). կարամելացված ածիկ (սննդային
ներկանյութ). պատվածքներ (ներկեր) գուդրո
նապատված ստվարաթղթի համար. ներկեր
խեցեգործական իրերի համար. կապարի շպար.
գազի մուր (ներկանյութ). պաշտպանական
նախաներկային պատվածքներ տրանսպոր
տային միջոցների շրջանակների (շասսիների)
համար. ներկանյութեր կոշիկների համար.
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կրակաթ. տպագրական մածուկներ (թանաք).
կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան կարմիր.
բևեկնախեժ. ներկանյութեր. ներկանյութեր
ածիկից. միջոցներ փայտանյութը պաշտպա
նելու համար. կոպալ (բուսական խեժ). անիլի
նային ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ ներկերի
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյութը պահպանելու համար. խածա
նյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր. գունա
նյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական անմշակ
խեժեր. սոսնձաներկեր, տեմպերա. արծներ
(լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական ներկեր.
ներկեր կենդանիների խարանման համար. ներ
կերի սիկատիվն եր (չորացման ուժեղարարներ).
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր
(լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). ֆուստին
(ներկանյութ). ջնարակներ (պատվածքներ).
դեղնախեժ նկարչության համար. շելլաք (գոճ
խեժ), կարմրախեժ. բուսախեժեր. թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. թանաք փորագ
րության համար. ցինկի օքսիդներ (գունանյու
թեր). պաշտպանական յուղեր փայտանյութի
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակա
յուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակ
ցող նյութեր ներկերի համար. ներկանյութեր
լիկյորների համար. կապարի գլյոտ (քարմար
ցանկ). մետաղական փոշիներ գեղարվեստադեկորատիվ նպատակների և տպագրության
համար. մածիկներ (բնական խեժեր). մետա
ղական նրբաթիթեղ գեղարվեստա-դեկորա
տիվ նպատակների և տպագրության համար.
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը
կանխելու համար. պաշտպանական պատ
րաստուկներ մետաղների համար. կապարի
սուսր. թուղթ զատիկի ձվերը ներկելու համար.
աննատո (ներկանյութ). քրքում (զաֆրան) (ներ
կանյութ). սանդարակ (հոտավետ խեժ). մուր
(ներկանյութ). աղտոր լաքերի համար. տիտա
նի երկօքսիդ (գունանյութ). բաղադրություններ
ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. ներկանյութեր փայ
տանյութից. ներկիչ էքստրակտներ փայտա
նյութից. կարբոնիլ փայտանյութը պահպանելու
համար. հանածո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք
տպիչների և լուսապատճենահանող ապա
րատների համար. մակերևույթները բուսա
ծածկույթից պահպանող ներկապատվածքներ.
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լիցքավորված տոներային քարթրիջներ տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). կարկա
տան-ներկեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարե
լու համար. յուղաներկեր նկարչության համար.
սննդային թանաքներ. տպիչների քարթրիջներ
լցված սննդային թանաքներով. նշիչների տես
քով գունանյութեր կահույքի վերականգնման
համար. գրաֆիտիից պաշտպանելու պատ
վածքներ (ներկեր). ներկեր (երանգավորիչներ)
տպիչների և լուսապատճենահանող ապարատ
ների համար. լցված թանաքային քարթրիջներ
տպիչների և լուսապատճենահանող ապարատ
ների համար. փայտյա հատակների լաքեր.
հակամիզային ներկ.
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝
ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
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կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանի
ների համար. կոսմետիկական հավաքածուներ.
կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետի
կական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանելու միջոցներ. կոսմետիկական
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
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հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի
համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապակի
ները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
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օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ արհես
տական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակ
ցող միջոցներ կոսմետիկական նպատակների
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ ատամն երի պրո
թեզները մաքրելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոննե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոց
ների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
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եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական պատրաս
տուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձ
նական
հիգիենայի
համար.
բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտա
զերծման համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային նպա
տակների համար. մերսման մոմեր կոսմետիկա
կան նպատակների համար. կոսմետիկական
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոս
մետիկական ներկանյութ). աչքի ժելային վիրա
կապեր կոսմետիկական նպատակների համար.
փայլփլուքներ եղունգների համար. միցել յար
ջուր. մարմն ի ներկեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. մարմն ի հեղուկ լատեքսային
ներկեր կոսմետիկական նպատակների համար.
ատամն ամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. լվաց
քի անձեռոցիկներ գունաթափումը կանխելու
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկ
ներ. փայ
լեր մարմնի հա
մար. կրկնա
կի կո
պի
ժապավեններ.
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար.
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կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսուք
ներ զենքի համար. կապակցող բաղադրություն
ներ ավլելու, սրբելու համար. վառելափայտ.
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյութի
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյուրա
վառ փոշիացված խառնուրդներ. կարնաուբի
մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմային դիէ
լեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք). վառե
լանյութ. յուղեր կոշկեղենը յուղելու համար. մոմ
(հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ լուսավորման
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կոքս. հանքային վառելիք. թանձր
քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին յու
ղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր
շինարարական աշխատանքների ժամանակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու համար.
ճրագու. պատրաստուկներ փոշին մաքրելու
համար. լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման
համար. վառելիք լուսավորման համար. քսայու
ղեր. գազոլին (վառելանյութ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյութ). պատրույգներ մոմե
րի համար. տեխնիկական վազելին արդյունա
բերական նպատակների համար. դիզելային
վառելիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսու
քային գրաֆիտ (գրաքար). յուղ քարածխա
յին խեժից. քարածխային յուղ. յուղեր քարե
կամ աղ յուսե շարվածքը պահպանելու համար.
խոնավացնող յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական.
սոյայի յուղից պատրաստուկներ այրուկը կան
խելու նպատակով խոհանոցային սպասքը մշա
կելու համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր
քսուքներ. պատրույգներ լամպերի համար.
գորշածուխ. քսանյութեր. մազութ. բարբա
րուկի յուղ արդյունաբերական նպատակների
համար. նավթա. ոսկրայուղ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. օլեին. լեռնային
մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդ թվում՝
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին
(բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևա
ծաղկի ձեթ արդյունաբերական նպատակների
համար. գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). կապակ
ցող բաղադրություններ փոշու համար. յուղեր
գործվածքների համար. շարժիչային վառե
լիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր
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շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին
պահպանելու համար. տեխնիկական յուղեր.
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ
(տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. յուղեր
ներկերի համար. գեներատորային գազեր.
շարժիչի յուղ. անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական
էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլա
նող բաղադրություններ. բենզին. կենսավառե
լիք. բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահուկների քսուքներ. լանոլին կոսմետիկա
կան միջոցներ արտադրելու համար. մեղրամոմ
կոսմետիկական, ածուխ նարգիլեի համար.
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների).
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկար
ժեք իրեր սա
թից. ուլունք
ներ մամ
լած սա
թից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի).
ճոճանակներ (ժամագործություն). թմբուկներ
(ժամացույցների արտադրություն). ապարան
ջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացույց – ապա
րանջաններ. ժամացույցների ապարանջաններ.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). թվահար
թակներ (ժամագործություն). արևի ժամացույց
ներ. ժամացույցների մեխանիզմն եր. շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ.
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամա
նակաչափներ. ժամանակադիտակներ. ժամա
նակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապ
ների սեղմիչներ. մետաղադրամն եր. ալմաստ
ներ. թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ գենե
րատոր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում.
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ).
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկար
ժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամա
ցույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ.
ձեռքի ժամացույցների ապակիներ. ժամա
ցույցների ընթացային մեխանիզմն եր. ձիթակն
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ
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դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկար
ժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում.
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղ
ներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանք
ներ. թևքաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ
մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույց
ների իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացույց
ների համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր).
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար ). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգի
այով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր.
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն
տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկ
ներ թանկարժեք իրերի համար. կաբոշոններ.
անջատովի օղակներ թանկարժեք մետաղներից
բանալիների համար. նվերների տուփեր թան
կարժեք իրերի համար. ձեռքի ժամացույցների
սլաքներ. միսբահա (աղոթելու տերողորմյա).
ասեղնագործած ապարանջաններ մանածա
գործվածքից (թանկարժեք իրեր). հուռութներ
բանալիների օղակների համար. համրիչներ
(տերողորմյա), խաչելություններ թանկարժեք
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող խաչե
լություններ. հանովի օղակներ բանալիների
համար. գլխարկների թանկարժեք գնդասեղ
ներ.
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
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ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
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իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
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րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ
տից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղև
ից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա
նակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստ
ների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթուղիների համար.
ոչ մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագուստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. վաճա
ռասեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկու
տեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղջյուրից. իրեր բուսական փղոսկ
րից. անկողնային պարագաներ, բացառու
թյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ մետաղական
կեռիկներ հագուստի համար. ոչ մետաղական
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մեծ անոթներ հեղուկների համար. սպասարկ
ման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրե
լու համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակա
ռատախտակներ. փայտե փորագրված գեղար
վեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ մետաղական
նեցուկներ բույսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդուղքներ. օդա
նավի կամ նավի շարժական ոչ մետաղական
սանդուղքներ ուղևորների համար. դպրոցական
կահույք. սեղաններ գրամեքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղա
կան մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողություններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարա
գույրների համար, բացառությամբ մանածա
գործականի. մահճակալներ. ոչ մեխանիկական,
ոչ մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ մեխա
նիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք
ճկուն փողրակների համար. ձողիկներ աստի
ճանների վրա գորգերն ամրացնելու համար.
դազգահներ. դարակներ (կահույք). բներ տնա
յին թռչունների համար. ոչ էլեկտրական հով
հարներ. ոչ մետաղական փականակներ
տարողությունների համար. ոչ մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար. ծաղ
կարկղեր (կահույք). պատվանդաններ ծաղկա
մանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացան
ների համար. ոչ մետաղական մեծ տակառա
տարաներ.
ոչ
մետաղական
հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ պատուհանների համար. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. ոչ մետաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխելու համար. համար
ների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
մետաղական կահույք. իրեր ռատանգյան
արմավենուց.
ցուցասեղաններ
լրագրերի
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համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագույրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հիվան
դանոցային մահճակալներ. ոչ մետաղական
անիվն եր մահճակալների համար. ոչ մետաղա
կան մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյուսած
զամբյուղներ (կողովն եր, տուփեր) մթերք տեղա
փոխելու
համար.
հագուստի
կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռ
ների փոխադրման համար. ոչ մետաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. կահույքի
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվ
ներ կահույքի համար. մեղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված սադափ. նույնականացման ոչ մետաղա
կան ցուցանակներ. շենքերի ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակ
ներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. ծղո
տից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հաց
թուխի զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար.
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետա
ղական ցցիկներ վրանների համար. սեղանե
րեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ
վարագույրների համար. դարակներ կահույքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի
համար. պահեստարաններ, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների. վարա
գույրների քիվեր. կեռիկներ վարագույրների
համար. կապեր վարագույրների համար. եղեգ
(հյուսելու համար հումք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ մետաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մետաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճա
կալների հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղան
ներ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զար
դաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
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հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա
նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատ
վանդաններ (կահույք). բանալիներ կախելու
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինա
րարական շաղախի համար ոչ մետաղական
տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ մետա
ղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ մեքենա
ների համար. խցանման ոչ մետաղական միջոց
ներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական
պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակ
ման ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ
մետաղական հեղույսներ. խցափակման ոչ
մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա
ղական փականակներ շշերի համար. տարբե
րիչ
ոչ
մետաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա
նակաձողեր նկարների համար. մերսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ
ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե
րից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ, պատ
կերներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստ
մասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա
կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ
մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ
մետաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաս
տիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք).
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ ման
կիկների համար. մանկական քայլավարժանքի
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սայլակներ.
գովազդային
նպատակներով
օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնի
սականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելի
ներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո
խելու համար. անվավոր սեղանիկներ համա
կարգիչների
համար
(կահույք).
աճյունասափորներ. հողմազանգեր (զարդա
րանքներ). ներսի շերտավարագույրներ հյուսած
փայտից. դրոցներ գրքերի համար (կահույք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
ներսի պատուհանների շերտավարագույրներ
(կահույք). դռան ոչ մետաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ
մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու
համար. բարուրելիս երեխաների տակ գցելու
փռոցներ. դռների ոչ մետաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագույրներ. ներսի
մանածագործվածքից
շերտավարագույրներ.
դռների ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական զան
գեր.
առանձին
կանգնող
միջնապատեր
(կահույք). ոչ մետաղական պտուտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ մետա
ղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք).
փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ
մետաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անուրներ ոչ մետաղական խողովակ
ներն ամրակապելու համար. ցուցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկ
ներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ.
պատուհանների
ոչ
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ
ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
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մետաղական
կախիչներ
պայուսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա
կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս
սայե պիտակներ. բարձակներ (կահույք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ անկողնա
յին
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա
կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով
ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղական
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ մետա
ղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպ
սից
կամ
պլաստիկից
խաչելություններ,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը
պահելու բարձիկներ մանուկների համար.
դիրքի կայունացման բարձիկներ մանուկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկ
ների համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակա
ձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ
ռետինե. դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական անվակ
ներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստա
տեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր գրասեղան
ներ. ոչ մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները փակելու համար. բարձ
րացնովի
պատուհանի
ոչ
մետաղական
հոլովակներ, պատուհանի ոչ մետաղական
հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի կողպեք
ներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. լվա
ցարանային պահարաններ (կահույք). կահույքի
գզրոցներ. ուղեբեռների պահարաններ.
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դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարո
ղություններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամա
զեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչունների համար. ճկափո
ղերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակ
ներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգե
գործական). հացի կենցաղային զամբյուղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչունների համար.
փոքրիկ տաշտակներ թռչունների համար.
ավելներ. մեխանիկական խոզանակներ գոր
գերի համար. գնդաձև ապակե տարողություն
ներ (անոթներ). դույլեր, բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքա
կազմեր. ծորաններ. քերոցներ. կարագաման
ներ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություն
ներ (քիմիկատների համար). անոթներ խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ
տարողություններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռո
ցիկներ մատուցելու համար. օճառամաններ.
տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանելու
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրա
կան և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթ
ներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրա
կան
հարմարանքներ.
մետաղական
շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղա
յին). ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրա
մաններ.
տակդիրներ
ճաշացուցակների
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային
սպասքը մաքրելու մետաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագա
ներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճան
ճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
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խոզանակներ ձիերին մաքրելու համար. կերա
մաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդա
նիների համար. սանրեր. լաթեր մաքրություն
անելու համար. մանր չինական զարդարանք
ներ ճենապակուց. կաղապարներ (խոհանոցա
յին սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարելու խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
համար. կաթսաների կափարիչների փակիչներ.
կափարիչներ կճուճների համար. արդուկի
սեղանների պատյաններ. հարմարանքներ փող
կապների ձևը պահպանելու համար. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր
(կենցաղային պարագաներ). բյուրեղապակյա
ամանեղեն. կաղապարներ սառույցի համար.
կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. ամանե
ղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղա
յին թիակներ. խոհարարական կաղապարներ.
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող).
ատամն աքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
խոհանոցային
տախտակներ
կտրատելու
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար.
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ
արդուկների համար. ապակու փոշի զարդա
րանքների համար. պիտոյատուփեր հարդա
րանքի պարագաների համար. զուգարանի
թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ. սիֆոն
ներ գազավորված ջրի համար. արծնապատ ոչ
շինարարական ապակի. կոշիկի կաղապար
ներ. ձագարներ. սպասք համեմունքների
համար. սպունգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպունգների համար. լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորու
ցիչներ. գործվածքից պատրաստված դույլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանե
ղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատա
կամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ.
կենցաղային ծխակլանիչներ. թիթեղամաններ.
ձեռնոցներ ձգելու հարմարանքներ. կաղապար
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ներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակ
ված). սպորտային տափաշշեր. գրիլներ,
ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). տակդիր
ներ ռաշպերների համար, տակդիրներ գրիլի
համար. հատակի խոզանակներ. դիմափոշի
քսելու աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված ապակի, բացառությամբ շինա
րարականի. միջատորսիչներ. ապակե բամբակ,
բացառությամբ մեկուսացման համար օգտա
գործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - ափսե
ներ
բանջարեղենի
համար.
լիկյորի
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ.
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրա
կան աղացներ. կենցաղային սպասք. փշուրներ
հավաքելու հարմարանքներ. խճանկարներ
ապակուց, բացառությամբ շինարարականի.
ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղացներ.
բրդե թափոններ մաքրելու համար. արհեստա
կան ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար.
դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապակի.
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու
համար. հաց կտրատելու տախտակներ. ամա
նեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբո
սախնջույքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների
համար.
թղթե
ափսեներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրա
կան սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոն
ներ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխա
դիրներ ցնցուղների համար. ձեռքով կառավար
վող
պղպեղաղացներ.
պղպեղամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական մեքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյութեր
փայլեցնելու համար, բացառությամբ պատրաս
տուկների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանե
ղեն. սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ.
գիշերանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշու
դատարկ
ամաններ.
դույլեր
սառույցի համար. խոհանոցային քերիչներ.
առնետների թակարդներ. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողություններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ. ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների
և բույսերի համար. սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառույց և սառույցով ըմպելիքներ
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պատրաստելու մետաղական անոթներ. պնակ
ներ. կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան թակարդ
ներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղե
նից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ
ապակուց.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկ
ներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքներ. թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. նուրբ
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապա
կի. ամանեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ.
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր ճենա
պակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծա
կավից կամ ապակուց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլավն եր, ոչ էլեկտրական
շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական հարիչներ.
ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական ջեռուցիչներ
մանկական սննդի համար. սափրվելու վրձին
ներ. բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար.
մոմակալների վարդակներ. ապակե արկղեր.
կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրա
կան թեյամաններ. թեյը թրմելու գնդիկներ.
ատամի խոզանակներ. էլեկտրական խոզա
նակներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
կիսանդրիներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախ
ճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. կաշ
պոներ,
բացառությամբ
թղթից
պատրաստվածների. ձեռքով կառավարվող
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղա
նի սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական
դյուրակիր սառցապահարաններ. հարմարանք
ներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. մաքրելու
համար թավշակաշի. կոշիկ փայլեցնելու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամ
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բյուղներ. կենցաղային սկուտեղներ. բամբակե
թափոններ մաքրելու համար. կափարիչներ
ամանների համար. ամանների տակդիրներ
(սեղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանո
ցային
տարողություններ.
խոհանոցային
սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք
սնունդ պատրաստելու համար. բռնիչներ
ատամն աքչփորիչների համար. ատամի էլեկտ
րական խոզանակներ. անձնական օգտագործ
ման հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. ցուցա
նակներ ճենապակուց կամ ապակուց. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր.
ոչ գործվածքային թափանցիկ կվարցային
ապակեթելք. ապակեթելք, բացառությամբ
մեկուսացման կամ գործվածքի համար օգտա
գործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառու
թյամբ մանածագործականի. ոչ էլեկտրական
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռ
նոցներ տնային տնտեսության համար. գարեջրի
կափարիչով գավաթներ. սպասք բուսական
յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման
համար. մարիչներ մոմերի համար. մանկական
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ ներսենյա
կային կենդանիների համար. լաթեր հատակ
լվանալու համար. սպասք լվանալու խոզանակ
ներ. տերարիումն եր սենյակային պայմաննե
րում բույսեր աճեցնելու համար. զուգարանային
արկղեր ընտանի կենդանիների համար. հալած
սիլիկահող (մասնակի մշակված), բացառու
թյամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական
կաղապարներ. հացամաններ. փայտիկներ
ուտելիս օգտագործելու համար. վուշի քոլքեր
(խծուծներ) մաքրելու համար. լվացքասեղմակ
ներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար. տոպրակ
ներ հրուշակեղենը զարդարելու համար.
դանակներ թխվածքներ կտրելու համար (խոհա
նոցային պարագաներ). տուփեր թխվածքների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
բաժակներ ըմպելիքների համար. ատամի
թելեր. ձեռնոցներ այգեգործական-բանջարա
բուծական աշխատանքների համար. տաք
ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ.
իզոթերմիկ
(հավասարաջերմ)
պարկեր.
պտտվող սկուտեղներ (խոհանոցային պարա
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գաներ). տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ
խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). արիշ
տա պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիք
ներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակ
ներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին մաքրելու
համար.
սխտորքամիչներ
(խոհանոցային
սպասք). միանգամյա օգտագործման ափսե
ներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ սրբիչների
համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակա
յին ակվարիումն եր. սենյակային ակվարիում
ների կափարիչներ. սենյակային տերարիումն եր
(վիվարիումն եր). քամվող հատակամաքրիչներ.
զամբյուղներ թղթերի համար. արկղեր բույսերի
համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմե
լու (համտեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկ
ների համար. շպարը մաքրելու հարմարանքներ.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհա
նոցային ձեռնոցներ, խորոված անելու ձեռնոց
ներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդար
ման վրձիններ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատ
րաստելու ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշա
գործիքներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնա
հարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակ
դիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար.
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրա
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մատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատ
րաստելու համար. ձիու մազ խոզանակներ
պատրաստելու համար. ունելիներ սառույցի
համար. ունելիներ աղցանի համար. սպասքի
շերեփներ. խոհանոցային վարսանգներ. խոհա
նոցային հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ.
ընկույզի կոտրիչներ. շաքարի ունելիներ.
ցախավելների բռնակներ. գինու շերեփներ.
մանկական փչովի լոգարաններ. մանկական
լոգարանների հենարաններ. թեյի կապոցների
բռնիչներ. տորթի ձևավորման գործիքների ծայ
րեր և խողովակներ. սպիտակեղենի հովանո
ցաձև չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր,
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կաթոցիկ
ներ կենցաղային նպատակների համար.
կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական սալիկ
ներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի դեղնուցի
զատիչներ. բազմակի օգտագործման սիլիկոնե
կափարիչներ սննդի համար. կենդանիներին
խնամելու ձեռնոցներ. քերակներ (մաքրող գոր
ծիքներ). առանց կճեպի ձու խաշելու կաթսան
ներ. անուշաբույր յուղի էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական դիֆուզորներ, բացառությամբ
հոտավետ եղեգների. անուշաբույր յուղերը
տարածելու թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատ
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. օգտագործված
խանձարուրների դույլեր. ալ յումինե փայլաթի
թեղից մեկանգամյա տարաներ կենցաղային
նպատակների համար. խողովակիկներ սխտո
րի կեղևազրկման համար. ատամն ամածուկի
պարկուճի ճզմիչներ. գինի լցնելու հարմարանք.
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար.
ավտոմատ կերամաններ ընտանի կենդանի
ների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
տաքացուցիչներ մոմերի համար. ամանեղեն
լվանալու լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաք
րելու համար.
դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
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գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդեսների
փուչիկներ. բիլ յարդի սեղանների կողեզրերի
պահպանակներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ).
ձեռնոցներ հարվածով նետելու համար (խաղի
պարագաներ). ծծակներով շշեր տիկնիկների
համար. հեծանվային վարժասարքեր. բիլ յարդի
խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի խաղաձողերի
(կիյերի) համար. հարմարանքներ բիլ յարդ
խաղալիս չափանշելու համար. խաղափայտեր.
փոքր գնդակներ խաղերի համար. խաղալիք
ներ. կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիք
ներ). սահնակներ բոբսլեյի համար. Սուրբ
ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների անակնկալ
ներ). կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկ
ներով. մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի
համար. խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորում
ներ բոուլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոց
ներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար,
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար (ուշադրության
նշաններ).
վահանակներ
(սպորտային
ապրանքներ). պայուսակներ կրիկետի համար.
հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպորտային
սկավառակներ. դոմինո (խաղ). շախմատ. շախ
մատի տախտակներ. շաշկու տախտակներ.
խաղալիք ատրճանակներ. անվակներ հեծան
վամարզասարքերի
համար.
ձկնորսական
կոթավոր ուռկաններ. անիվն երով կամ առանց
անիվն երի պայուսակներ գոլֆի համար. անակն
կալներով խաղեր խաղարկումն երի համար.
սպորտային ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահու
կակապեր. տեգեր. ձկնորսական լողաններ.
սեղանի ֆուտբոլ. սպորտային որսատեգային
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
տարողություններ, բաժակներ խաղազառերի
համար. սպորտային սարքեր ծանր ատլետիկա

01/2

№ՄԱՍ 1

յում մարզվելու համար. ձկնորսական կեռիկներ.
չխչխկաններ (խաղալիքներ). Տնային խաղեր.
խաղեր. ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախ
ների վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր.
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերա
կան դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակ
ներ.
տրանսպորտային
նմուշների
փոքրամասշտաբ
մոդելներ.
ձկնորսական
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական
ձյուն Նոր տարվա եղևնիների համար. նետելու
սպորտային հարմարանքներ. անվավոր չմուշկ
ներ. չմուշկներ. փոկի կաշի (դահուկների հենա
մակերևույթների համար). կավե աղավն իներ
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. տիկ
նիկների հագուստ. տիկնիկների սենյակներ.
սարքեր աճպարարության ցուցադրման համար.
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր կեն
դանիների աղիքներից. պատվածքներ դահուկ
ների հենամակերևույթների համար. դահուկներ.
սեղանի թենիսի սեղաններ. հոլեր (խաղալիք
ներ). սահնակներ (սպորտային ապրանքներ).
տրիկ-տրակ (սեղանի խաղ), նարդի. ինքնագ
լորներ (խաղալիքներ). փետրագնդակներ բադ
մինտոնի համար. օդաճնշական խաղալիք
ատրճանակներ. հրապատիճներ (խաղալիք
ներ). տոնածառերի զարդարանքներ, բացառու
թյամբ լամպերի, մոմերի և հրուշակեղենի.
տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
բիլ յարդի խաղափայտեր (կիյեր). բիլ յարդի
խաղաձողերի
(կիյերի)
ծայրապանակներ.
բիլ յարդի սեղաններ. կանխավճարով աշխա
տող բիլ յարդի սեղաններ. կայակներ սերֆինգի
համար. առագաստավոր տախտակներ սեր
ֆինգի համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղե
րի համար. մարմն ամարզական հարմարանքներ.
սուսերամարտի
զենքեր.
սուսերամարտի
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյս
բոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական ուսափոկեր.
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). շար
ժական մասերով խաղալիքներ. պարապլան
ներ. պաշտպանիչ միջադիրներ (սպորտային
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հանդերձանքի տարրեր). անվավոր տախտակ
ներ սահելու համար. տոբոգաններ (խաղալիք
ներ). զսպանակվող տախտակներ (սպորտային
պարագաներ). թավշե արջուկներ. ջրային
դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. խայծին դիպչե
լու, վերցնելու ազդանշանիչներ (ձկնորսական
պարագաներ). խայծը բռնելու տվիչներ (ձկնոր
սական պարագաներ). սեղանի խաղեր. տոնա
վաճառային կարուսելներ. թռչող սկավառակներ
(խաղալիքներ). պայտեր խաղերի համար. մահ
ջոնգ. թավշյա խաղալիքներ. հարմարանքներ
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ
(խաղալիքներ). մականամարզության մահակ
ներ. թիթեռնացանցեր. պատյաններ հատուկ
նախագծված դահուկների համար. փոկեր առա
գաստով տախտակների համար. գլուխկոտ
րուկներ՝ կազմված պատկերներ կազմող
տարրերի հավաքածուից (փազլներ). կայմեր
առագաստով տախտակների համար. ներկա
փոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ), ներ
կագնդակով խաղի համար զենք (սպորտային
պարագաներ).
ներկագնդակներով
խաղի
գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի փամ
փուշտներ) (սպորտային ապրանքներ). փոկեր
սերֆինգի տախտակների համար. սարքեր
թենիսի գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի
բլոկներ սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլ
ներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապող
ների համար (սպորտային ապրանքներ).
բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանք
ներ հողի գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի
պարագաներ).
հրապուրաշվիկներ
որսի
համար. ռուլետկաների (պտուտախաղերի)
անիվն եր. միասահուկավոր անվավոր չմուշկ
ներ. պինատներ. կախովի տանձիկներ. ռադիո
կառավարվող
խաղալիք
մեքենաներ.
մարզիկների կողմից օգտագործվող բևեկնա
խեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ (սպոր
տային
ապրանքներ).
կանխավճարով
աշխատող խաղային ավտոմատներ. գեղադի
տակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. էլեկտրո
նային
թիրախներ.
հոտավետ
խայծեր
որսորդության և ձկնորսության համար. կամուֆ
լյաժային էկրաններ (սպորտային ապրանքներ).
սպորտային ձգող կիսավարտիքներ (սպորտա
յին ապրանքներ). սնոուբորդներ. փոքրամասշ
տաբ հավաքովի մոդելներ (խաղալիքներ).
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պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացական հան
դերձանք). խաղային ավտոմատներ մոլեխա
ղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային
ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկներ.
պահող տախտակներ լողի համար. խաղա
հաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող,
քերվող շերտով վիճակահանության տոմսեր,
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար.
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. թևա
կապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի բաճ
կոնակներ.
ավտոմատներ
տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ),
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
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անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ.
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
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ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
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րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր). տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
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նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ:
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
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շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
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մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար . գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
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բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղ
ներ. սննդա
յին և կե
րա
յին չմշակ
ված ջրի
մուռներ. չմշակված ընկույզներ (պտուղներ).
գազանանոցում պահվող կենդանիներ. կեն
դանի անասուններ. անասնակեր. ծառեր. Նոր
տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. թփուտ
ներ. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. աղ
անասունների համար. թարմ ճակնդեղ. հացա
հատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի
տաշեղ
փայտազանգված
պատրաստելու
համար. կեղևով փայտանյութ. կակաոյի չմշակ
ված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ ակացի
այի պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ ակացիա
(հումք)). հացազգիների անմշակ հատիկներ.
թարմ սնկեր. սնկա
մար
մին. քուսպ. չմշակ
ված շագանակներ. կիր անասնակերի համար.
եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճարճատուկ.
գալետներ շների համար. չմշակված կիտրոն
ներ. կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ.
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կերեր թռչունների համար. կանճրակի քուսպ
անասունների համար. թարմ վարունգ. գայ
լուկի կոներ. թեփից խառնակեր անասունների
համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ. թարմ
բանջարեղեն. թարմ դդումն եր. պսակներ թարմ
ծաղիկներից. թխսամեքենայի ձվեր. ցանկա
ծածկ. օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր).
դիրտ. ցեղական անասուն. կենդանիներին
բտելու պատրաստուկներ. բրնձի ալ յուր անաս
նակերի համար. չմշակված բակլա. բնական
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով չորաց
րած ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք).
չոր խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների
հա
մար. խար. ցո
րեն. թարմ մրգեր. բնա
կան
ճիմահող. գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսա
բանական նպատակների համար. հացահատիկ
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար.
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. բար
կահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. գայ
լուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթ-կաթնուկ.
թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. խցանակեղև.
կտավատի ալ յուր (խար). փռոցներ կենդա
նիների համար. տորֆ կենդանիների փռոց
ների համար. եգիպտացորեն. եգիպտացորենի
քուսպ անասունների համար. ածիկ գարեջրա
գործության և օղեթորման համար. մրգային
քուսպ. թարմ պնդուկ. ալ յուր անասնակերի
համար. ձկնկիթ. շերամի որդերի ձվեր. ծաղիկ
ների սոխուկներ. թարմ սոխ. ձիթապտուղ (զեյ
թուն) չմշակված. թարմ նարինջներ. գարի.
եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ
փռոցների համար. ծղոտ (անասնակեր). արմա
վենի (արմավենու տերևներ). արմավենիներ.
թեփից լափ անասունների համար. կենդանի
ձուկ. խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճա
վոր տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկո
րատիվ նպատակների համար. թարմ պրաս.
չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. պատրաս
տուկներ ընտանի թռչունների ձվատվությունը
բարձրացնելու համար. կերեր մսուրքի կեն
դանիներին կերակրելու համար. արմատապ
տուղներ կերային. թարմ խաղող. չմշակված
խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. շերամի
որ
դեր. ուտե
լի չմշակ
ված քնջութ. թարմ գետ
նասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. կենդանի
ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա (կենդանիների
կեր). նուշ (պտուղ
ներ). թարմ գետ
նըն
կույզ.
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գետնընկույզի ալ յուր անասնակերի համար.
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիք
ներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանման
ներ (կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի
միդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյա
կային կենդանիների համար. չմշակված կեղ.
կենդանի լանգուստներ. որոճվածք կենդանի
ների համար. ըմպելիքներ սենյակային կեն
դանիների համար. ձկան ալ յուր կենդանիների
կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի հոլո
տուրիներ (ծովային վարունգ). ավազապատ
թուղթ սենյակային կենդանիների փռոցների
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերա
յի բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր
կենդանիների կերի համար. ալ յուր կտավատի
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ.
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կեն
դանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. թարմ
սխտոր. թարմ դդմիկ
ներ. կտա
վա
տի չմշակ
ված սերմեր սննդի համար. չմշակված մրգերից
կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. ուտելի
կենդանի միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպ
տացորենի կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած).
չմշակված կինոա. չմշակված հնդկացորեն.
գետածածան կոի, կենդանի. կենդանի կակ
ղամորթներ. սառեցումով չորացրած խայծեր
ձկնորսության համար. ուտելի թարմ ծաղիկներ.
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ.
կանեփի բույս. չմշակված կանեփ:
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
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րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
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լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետարար
ներ, բացի եթերային յուղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատրույգ
ներ. նարգիլեներ:
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
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(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
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առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շու
կայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
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արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
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գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:
դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչա
կան ապարատների վերանորոգում. էլեկտ
րասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինք
նաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. լվաց
քատների ծառայություններ. գոլորշու կաթ
սաների մաքրում և վերանորոգում. այրիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
բուլդոզերների
վարձույթ.
գրասենյակային
սարքավորումն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հակաառևանգման համակար
գերի տեղադրում և վերանորոգում. կահույքի
պաստառների վերանորոգում. սենյակ-սեյ
ֆերի տեխնիկական սպասարկում և վերանո
րոգում. շինարարական տեխնիկայի վարձույթ.
նավաշինություն. հագուստի վերականգնում.
ջեռուցման սարքավորումն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնե
լույզների մաքրում. անկիզելի պահարանների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. օդի լավորակման սարքավորումն երի
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տեղադրում և վերանորոգում. շինարարու
թյուն. ստորջրյա շինարարություն. շինարարա
կան աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում.
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
խոհանոցային սարքավորումն երի տեղադ
րում. շենքերի քանդում. հակակոռոզիական
մշակում. ախտահանում. ցուցանակների ներ
կում և նորացում. պահեստների կառուցում
և վերանորոգում. շինարարական կառուց
վածքների հերմետիկացում. էքսկավատոր
ների վարձույթ. պատուհանների լվացում.
կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և տեխնի
կական սպասարկում. վառարանների տեղադ
րում և վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում,
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. ժամա
ցույցների վերանորոգում և խնամք. արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառուցում.
ոռոգման սարքավորումն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կառույցների մեկուսացում.
տրանսպորտային միջոցների լվացում. սպի
տակեղենի լվացք. լվացք. մեքենայական սար
քավորումն երի տեղադրում, վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. քարաշինարա
րական աշխատանքներ. կահույքի վերականգ
նում. ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի
արդուկում
գոլորշիով.
խողովակաշարերի,
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական
սպասարկում. պատերի պաստառապատում.
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի պաս
տառապատում. ներքին և արտաքին ներկա
րարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով մշակում. ծեփագործական աշխա
տանքներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական
տեխնիկական աշխատանքներ. տրանսպոր
տային միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերա
նորոգում. նավահանգիստների կառուցում.
կրծողների ոչնչացում. դողերի պահպանաշեր
տերի վերականգնում. սառնարանային սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական անա
գապատում` կլայեկում. գամում. տրանսպոր
տային միջոցների հակակոռոզիական մշակում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավո
րում և սպասարկում). հեռախոսների տեղադ
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րում և վերանորոգում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. լաքա
պատում. տրանսպորտային միջոցների մաք
րում. վնասված տրանսպորտային միջոցների
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վար
ձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական
փայտամածների
մոնտա
ժում. աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրում. չոր մաքրում. շինարարության հար
ցերով տեղեկատվության տրամադրում. վերա
նորոգմանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. դանակների սրում. լեռնահան
քային օգտակար հանածոների արդյունահա
նում. հանքերի շահագործում. ճանապարհների
սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում. ստորջ
րյա վերանորոգման աշխատանքներ. շեն
քերի մաքրում (արտաքին մակերևույթների).
դողածածկանների
ռետինացում
(վուլկա
նացում)
(վերանորոգում).
հորատանցքերի
հորատում. տոնավաճառային կրպակների և
տաղավարների կառուցում. համակարգիչների
տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում.
էլեկտրական սարքավորումն երի աշխատան
քում խանգարումն երի վերացում. ամբողջովին
կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերա
նորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկների վարձույթ (շինարարական սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
ստեղծագործությունների
վերականգնում.
երաժշտական գործիքների վերականգնում.
դռների և պատուհանների տեղադրում. լողա
վազանների խնամք. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայություններ. խորհրդատ
վություն շինարարության հարցերով. ատաղ
ձագործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատում. ցամաքուր
դային պոմպերի վարձույթ. լվացքի մեքենա
ների վարձույթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների լիցքավորում. անիվն երի հավա
սարակշռման ծառայություններ. երաժշտական
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գործիքների լարում. մալուխների անցկացում,
տեղադրում. բժշկական գործիքների ախտա
հանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառա
յություններ. վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտրիկների ծառայություններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվելու սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. ձնահեռացում. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լից
քավորում. տնավարության ծառայություններ
(մաքրման ծառայություններ). բջջային հեռա
խոսների կուտակիչների լիցքավորման ծառա
յություններ:
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինո
ժապավենների
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. արծա
թապատում. գործվածքների սպիտակեցում.
փայտանյութի մշակում. գործվածքների եզրերի
մշակում. զոդում. հագուստի կարում. կադմիու
մապատում. գործվածքների փայլարդում. բրու
տագործական աշխատանքներ. կոշիկի ներկում.
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ մետաղ
ներով. կաշվի ներկում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. նկարների տպագրում.
լուսանկարչական ժապավենների հայտածում.
ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալվանապատում.
անագապատում. մորթիների ձևակերտում ըստ
պատվերի. դարբնոցային աշխատանքներ. մոր
թիների մշակում հակացեցային միջոցներով.
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. սննդամ
թերքի ապխտում. գալվանացում. փորագ
րում. գործվածքների մշակում ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու
համար. բրդի մշակում. մակաշերտում (լամինա
ցում). աղացում. մետաղների մշակում. մետաղ
ների մխում. ալ յուրի աղացում. նիկելապատում.
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում.
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. թամ
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բագործական աշխատանքներ. դերձակների
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում. ներկման ծառայություններ. մանա
ծագործական իրերի ներկում. գործվածքների,
մանածագործական իրերի մշակում. մանա
ծագործական իրերի մշակում հակացեցային
միջոցներով. գործվածքների ներկում. թղթի
մշակում. ապակեգործական աշխատանքներ.
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. ապակիների
երանգավորում մակերևութային ծածկապատ
մամբ. սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածո
յացում. անտառանյութի հատում և մասնատում.
աղբի և թափոնների կրկնական մշակում. գործ
վածքների նստեցում. մորթիների փայլեցում.
մորթիների կոկում. մորթիների ներկում. օդի
հոտազերծում. օդի թարմացում. մոնտաժմանհավաքման աշխատանքներ ըստ պատվերի
երրորդ անձանց համար. գեղարվեստական
աշխատանքների շրջանակում. գալվանական
ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. նյութերի
մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում. օպտիկական ապակու հղկում. լու
սանկարների տպագրում. լուսափորագրում.
նավթի վերամշակում. գործվածքի մգդակում.
զտարկում. անասունների սպանդ. մաքրամ
շակում. թափոնների մշակում (վերամշակում).
հագուստի
ձևափոխում.
պղնձապատում.
ռետինացում (նյութերի մշակում). ատամն ա
տեխնիկների
ծառայություններ.
էներգիա
արտադրելու ծառայություններ. գեներատոր
ների վարձույթ. աղբի և թափոնների ոչնչացում.
աղբի և թափոնների այրում. գունաբաժանում.
բանալիներ
պատրաստելու
ծառայություն
ներ. վնասակար նյութերի ակտիվազերծում.
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. պոլիգրա
ֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. օֆսեթ
տպագրություն. լուսանկարչական հորինվածքի
կազմում. մետաքսատպություն. թափոնների և
վերամշակված նյութի տեսակավորում (վերամ
շակում). սննդամթերքի սառեցում. օդորակիչ
ների վարձույթ. ջեռուցման լրացուցիչ սարքերի
վարձույթ. մահուդալմում. սառնապահպանման
ծառայություններ. ավազաշիթային մշակման
ծառայություններ. շոգեկաթսաների վարձույթ.
թափոնների վերականգնում. եռակցման աշխա
տանքներ. ավտոմեքենաների ապակիների
երանգավորում. երրորդ անձանց համար 3D
տպագրություն ըստ պատվերի. գարեջրի եփում
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երրորդ անձանց համար. հացի արտադրու
թյուն ըստ պատվերի. սննդամթերքի և խմիչք
ների պաստերիզացում. գինու արտադրություն
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվություն
գինեգործության ոլորտում:
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
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թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային
սարքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
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ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
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դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար

01/2

№ՄԱՍ 1

ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ.
դաս 44. կենդանիների բուծում. դեկո
րատիվ - բնանկարային այգեգործություն.
հասարակական բաղնիքների ծառայություն
ներ հիգիենայի նպատակներով. թուրքական
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. բժշկական կլի
նիկաների ծառայություններ. մանուալ թերա
պիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառայություններ. պսակների պատրաստում
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տների ծառայություններ. հիվանդանոցների
ծառայություններ. առողջապահական ծառա
յություններ. բանջարաբուծություն. այգեգոր
ծություն. գյուղատնտեսական սարքավորանքի
վարձույթ. մերսում. բժշկական օգնություն.
ակնաբույժների ծառայություններ. բուծարանա
գետների ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա.
առողջատների ծառայություններ. անասնա
բուժական օգնություն. ատամն աբուժական
օգնություն. ստոմատոլոգիա. բուժքույրական
խնամքով տների ծառայություններ. պարար
տանյութերի և գյուղատնտեսական այլ քիմի
կատների օդային և մակերևութային տարածում.
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի ծառա
յություններ. ծաղկային հորինվածքների կազ
մում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվու
թյուն դեղագործության հարցերով. պլաստիկ
վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժություն.
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային տնտեսության վնա
սատուների ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում.
տնային կենդանիների խնամք. մազերի պատ
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վաստում. հոգեբանների ծառայություններ.
սանիտարատեխնիկական
սարքավորանքի
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով.
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում.
արհեստական բեղմն ավորում. թմրամոլությամբ
հիվանդների
վերականգնողական
ծառա
յություններ. փորձանոթում բեղմն ավորման
ծառայություններ. արտամարմն ային բեղմն ա
վորման ծառայություններ. դաջում. հեռաբուժ
ման
ծառայություններ.
լանդշաֆտային
դիզայն.
շոգեբաղնիքների
ծառայություն
ներ. արևաբուժարանների ծառայություններ.
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառա
յություններ.
գեղագետ
դիմահարդարների
ծառայություններ.
դեղագործների
կողմից
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. թերա
պևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային գազերի
արտանետումն երի վնասակար ազդեցության
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում.
ծառայություններ ակվակուլտուրաների ոլոր
տում. բուժսարքավորումն երի վարձույթ. դիս
պանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ ավանդական
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. լոգո
պեդիա. խորհուրդներ առողջության հար
ցերով. մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա).
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթոդոն
տիա). սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու
թյուն. պիրսինգ. անտառազանգվածի վերա
կանգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտա
ռային տնտեսության վնասատուների դեմ պայ
քարի ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների
բանկի ծառայություններ. կենդանիների վար
ձույթ այգեգործական նպատակների համար.
մեղվափեթակների վարձույթ. կենդանիների
օգնությամբ բուժում. բժշկական լաբորատորի
աների կողմից տրամադրվող բժշկական վեր
լուծության ծառայություններ ախտորոշման
և բուժման նպատակով. բժշկական զննում.
խաղողագործության ոլորտում ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն խաղողագործության
բնագավառում. տներ այցելող բուժքույրական
խնամքի ծառայություններ. մազերը ոճավորե
լու սարքերի վարձույթ. բույսերի աճեցում. դիե
տիկ և սննդային խորհուրդներ. վիրաբուժական

(210) 20211425		

(111) 34085

(220) 01.07.2021

(151) 14.01.2022
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			(181) 01.07.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Անահիտ
Մարկոսյան Թորգոմի, ՀՀ, Երևան, Գյուլբեկյան
44/19, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(526) «PHARM» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կանաչ, սպիտակ և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների
և բժշկական պարագաների մանրածախ
վաճառք. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մեծածախ վաճառք:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20211479		

(111) 34086

(220) 08.07.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 08.07.2031
(730) «Մագնիս մս» ՍՊԸ, Երևան, Այգեճոր, շ.
78/1, բն. 1, AM
(442) 16.07.2021
(540)

ռոբոտների վարձույթ.
____________________
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
սպիտակ, կարմիր, կապույտ և մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղ յուսակ
ներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան
ստեղծագործություններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
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(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու
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միջոցներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդան
շաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբ
լոններ. ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ
էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակոտիչներ
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաք. ներկա
նյութով ժապավեններ. թանաքամաններ. գրա
սենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու
համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիք
ներ (գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
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կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ )
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
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նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագրա
կան անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագ
րական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսր
բիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ
ներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
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կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկ
րոալիքային
վառարանում
սնունդ
պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի
համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթ
ներ դար
սակ
ման հա
մար. թղթե կամ ստվա
րաթղթե
ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ
(վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
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նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասե
նյակային պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր.
դաս
28.
խաղալիքներ.
կառուցելու
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). խաղային
կոնստրուկտորներ. մանր` գեղեցիկ իրեր երե
կույթների համար (ուշադրության նշաններ).
տնային խաղեր. խաղեր. շարժական մասե
րով խաղալիքներ. սեղանի խաղեր. մահջոնգ.
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ կազ
մող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). բին
գոյի քարտեր. խաղաթղթեր. փոքրամասշտաբ
հավաքովի մոդելներ (խաղալիքներ). ավտո
մատներ տեսախաղերի համար. հեղուկա
բյուրեղային էկրաններով դյուրակիր խաղեր.
մոդելներ
(խաղալիքներ),
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք
պատկերաքան
դակներ. խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման
համար. շարժական խաղեր և խաղալիքներ,
որոնք ներառում են հեռահաղորդակցության
գործառույթներ. առևտրային քարտեր խաղերի
համար. տեսախաղերի կցուրդներ. տեսախա
ղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակներ երե
խաների համար. հակասթրես խաղալիքներ.
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գովազդ.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
թղթագրենական և գրասենյակային պիտույք
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ների (բացառությամբ կահույքի), ուսուցողական
նյութերի և դիտողական ձեռնարկների մանրա
ծախ առևտրի ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________
(210) 20211523		

(111) 34087

(220) 15.07.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 15.07.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվներ. գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. բալի օղի.
մրգային օղիներ. սպիրտային ըմպելիքներ.
հայկական կոնյակ (հայկական բրենդի).
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր.
սակե. վիսկի. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ռոմ. օղի:
____________________
(210) 20211610		

(111) 34088

(220) 28.07.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 28.07.2031
(730) Արտյոմ Գևորգյան, Գ. Նորաբաց
Դպրոցականների փող., տուն 15, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «DENTAL CLINIC» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն,
ստոմատոլոգիա:
____________________
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(210) 20211618		

(111) 34089

(220) 29.07.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 29.07.2031
(730) Դաիո Փեյփըր Քորփըրեյշն, JP
(442) 01.09.2021
(540)
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կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիե
նիկ սրբիչներ, միջադիրներ կանանց համար.
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). խանձա
րուրներ անմիզապահությամբ տառապողների
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ
անմիզապահությամբ տառապողների համար.
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզապահու
թյամբ տառապողների համար. մանկական
խանձարուրներ. մանկական կիսավարտիքխանձարուրներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(526) ճապոնական հիերոգլիֆներով գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սպիտակ և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 3. շամպուններ. մանկական շամպուն
ներ. մազերի լավորակիչներ. լոսյոններ կոսմե
տիկական նպատակների համար. մանկական
լոսյոններ. կոսմետիկական կրեմն եր. մարմն ի
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար.
մանկական յուղեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. օճառներ. պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների
համար. մաքրող միջոցներով տոգորված ման
կական անձեռոցիկներ. մանկական անձեռո
ցիկներ կոսմետիկական նպատակների համար.
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. մաշկը մաքրող միջոցներով
տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված նախապես խոնավաց
ված կոսմետիկական անձեռոցիկներ. կոսմե
տիկական լոսյոններով տոգորված նախապես
խոնավացված անձեռոցիկներ՝ անձնական
հիգիենայի և կոսմետիկական նպատակների
համար.
դաս 5. դեղամիջոցներով տոգորված անձե
ռոցիկներ.
լոգանքների
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ յու
ղեր. լոսյոններ դեղագործական նպատակների
համար. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. բուժիչ
շամպուններ. հիգիենիկ տամպոններ կանանց
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ.

(210) 20211619		
(220) 29.07.2021

(111) 34090
(151) 14.01.2022

			(181) 29.07.2031
(730) Դաիո Փեյփըր Քորփըրեյշն, JP
(442) 01.09.2021
(540)

(526) Ճապոներեն հիերոգլիֆներով գրված
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 3. շամպուններ. մանկական շամպուն
ներ. մազերի լավորակիչներ. լոսյոններ կոսմե
տիկական նպատակների համար. մանկական
լոսյոններ. կոսմետիկական կրեմն եր. մարմն ի
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար.
մանկական յուղեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. օճառներ. պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների
համար. մաքրող միջոցներով տոգորված ման
կական անձեռոցիկներ. մանկական անձեռո
ցիկներ կոսմետիկական նպատակների համար.
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. մաշկը մաքրող միջոցներով
տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմետիկական
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լոսյոններով տոգորված նախապես խոնավաց
ված կոսմետիկական անձեռոցիկներ. կոսմե
տիկական լոսյոններով տոգորված նախապես
խոնավացված անձեռոցիկներ՝ անձնական
հիգիենայի և կոսմետիկական նպատակների
համար.
դաս 5. դեղամիջոցներով տոգորված անձե
ռոցիկներ.
լոգանքների
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ յու
ղեր. լոսյոններ դեղագործական նպատակների
համար. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. բուժիչ
շամպուններ. հիգիենիկ տամպոններ կանանց
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ.
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիե
նիկ սրբիչներ, միջադիրներ կանանց համար.
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). խանձա
րուրներ անմիզապահությամբ տառապողների
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ
անմիզապահությամբ տառապողների համար.
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզապահու
թյամբ տառապողների համար. մանկական
խանձարուրներ. մանկական կիսավարտիքխանձարուրներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211636		

(111) 34091

(220) 30.07.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 30.07.2031
(730) Իմփլաս Ֆութքեըր, ԼԼՔ, US
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. գոտիներ (հագուստ):
դաս 28. խա
ղեր և խա
ղա
լիք
ներ. մարմ
նամարզական և սպորտային իրեր. սարքավո
րանք ֆիթնեսի, ֆիզիկական վարժությունների
և մարզումն երի համար. ձեռքով կառավարվող
սարքավորանք ֆիթնեսի, ֆիզիկական վար
ժությունների և մարզումն երի համար. ձեռնոց
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ներ հեծանվորդների և մոտոցիկլավարների
համար. ձեռնոցներ մրցման համար, այդ թվում՝
բռնցքամարտի, գոլֆի, մարտական արվեստի
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ ֆիթնեսի համար, այդ
թվում՝ աէրոբիկայի և խաչաձև մարզումն երի
համար, ինչպես նաև ձեռնոցներ մարզասար
քերի և ֆիզիկական վարժությունների և մարզ
վելու համար նախատեսված սարքավորանքի
հետ օգտագործման համար. ձեռնոցներ ուժա
յին պարապմունքների համար, այդ թվում՝
ձեռնոցներ ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար և ձեռնոցներ ծանրություններով մար
զանք կատարելու համար. սպորտային իրերի
և գույքի համար հարմարեցված պայուսակներ.
պաշտպանիչ փափուկ միջադիրներ մարզվելու
համար, այդ թվում՝ ձեռքերի, դաստակների,
արմունկների, ոտքերի, սրունքների և ծնկների
համար, ու վահանակներ սպորտով զբաղվելու,
ֆիզիկական վարժություններ և պարապմունք
ներ կատարելու, ֆիզկուլտուրայով և ֆիթնեսով
զբաղվելու համար. սպորտային ձգող կիսավար
տիքներ (սպորտային ապրանքներ). հատուկ
սպորտային նպատակների համար հարմարեց
ված ձեռնոցներ. սպորտային ձեռնոցներ. գոտ
կատեղի համար վարժությունների գոտիներ
(սպորտային ապրանքներ). գոտիներ սպորտով
և ֆիթնեսով զբաղվելու համար. ձեռքի փաթա
թաններ, կապեր սպորտով զբաղվելու համար.
կարգավորվող բաճկոնակներ ծանրությունների
համար նախատեսված ներդիրներով (բաճկո
նակներ-ծանրացուցիչներ):
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211639		

(111) 34092

(220) 30.07.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 30.07.2031
(730) Վլադիմիր Ազատի Մարտիրոսյան,
Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 20, AM
(442) 16.08.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կարմիր և սև գունային համակցությամ
(511)
դաս 41. ժամանցի օբյեկտների տրա
մադրում:
____________________

(210) 20211642		

(111) 34093

(220) 02.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 02.08.2031
(730) «Սարեն» ՍՊԸ, Երևրան, Էրեբունի
ազատամարտիկմերի 3 նրբ. 1/1, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «NATIVE ARMENIAN» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործ
վածքներ օդապարիկների համար. կենդա
նիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
պաստառապատման գործվածքներ կահույքի
համար. լողանալու սպիտակեղեն (բացա
ռությամբ հագուստի). բաններներ մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. բիլ յարդի
մահուդ. գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք).
մոմլաթ. դիպակ. մանածագործական նյու
թեր. կտավ. հենք (կանվա) ասեղնագործու
թյան կամ ջուլհակագործության համար.
քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփաթելից.
կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառներ
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ
սփռոցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոց
ներ. թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածք
ներ. անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու թղթե
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ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. ճամփորդական ծածկո
ցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). կրեպոն.
կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. սպիտա
կեղենի գործվածքներ. գործվածքներ աստառի
համար. սավաններ. պատանքներ. մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղե
գորգերի (ուղելաթերի) համար. աղվափետու
րից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ)
գործվածքներ. վարագույրների կապեր մանա
ծագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու անձե
ռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. մար
մին լվանալու թաթմաններ. գազե գործվածքներ
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացառու
թյամբ գրասենյակային նպատակների համար
օգտագործվողների). մազե գործվածք (պար
կագործվածք). պատյաններ կահույքի համար.
մետաքսե գործվածքներ տպագրական շաբ
լոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի չթե
գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե գործ
վածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածք
ներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն
նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. սպի
տակեղեն տնային տնտեսության համար. սրբիչ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանա
ծագործվածքից. հակամոծակային ցանցեր.
բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր (գործ
վածքների փոխարինիչներ). ծանր վարագույր
ներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. երեսսրբիչներ մանածա
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ.
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա (նրբա
դիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործվածք
ներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործվածք).
չիթ. մանածագործվածքից ամանատակեր.
սեղանի մանածագործվածքից տակդիրներ.
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մանածագործական ոչ գործվածքային նյութեր.
ներդրակներ քնապարկերի համար. մանածա
գործվածքից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու
համար. պիտակներ մանածագործական նյու
թերից. մանածագործական երեսպատման
նյութեր պատերի համար. մանածագործական
գործվածքներ ապակեթելքից. մանածագործա
կան նյութեր զտելու համար. գրամեքենաների
ծածկոցներ մանածագործվածքից. գործվածք
ներ թավաթելից. պատյաններ բարձերի համար.
սպասքի տակ դրվող մանածագործվածքից
դրոցներ. վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի
բարձերի ծածկոցներ. նյութեր մանածագործ
վածքի համար. մանածագործական նյութեր
կահույք պաստառապատելու համար. գործված
քից պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
գործվածքից տակաշորեր, գործվածքից խան
ձարուրներ մանկիկների համար. վերմակներ
տնային կենդանիների համար. քնապարկեր
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների
համար. քնապարկեր. մահճակալի ժանյակե
րիզներ. մանկական մահճակալների բամպեր
ներ (անկողնային սիպտակեղեն). մուսլինի
գործվածք. բիվակ պարկեր՝ որպես քնապար
կերի համար պաշտպանիչ պատյաններ. զբո
սախնջույքների պլեդներ.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
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գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշ
նե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպաներ). ջերսի (հագուստ). շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խույ
րեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ
ներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ.
կրունկներ կոշկեղենի համար. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք
ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
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սեպեր բութսերի համար. սպորտային բութսեր.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
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արծաթագույն և երկնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. խաղային
կոնստրուկտորներ. սարքեր խաղերի համար.
խաղալիք ռոբոտներ. Նոր տարվա արհեստական
տոնածառեր. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ.
մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառի համար.
զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
տոնածառերի զարդարանքներ, բացառությամբ
լամպերի,
մոմերի
և
հրուշակեղենի.
տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
ցատկահարթակներ
(բատուտներ).
ձողեր
ցատկելու համար. դիմակներ (խաղալիքներ).
պայուսակ-սայլակներ գոլֆի համար. եռանիվ
խաղալիք հեծանիվներ մանուկների համար.
խաղատնակներ երեխաների համար. խաղային
վրաններ. մարմնամարզական հարմարանքներ.
դիմակահանդեսային դիմակներ. օղակներով
խաղեր. ճոճեր. գնդակներ խաղերի համար.
տոնահանդեսների
փուչիկներ.
ճոճաձիեր
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու
համար (խաղի պարագաներ). հեծանվային
վարժասարքեր. փոքր գնդակներ խաղերի
համար.
կառուցելու
խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). թենիսի ցանցեր. դիմակներ
(խաղալիքներ):
____________________

(210) 20211653		

(111) 34095

(220) 02.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 02.08.2031
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK

			(181) 02.08.2031
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. խաղային
կոնստրուկտորներ. սարքեր խաղերի համար.
խաղալիք ռոբոտներ. Նոր տարվա արհեստական
տոնածառեր. Սուրբ Ծննդյան հրթիռներ.
մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառի համար.
զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
տոնածառերի
զարդարանքներ,
բացառու
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թյամբ լամպերի, մոմերի և հրուշակեղենի.
տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
ցատկահարթակներ
(բատուտներ).
ձողեր
ցատկելու համար. դիմակներ (խաղալիքներ).
պայուսակ-սայլակներ գոլֆի համար. եռանիվ
խաղալիք հեծանիվներ մանուկների համար.
խաղատնակներ երեխաների համար. խաղային
վրաններ. մարմնամարզական հարմարանքներ.
դիմակահանդեսային դիմակներ. օղակներով
խաղեր. ճոճեր. գնդակներ խաղերի համար.
տոնահանդեսների
փուչիկներ.
ճոճաձիեր
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու
համար (խաղի պարագաներ). հեծանվային
վարժասարքեր. փոքր գնդակներ խաղերի
համար.
կառուցելու
խորանարդիկներ
(խաղա
լիքներ). թենիսի ցանցեր. դիմակներ
(խաղալիքներ):
____________________

(210) 20211662		

(111) 34096

(220) 02.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 02.08.2031
(730) ԿեյԹի ընդ Ջի Քորփորեյշն, KR
(442) 16.08.2021
(540)
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հանման համար. էլեկտրոնային սիգարետը մաք
րելու միջոցներ. էլեկտրոնային սիգարետը մաք
րելու խոզանակներ. էլեկտրոնային սիգարետը
մաքրելու բարձիկներ. էլեկտրոնային սիգարետը
մաքրելու հարմարանքներ. էլեկտրոնային սիգա
րետը մաքրելու սարքավորումն եր. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու էլեկտրական հարմարանք
ներ. պատյաններ էլեկտրոնային սիգարետների
համար. անծուխ ծխախոտ. անծուխ ծխախոտի
գոլորշիացնող խողովակներ. սիգարետների կամ
ծխախոտի, ծխախոտային արտադրանքի և ծխա
խոտի փոխարինիչների տաքացման նպատակով
էլեկտրոնային սարքերի կրիչներ. ծխախոտի
ձողիկներ էլեկտրոնային սիգարետների համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20211694		

(111) 34097

(220) 05.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 05.08.2031
(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին
3ա, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «HEATING PIN» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. ծխա
խոտ. ծխախոտի փոխարինիչներ. սիգարներ.
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. նիկոտի
նային հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգա
րետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.

(526) «360 SKY RESTAURANT» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

սիգ ար ակտր իչ մեք են ան եր. մոխր ամ անն եր.
էլեկտր ոն այ ին սիգ ար ետն եր ի քարթր իջն եր.
պարանոցի շղթաներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետի ատոմի

(210) 20211787		

(111) 34098

(220) 18.08.2021

(151) 14.01.2022

թվում՝ վառիչներ ծխողների համար). ձողիկներ

			(181) 18.08.2031
(730) «Քոֆֆիս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վազգեն
Սարգսյան 10, AM

էլեկտրոնային սիգարետի մաքրման և ախտա

(442) 01.09.2021

զատորներ, պարագաներ ծխողների համար (այդ
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(540)

(526) «united kitchen» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու

01/2

№ՄԱՍ 1

ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
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յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր). տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
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մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. հաց ան
խաշ խմո
րից. թխված
քաբլիթ. ածիկային գալետներ. անանուխի կոն
ֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց
բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուր
ճի բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. դար
չին (ամոքանք). կապարի թուփ. կարամելներ
(կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). հացահա
տիկային արտադրանք. եղերդ (սուրճի փոխա
րինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ.
մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրա
վենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի.
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քրքում. բնական
քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթ
ներ. բուրավետ պղպեղ. ալ յուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. բնական կամ
արհեստական սառույց. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարոն (թխվածք). մակարոններ. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
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րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք).
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի լու
ծամ
զուք (էքստ
րակտ) սննդի հա
մար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ.
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համե
մունքներ աղցանների համար. թավալելու պաք
սիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր
ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախա
ճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ). պեստո. կտավատի սերմ խոհա
րարական նպատակների համար. ցորենի ծիլեր
սննդի մեջ օգտագործելու համար. հացահա
տիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր պարու
նակությամբ. գինեքարաթթու խոհարարական
նպատակների համար. գլյուտենային հավելույթ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացահա
տիկային սալիկներ. արմավենու շաքար. պատ
րաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
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րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ. որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է, սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. մշակված
սերմն ահատիկներ որպես համեմունք օգտա
գործելու համար. սառույցի խորանարդիկներ.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
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կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
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ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սննդի
խանութների ծառայություններ. շարժական
կամ մշտական (ստացիոնար) կրպակների,
տաղավարների միջոցով սննդի առաջարկի
և վաճառքի ծառայություններ. հացամթերքին
վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ.
դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների
պահածոյացում. գարեջրի եփում երրորդ
անձանց համար. հացի արտադրություն ըստ
պատվերի. սննդամթերքի և խմիչքների պաս
տերիզացում. գինու արտադրություն երրորդ
անձանց համար. խորհրդատվություն գինեգոր
ծության ոլորտում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմն արկներում
կամ ուսումն ական հաստատություններում.
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ. խոհանոցային սարքերի վար
ձույթ. մթերքից խոհարարական արձանիկների
ստեղծում. վաշոկու ռեստորանների ծառայու
թյուններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի
ռեստորանների ծառայություններ. սննդի ձևա
վորում. տորթերի ձևավորում. տեղեկություն
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման
հարցերով. անձնական խոհարարի ծառայու
թյուններ. նարգիլեի բարերի ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20211788		

(111) 34099

(220) 18.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 18.08.2031
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(540)

(442) 01.09.2021
(540)

(526) «CATERING» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________
(526) «Engineering» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և նարնջագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա
յություններ.
կրթության
ոլորտին
վերա
բերող
տեղեկատվության
տրամադրում.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(զվարճություններ). գործնական հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. մասնագիտական
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման
հարցերով).
մասնագիտական
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20211798		
(111) 34100
(220) 18.08.2021
(151) 14.01.2022
			(181) 18.08.2031
(730) «Քոֆֆիս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վազգեն
Սարգսյան 10, AM
(442) 01.09.2021

(210) 20211821		

(111) 34101

(220) 23.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 23.08.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211822		

(111) 34102

(220) 23.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 23.08.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 16.09.2021
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(540)

(540)

(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա
րանքներ.
մոխրամաններ
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211839		

(111) 34103

(220) 25.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 25.08.2031
(730) «Հովման գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Րաֆֆու 91, բն. 29, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 35. կաշի և կաշվի նմանակումների,
կենդանիների մորթիների և այդ նյութերից
պատրաստված որոշակի ապրանքների, բոլոր
տեսակի
պայուսակների,
ճամպրուկների,
աքսեսուարների, հագուստեղենի, կոշկեղենի,
գլխարկների
վաճառք,
վերավաճառք,
ներմուծում, արտահանում և առևտրային այլ
գործառնությունների իրականացում:
____________________

(210) 20211840		

(111) 34104

(220) 26.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 26.08.2031
(730) «Ռոյալ գլաս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Ռուբինյանց 2/10, AM
(442) 16.09.2021

01/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. շամպուններ. չոր շամպուններ:
____________________

(210) 20211869		

(111) 34105

(220) 31.08.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 31.08.2031
(730) Շահեն Ինանց, ՀՀ, Երևան, Թադևոսյան
12/6, բն. 30, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 16. բացիկներ. շնորհավորական
բացիկներ. փոստային բացիկներ. երաժշտա
կան բացիկներ.
դաս 18. կանացի պայուսակներ. ուղե
պայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ,
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. թիկ
նապայուսակներ.
անվավոր
տնտեսական
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. տու
րիստական պայուսակներ. ծովափի պայուսակ
ներ. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա).
կռնապայուսակներ. ուղեբեռի տեսակավորման
համար հարմարեցվող պայուսակներ.
դաս 26. ոչ թղթյա ժապավեններ և ժապա
վենակապեր
նվերները
փաթեթավորելու
համար.
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դաս 35. ծաղիկների վաճառք. կոնֆետ
ներից կազմված կոմպոզիցիաների վաճառք.
մրգերից կազմված կոմպոզիցիաների վաճառք.
ապրանքի ցուցադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդա
յին նպատակներով.
մանրածախ վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում.
դաս 39. ապրանքների առաքում. ծաղիկ
ների առաքում. նվերների փաթեթավորում.
դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
զվարճալի և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերում.
դաս 42. գեղարվեստական ձևավորում
(արդյունաբերական դիզայն). ինտերիերի ձևա
վորում.
դաս 44. պսակների պատրաստում (ծաղ
կային արվեստ). լանդշաֆտային դիզայն.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումն երի
պլանավորում և կազմակերպում:
____________________

(210) 20211927		

(111) 34106

(220) 07.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 07.09.2031
(730) Հովհաննես Արայի Հովհաննիսյան, ՀՀ,
Երևան, Լեռ Կամսարի 30/3, բն. 31/1, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և կապույտ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
առևտուր՝
մանկական
տարատեսակ
հագուստի, մանկական կոշիկների, մանկական
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գլխարկների,
մանկական
պայուսակների,
մանկական
գուլպաների,
մանկական
ներքնազգեստի,
մանկական
գոտիների,
աքսեսուարների վաճառք:
____________________

(210) 20211936
(111) 34107
(220) 08.09.2021
(151) 14.01.2022
(181) 08.09.2031
(730) Շին-Էթսու Քեմիքալ Քո., Լթդ., JP
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 1. հավելումն եր կոսմետիկայի և
հարդարանքի (արդուզարդի) պարագաների
համար.
հավելումն եր
պլաստմասսաների
համար. սոսնձող նյութեր (բացառությամբ գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար). սոսնձող նյութեր կիսահաղորդիչների
և այլ էլեկտրոնային սարքերի համար. սոսն
ձող նյութեր էլեկտրոնային սարքերի արտա
դության համար, այդ թվում՝ լուսարձակող
դիոդների. սոսնձող նյութեր արդյունաբերա
կան նպատակների համար. սպիրտներ. ալդե
հիդներ. ալ յումինի, գալիումի, ինդիումի ֆոսֆիդ
կիսահաղորդիչների համար. հակափրփրային
միջոցներ.
փրփրամարիչներ.
հակաստա
տիկներ արդյունաբերական նպատակների
համար. հակաստատիկներ, բացառությամբ
կենցաղայինների. ջրային էմուլսիաներ. սին
թետիկ հոտավետ նյութեր. չմշակված սինթե
տիկ խեժեր, չմշակված արհեստական խեժեր.
քաղցրացնող նյութեր, արհեստական (քիմիա
կան պատրաստուկներ). քաղցրացնող արհես
տական նյութեր. կուտակչային էլեկտրոլիտներ.
կատալիզատոր. կատալիզատորներ. կաուս
տիկ սոդա արդյունաբերական նպատակների
համար. ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի)
ածանցյալներ (քիմիական նյութեր).
ցել յու
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լոզների (թաղանթանյութերի) ածանցյալներ
արդյունաբերության,
ճարտարաշինության
և սննդամթերքի մեջ օգտագործելու համար.
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) պարզ եթեր
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) եթերներ.
ացետեցել յուլոզային խեժեր.
ջնարակներ
խեցեղենի համար. քիմիական հավելումն եր
պլաստմասսաների համար. բաղադրություններ
լուսանկարների լուսահայտարկման, տպելու և
մեծացնելու համար. քիմիական էմուլսիաներ.
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. քիմիկատներ դեղամիջոցների
արտադրության համար. քիմիկատներ էլեկտ
րոնային
բաղադրիչներում
օգտագործման
համար. քիմիկատներ արդյունաբերության և
գիտության մեջ օգտագործման համար. արհես
տական ֆերոմոններ պարունակող քիմիկատ
ներ գյուղատնտեսության և այգեգործության
մեջ օգտագործման համար. քիմիկատներ
գյուղատնտեսության և այգեգործության մեջ
օգտագործման համար. քիմիկատներ արդյու
նաբերության, գիտության և լուսանկարչության,
ինչպես նաև գյուղատնտեսության մեջ օգտա
գործման համար. քիմիկատներ, այն է` ջրա
կայուն քիմիական նյութեր. պատրաստուկներ
կաուչուկի (ռետինի) մշակման համար. խոնա
վությունից պաշտպանող պատրաստուկներ.
ջրամերժության քիմիական բաղադրանյութեր
և ժելեր հերմետիկացման համար. քիմիական
նյութեր. քլորավորված պոլիէթիլենային խեժեր.
խտացնող նյութեր. արտադրական գործընթաց
ներում օգտագործվող ճարպազրկող պատրաս
տուկներ. դետերգենտներ (լվացող նյութեր),
որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ.
դիէլեկտրիկ սիլիկոնային միացություններ.
պլաստմասսաների դիսպերսում. էմուլգարար
ներ արդյունաբերության համար. հերմետիկ
նյութեր էլեկտրոնային սարքերի արտադության
համար, այդ թվում՝ լուսարձակող դիոդների.
հերմետիկ էպօքսիդային նյութեր կիսահաղոր
դիչների և օպտիկական սարքերի համար. եթեր
ներ. էթիլենի համապոլիմեր էթիլ ակրիլատով
(խեժեր). էթիլենի և վինիլացետատի համա
պոլիմեր. պարարտանյութեր. պարարտանյու
թերի պատրաստուկներ. բաղադրություններ
կրակմարիչների համար. ալ յուր և օսլա արդյու
նաբերական նպատակների համար. փրփուր
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առաջացնող ազդակներ. փրփուրը կարգավո
րող նյութեր. հավելանյութեր սննդային, որոնք
ընդգրկված են սույն դասում. գալիումի արսենիդ
կիսահաղորդիչների համար. գալիումի ֆոսֆիդ
կիսահաղորդիչների համար. բարձր ճարպաթ
թուներ. իոնոմերային խեժեր. կապակցող
ենթաշերտով սիլիկոնային խեժեր կիսահաղոր
դիչների համար. հեղուկ ֆտոր, կաուչուկ. հեղուկ
հերմետիկներ կիսահաղորդիչների և այլ էլեկտ
րոնային սարքերի համար. գոմաղբ. մեթանոլ.
քլորացված մեթիլեն. սիլիկոնամոդիֆիկացված
բաղադրություններ. կաղապարների յուղման
բաղադրություններ. կաղապարման խեժերի
բաղադրություններ, այդ թվում` քլորային վինի
լի հիմքով խեժերի. օլեֆինիկ խեժեր. սթիրոլա
յին խեժեր. ակրիլային խեժեր. ակրիլոնիտրիլ
բութադիեն ստիրոլ խեժեր. պոլիֆենիլեն եթե
րային խեժեր, ուրետանի խեժեր. էպոկսիդա
յին խեժեր. պոլիիմիդ խեժեր. պոլիկարբոնատ
խեժեր. պոլիէթիլենային տերեֆթալատ խեժեր.
օլեֆինիկ ջերմապլաստիկ էլաստոմերներ. ստի
րոլի հիմքով ջերմապլաստիկ էլաստոմերներ.
վինիլքլորիդ ջերմապլաստիկ էլաստոմերներ.
պոլիեսթերի հիմքով ջերմապլաստիկ էլաստո
մերներ. վինիլքլորիդ խեժեր. չմշակված պոլի
վինիլքլորիդ խեժեր. գունավոր մետաղներ. ոչ
մետաղական օգտակար հանածոներ. դիսպեր
սարարներ յուղերի համար. օրգանապոլիսիլոք
սաններ. օրգանասիլաններ. այլ քիմիկատներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
ֆերոմոնների տեսքով օգտագործվող այլ
արդյունաբերական քիմիկատներ միջատաս
պանների դեմ. այլ չմշակված պլաստմասսաներ.
հավելանյութեր ներկերի համար. թղթազանգ
ված. բաղադրություններ թուղթը հեռացնելու
(պոկելու) համար. ֆտոր պարունակող պոլի
մերների հիմքով թաղանթներ. հավելանյութեր
դեղագործական. լուսաէմուլսիաներ. լուսան
կարչական թուղթ. լուսազգայունարարներ. լու
սարեզիստներ. պատրաստուկներ բույսերի աճը
կարգավորելու համար. սոսնձող պլաստմասսե
նյութեր (բացառությամբ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար). պոլիամիդ
խեժեր. պոլիբուտիլենսուկցինատային խեժեր.
պոլիկապրոլակտոնային խեժեր. պոլիկարբո
նատային խեժեր. պոլիեթիլենսուկցինատային
խեժեր. պոլիեթիլենտերեֆտալատային խեժեր.
պոլիիմիդային խեժեր. պոլիկաթնային թթու
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ների հիմքով խեժեր. պոլիօլիֆի խեժեր. պոլի
ֆինիլ եթերային խեժեր. պոլիստիրոլ խեժեր.
պոլիվինիլացետատի խեժեր. պոլիվինիլային
սպիրտի հիմքով խեժեր. պոլիվինիլային սպիրտ.
պոլիվինիլքլորիդ խեժեր. պոլիվինիլքլորիդներ.
ցել յուլոզ (թաղանթանյութ). հազվագյուտ երկրի
համահալվածքներ. հազվագյուտ երկրի հավե
լանյութեր. հազվագյուտ երկրի մետաղներ.
հազվագյուտ երկրի տարրեր. ռեակտիվ թուղթ,
բացառությամբ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակներով օգտագործվողների.
ռեակտիվ թուղթ. սիլիցիում կիսահաղորդիչ.
սիլանային ապրետներ. սիլաններ. սիլիցի
ումի կարբիդ (չմշակված). սիլիցիումի կարբիդ.
մետաղի սիլիցիում. սիլիկոնե սոսինձներ. սիլի
կոնե պատվածքներ օպտիկական նրբաթելերի
համար. սիլիցիում օրգանական միանցքներ.
սիլիկոնի հեղուկներ. սիլիկոնամոդիֆիկաց
ված էպոկսիդային խեժեր, չմշակված. սիլի
կոնե խեժեր. սիլիկոններ. պինդ հերմետիկներ
կիսահաղորդիչների և այլ էլեկտրոնային սար
քերի համար. սինթեթիկ ֆերոմոններ. դաբաղիչ
նյութեր. զոդման պատրաստուկներ. տեքստիլ
օժանդակ սառնազդակներ. խտացնող նյութեր
թրջոցների արտադրության համար. չմշակված
արհեստական խեժեր. չմշակված պլաստմաս
սաներ. չմշակված էպոկսիդային խեժեր. փոշի
ների, հեղուկի և մածուկի տեսքով չմշակված
պլաստմասսե նյութեր. չմշակված պլաստմաս
սաներ (սկզբնական պլաստիկից). սիլիկոնեմո
դիֆիկացված էպոկսիդային չմշակված խեժեր.
ուրետանային խեժեր. վինիլացետատի մոնո
մեր. վինիլացետատ. վինիլքլորիդի մոնոմեր.
պաստառներ հանելու նյութեր. ջրամերժող
պատվածքներ. հիդրոֆոբիզատորներ. փայտա
զանգված.
դաս 5. խոնավածուծ բամբակ. կպչուն
սպեղանիներ. գյուղատնտեսական պեստիցիդ
ներ. վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ).
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս
օգտագործելու համար. ցել յուլոզների (թաղան
թանյութերի) ածանցյալներ դեղագործական
նպատակների համար, դեղապատիճներ. բարդ
ցել յուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. պարզ
ցել յուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար, այլ

01/2

№ՄԱՍ 1

քիմիական պատրաստուկներ դեղագործա
կան նպատակների համար, դեղապատիճներ.
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. քիմիական ռեակտիվ
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
կոլոդիում
դեղագործական
նպատակների
համար. ռենտգենակոնտրաստային միջոցներ
բժշկական սարքավորանքի համար. բամբա
կյա տամպոններ բժշկական նպատակների
համար. ատամն աբուժական նյութեր. սննդային
հավելումն եր մարդու և կենդանիների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. ախտահանիչ միջոցներ.
դեղամիջոցների
կրիչներ
դեղագործական
պինդ դիսպերսիաների համար. վիրակապեր
ականջների համար. դատարկ դեղապատիճ
ներ դեղագործական արտադրանքի համար.
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. աղիքներում լուծվող հաբե
րի և հատիկների թաղանթային պատվածք
ների համար նյութեր. նյութեր դեղագործական
պատրաստուկների թաղանթային պատվածքի
համար. կպչուն թուղթ ճանճորսման համար.
ծխեցման նյութեր միայն գյուղատնտեսական
նպատակների համար. ֆունգիցիդներ միայն
գյուղատնտեսական նպատակների համար.
ֆունգիցիդներ, պատրաստուկներ վնասատու
բույսերը ոչնչացնելու համար. թանզիֆ վիրա
կապերի համար. խանձարուրներ անմիզապա
հությամբ տառապողների համար. միջատների
համար հրապուրակներ միջատների համար
վանդակների տեսքով. միջատների հրապու
րակներ. ֆերոմոններ պարունակող նյութեր
միջատների դեմ պայքարելու համար գյու
ղատնտեսության և բանջարաբուծության մեջ
օգտագործելու համար. ֆերոմոններ պարունա
կող ռեպելենտներ գյուղատնտեսության և բան
ջարաբուծության մեջ օգտագործելու համար.
ֆերոմոններ պարունակող միջատասպաններ
միջատներին գրավելու համար. կաթնային
չոր խառնուրդներ մանկական սննդի համար.
կաթնաշաքար
(լակտոզ)
դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական վիրակապ
ման հեղուկ նյութեր. նյութեր ատամն ալցման
համար, ատամն աբուժական մոմ. կաթիլների,
դեղապատիճների, հաբերի կամ մամլած հաբե
րի տեսքով բժշկական պատրաստուկներ բերա

69
69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

նի խոռոչի համար.
հիգիենիկ բանդաժներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. պատ
րաստուկներ տիզերի դեմ գյուղատնտեսության
մեջ օգտագործելու համար. հատուկ նյութերով
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. մոմած թուղթ
բժշկական նպատակների համար. այլ նյու
թեր միջատների դեմ պայքարելու համար գյու
ղատնտեսության և բանջարաբուծության մեջ
օգտագործելու համար. այլ ռեպելենտներ գյու
ղատնտեսության և բանջարաբուծության մեջ
օգտագործելու համար. ֆերոմոն պարունակող
պեստիցիդներ և պատրաստուկներ վնասատու
ներին ոչնչացնելու համար. պեստիցիդներ գյու
ղատնտեսության մեջ օգտագործելու համար.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հաբերի և հատիկների տեսքով ցածր
աստիճան փոխարինմամբ հիդրոքսիպրոպիլցե
լյուլոզ պարունակող դեղագործական կապակ
ցող նյութեր. ցածր աստիճան փոխարինմամբ
հիդրոքսիպրոպիլցել յուլոզ պարունակող դեղա
գործական փխրեցուցիչներ. դեղորայքային
միջոցների համար օժանդակ դեղագործական
նյութեր. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկներ, ներառյալ օժան
դակ միջոցներ. սպեղանալաթեր, վիրակապ
ման նյութեր. կաթի փոշի երեխաների համար.
պատրաստուկներ վնասատուներին ոչնչաց
նելու համար. ռադիոիզոտոպային նշիչներ
թերապևտիկ կամ ախտորոշման նպատակնե
րով. ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակնե
րով. ռեակտիվն եր բժշկական նպատակներով.
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. կանացի
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ
բժշկական
նպատակներով.
սերմն ահեղուկ արհեստական բեղմն ավորման
համար. փաթեթավորման դեղապատիճներ
դեղերի դոզավորման համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211938		

(111) 34108

(220) 08.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 08.09.2031
(730) «Նկուղ» ՍՊԸ, Երևան. Եղ. Թադևոսյան
16, բն. 25, AM
(442) 01.10.2021
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№ՄԱՍ 1

(540)

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ շագանակագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. բարերի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում. սրճարանների
ծառայություններ. ռեստո
րանների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20211958		

(111) 34109

(220) 13.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 13.09.2031
(730) «Ջի Էմ դեվելոփեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տպագրիչների 9, բն. 29, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. հյուրա
նոցների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո
րանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա
ուդոնի
և
արիշտա
սոբայի
ռեստորանների ծառայություններ. նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________

70
70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

(210) 20211968		

(111) 34110

(220) 13.09.2021

(151) 14.01.2022

01/2

№ՄԱՍ 1

(442) 01.10.2021
(540)

			(181) 13.09.2031
(730) «Այ վեյփ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Անդրանիկի
75, բն.72, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս

35.

էլեկտրոնային

սիգարետների

ներմուծում, վաճառք, վերավաճառք:
____________________

(210) 20211971		

(111) 34111

(220) 14.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 14.09.2031
(730) Դոնգուան Լիշենգ Էլեքթրոնիքս Քո ՍՊԸ
(Ընդհանուր գործընկերություն), CN
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 9. ականջակալներ. բարձրախոսների
պատյաններ.
սմարթ-ակնոցներ.
մարմնի
զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. մարմնի
վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը
հետևելու համար. ուսուցման տեսալսողական
միջոցներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. լիցքավորող
սարքեր կուտակիչների համար:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան
____________________

(210) 20211990		

(111) 34112

(220) 16.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 16.09.2031
(730) Արման Գևորգյան, Երևան, Սայաթ-Նովա
15ա շ., բն. 4, AM

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

71
71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

(210) 20211992		

(111) 34113

(220) 16.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 16.09.2031
(730) «Մանուկյան վայն» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, ք. Էջմիածին, Արամ Մանուկյան 265, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
վարդագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի

01/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212003		

(111) 34115

(220) 17.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 17.09.2031
(730) «Մանուկյան վայն» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, ք. Էջմիածին, Արամ Մանուկյան 265, AM
(442) 01.10.2021
(540)

հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
(210) 20212002		

(111) 34114

(220) 17.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 17.09.2031
(730) «Մանուկյան վայն» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, ք. Էջմիածին, Արամ Մանուկյան 265, AM
(442) 01.10.2021
(540)

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

դարչնագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
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(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212008		

(111) 34116

(220) 17.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 17.09.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 01.10.2021
(310) 36120 (320) 17.06.2021 (330) AD
(540)

(511)
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտ
րոնային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնա
յին սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ,
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթա
թելու համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու
համար, ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ.
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բուժա
կան նպատակների համար). ծխելու պիտույք
ներ, այդ թվում՝ ծխախոտաթուղթ և սիգարետի
գլանակներ, սիգարետի զտիչներ, մետաղա
կան տուփեր ծխախոտի համար, արկղիկներ
սիգարետների համար և մոխրամաններ ծխող
ների համար, ծխամորճեր, գրպանի հարմա
րանքներ սիգարետները փաթաթելու համար,
վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. ծխախո
տային փայտիկներ, տաքացվող ծխախոտային
արտադրանք, սիգարետները կամ ծխախոտը
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և դրանց
մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին պարու
նակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. ավան
դական սիգարետներին փոխարինող էլեկտ
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րոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային սարքեր
նիկոտին պարունակող աերոզոլի ներշնչման
համար. բերանի ցողացիրներ ծխողների,
ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտի
փոխարինիչների համար. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սար
քեր տաքացված սիգարետների, սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային փայ
տիկների մարման համար. սիգարետի էլեկտրո
նային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(210) 20212019		

(111) 34117

(220) 23.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 23.09.2031
(730) «Ռևոլուշնարի թեքնոլոջիս» ՓԲԸ, Երևան,
Արամի 82-84, տարածք 87, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
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համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
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կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
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ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________

(210) 20212020		

(111) 34118

(220) 23.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 23.09.2031
(730) «Ռևոլուշնարի թեքնոլոջիս» ՓԲԸ, Երևան,
Արամի 82-84, տարածք 87, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
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քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
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կայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
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անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________

(210) 20212030		

(111) 34119

(220) 23.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 23.09.2031
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(730) ՅուՓիԷլ Քորփորեյշն Լիմիթիդ, MU
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու
բույսերը ոչնչացնելու համար, պեստիցիդներ,
միջատասպան միջոցներ, ֆունգիցիդներ, որդա
թափ միջոցներ, ռոդենտիցիդներ (կրծող
ների
դեմ միջոցներ), պատրաստուկներ մոլախոտերը
և մակաբույծներին ոչնչացնելու համար։
(740) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(210) 20212034		

(111) 34120

(220) 24.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.09.2031
(730) «Արագած գինու-կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 6/27, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.

01/2

№ՄԱՍ 1

լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
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դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
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վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
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կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շու
կայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
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յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
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օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
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(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
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յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
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ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
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համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
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կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
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ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե

01/2

№ՄԱՍ 1

րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212035		

(111) 34121

(220) 24.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.09.2031
(730) «Արագած» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 6/27, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
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լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
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դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
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վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
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կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գոր
ծունեության կառավարում. մարքեթինգ (շու
կայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
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յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
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օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
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(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
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յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
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ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
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համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
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կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
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ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
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րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212036		

(111) 34122

(220) 24.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.09.2031
(730) «Արագած» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 6/27, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն

01/2

№ՄԱՍ 1

ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
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հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. առևտրային տեղեկատ
վության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. խորհր
դատվություն
գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդատ
վություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային նյու
թերի առաքում. օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. նմուշների տարածում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գոր
ծարարության
ասպարեզում.
գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
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լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
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անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական
տվյալների
հավաքում
և
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. երաշ
խավորների որոնում. նորաձևության ցուցադ
րության
կազմակերպում
գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
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ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
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տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
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(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
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վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն

01/2

№ՄԱՍ 1

վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
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երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
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որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
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անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
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պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212037		

(111) 34123

(220) 24.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.09.2031
(730) «Արագած» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 6/27, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
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ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
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խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.

97
97

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
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խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շուկայա
վարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
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սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
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կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
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տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
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թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
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սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
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ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
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էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
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ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
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րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212039		

(111) 34124

(220) 24.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.09.2031

(730) «Արագած» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 6/27, AM

(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
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պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
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կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
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թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
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ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շու
կայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
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համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
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հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
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թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
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տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
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չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
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բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
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զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
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գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
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ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212040		

(111) 34125

(220) 24.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 24.09.2031
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ
Նովա 6/27, AM
(442) 01.10.2021
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

(526) Բացի «ԱՐԿՈՆ», «ARCON» գրառումներից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ շականակագույն և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212053		

(111) 34126

(220) 25.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 25.09.2031
(730) Քրիստինե Աղաբեկի Օհանյան, Երևան,
Սեբաստիայի 24/2, բն. 28, AM
(442) 01.10.2021
(540)
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(511)
դաս 40. գործվածքների եզրերի մշակում.
հագուստի կարում. գործվածքների փայլարդում.
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում.
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի.
բրդի մշակում. մորթու մշակում. դերձակների
ծառայություններ. գործվածքների, մանածա
գործական իրերի մշակում. գործվածքների
ներկում. ասեղնագործում. կաշվի մշակում.
մորթիների ներկում. գործվածքի մգդակում.
հագուստի ձևափոխում.
դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. արդյունա
բերական
դիզայն.
մանածագործական
արտա
դրանքի փորձարկումներ. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
գեղար
վեստական
ձևավորում
(արդյունա
բերական դիզայն). ինտերիերի դիզայն:
____________________

(210) 20212067		

(111) 34127

(220) 27.09.2021

(151) 14.01.2022

			(181) 27.09.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային

110
110

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
17.01.2022

խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212086		

(111) 34128

(220) 29.09.2021

(151) 14.01.2022

(210) 20212200		

(111) 34129

(220) 15.10.2021

(151) 14.01.2022
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			(181) 15.10.2031
(730) Մհեր Վալերիի Բադալյան, ՀՀ, Երևան
0028, Բարբյուսի 67, բն. 22, AM
(442) 01.11.2021
(540)

			(181) 29.09.2031
(730) Արման Նորիկի Մազմանյան, ՀՀ, ք.
Վանաձոր, Տերյան 14, բն. 37, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր).
ժամացույց-ապարանջաններ. ժամացույցների
ապարանջաններ.
կախազարդեր
ոսկեր
չական
իրերի
համար.
կրծքազարդեր
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք
իրեր). ժամացույցների շղթաներ. վզնոցներ
(թանկարժեք իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից
(թանկարժեք իրեր). զարդարանքներ սև սաթից.
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք
իրեր). ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
շպինելներ (թանկարժեք քարեր). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ մետաղներից. ականջօղեր. անմշակ կամ
դրվագված արծաթեղեն. ուլունքներ թանկարժեք
և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. արծաթյա
զարդեր:
____________________

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություն
ներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշա
րակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազա
վորված
ջուր
արտադրելու
համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
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վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.

01/2

№ՄԱՍ 1

կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք
ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6914		

02.11.2031

«Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, Զորավար Անդրանիկի 39/40, AM

6952		

20.09.2031

Արմեն Առաքելյան Արամայիսի, Ստեփանակերտ,

				

Ազատամարտիկների 43, բն. 3, AM

6963		

02.11.2031

«Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, Զորավար Անդրանիկի 39/40, AM

7007		

03.01.2032

Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

7009		

03.01.2032

Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

7010		

03.01.2032

Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

7011		

03.01.2032

Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

18279

11.11.2031

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

18280

11.11.2031

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

18441

15.11.2031

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

18462

24.01.2032

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

18463

24.01.2032

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

18464

24.01.2032

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

18465

24.01.2032

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

18576

21.12.2031

Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

18577

21.12.2031

Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

18606

09.12.2031

«Հելլոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղյան 11/12, AM

18714

30.12.2031

«Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18715

30.12.2031

«Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18721

27.01.2032

«Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 54/14, AM
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№

01/2

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

A23K 1/00

698 Y

E04H 9/00

699 Y

G01J 11/00

700 Y

G04F 13/00

700 Y

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱԴՄԴ
МКПД
06-01

Արտոնագրի
համարը
Номер
Патента
568 S
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ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝
ԹՎՈՒՄ՝
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ)
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
17.01.2022

№

01/2

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2711
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31305
73 (1) Իրավատեր Էդգար Լադիկի Օհանյան,
Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 146, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դավիթ Լադիկի
Օհանյան, Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
23.12.2021
____________________
Գրանցում No 2712
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու Անհատ Ձեռներեց
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1,
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու Ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Կազանսկիյ Ժիրովոյ կոմբինատ», dom 1, ul.
Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610
Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
լիցենզիայի
գործողության ժամկետը տրված է 15.01.2022թ.ից մինչև 15.01.2023թ. ժամանակահատվածի
համար:
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.12.2021
____________________

Գրանցում No 2713
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7255
73 (1) Իրավատեր Համի Թեջառաթ Ջեմ
Թրեյդինգ Քո. Լթդ., Khalij str. Lale N30, Tehran,
Iran, IR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ջավադ Բիմեղ
դար Վարզաղան, Երևան, Ա. Խաչատրյան փողոց
20, բն. 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.01.2022
____________________

Գրանցում No 2714
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11937
73 (1) Լիցենզատու «Միսս Հայաստան ազգային գործակալություն» հասարակական
կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան
198, բն. 72, AM
73 (2) Լիցենզառու «Պոդիում արտ» ՍՊԸ,
Երևան, Աջափնյակ, Շինարարների փող., շ.
10/1/103 բն., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
գործում է մինչև՝
31.12.2024թ.:
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.01.2022
____________________

117

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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№

01/2

Տեղեկություններ
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

602U

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

22.06.2021

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

Վկայագրի համարը
Номер свидетельства

30207		

Գործողության
դադարեցման թվականը

Պետական գրանցամատյանից
հանելու թվականը

Дата прекращения действия

Дата исключения из реестра

13.11.2021

07.01.2022
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A опубликованные заявки на получение патента на изобретение
Y краткосрочный патент на изобретение
В патент на изобретение
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
заявитель (ы), код страны
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
17.01.2022

№

01/2

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2022.01
(11) 698
(13) Y
A23K 1/00
(21) AM20210072Y
(22) 02.09.2021
(72) Тигран Аладжаджян (AM), Андраник
Аладжаджян (AM), Акоп Саркисян (AM), Оганес
Саркисян (AM), Роза Мадоян (AM), Армен
Егиазарян (AM)
(73) Тигран Аладжаджян, 0041, Ереван,
Нор-Ареш 2-я ул. 25 дом (AM), Андраник
Аладжаджян, 0041, Ереван, Нор-Ареш 2-я ул. 25
дом (AM), Акоп Саркисян, 0017, Ереван, СариТаг, 3-я улица, 6 дом (AM), Оганес Саркисян,
0017, Ереван, Сари-Таг, 3-я улица, 6 дом (AM),
Роза Мадоян, 0012, Ереван, Вагаршян 20/1, кв.
40 (AM), Армен Егиазарян, 2311, марз Котайк, с.
Агавнадзор 1, дом 39 (AM)
(54) Cпособ получения комбинированного
корма для сельскохозяйственных животных
(57) Изобретение относится к сельскому
хозяйству, в частности, к способу получения
многофункционального
комбинированного
корма
растительного
происхождения
для домашних животных, в частности, для
крупного рогатого скота.
Корм получают следующим образом:
исходное сырье измельчают, подвергают
баротермической обработке при температуре
140-180°C и давлении 20-50 атм., гранули
рованию, затем обработке пробиотиками
– бактериями вида Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnozus и Bifidum или Bacillus subtili
и Bacillus licheniformis или дрожжевыми грибами.
Баротермическую обработку и гранулирование
осуществляют одновременно, а обработку
пробиотиками осуществляют непосредственно
после баротермической обработки и грану
лирования. В качестве исходного сырья
используют смесь следующего состава, мас.%:
измельченная грубая кормовая масса– 10,0-50,0;
измельченная зерновая или бобовая культура
или их смесь – 44,9-80,0; минеральная добавка
–5,0-10,0 и пробиотические бактерии – 0,050,1. Обработку пробиотиками осуществляют
методом пульверизации.
Упрощается способ, обеспечивается его
непрерывность, а также получение экологически

чистого
комбинированного
корма
для
сельскохозяйственных животных с относительно
низкой стоимостью, с высокой питательной и
биологической ценностью и переваримостью.
____________________

(51) 2022.01
(11) 699
(13) Y
E04H 9/00
(21) AM20210078Y
(22) 24.09.2021
(72) В. Симонян (AM)
(73) А. Симонян (AM), ИП Симонян Володя (AM)
(54) Наблюдательный пункт
(57) Изобретение относится к армейским
фортификационным сооружениям, которые
используются на блокпостах, пограничных
заставах и для выполнения наблюдений с целью
охраны важных военных объектов.
Наблюдательный пункт состоит из камеры
наблюдения и размещенных в ней средств
наблюдения. Камера наблюдения выполнена в
виде закрепленных прямоугольных боковых
стенок и панельного перекрытия, имеющая в
верхней части один и две наблюдательных
щели. Панельное перекрытие выполнено в виде
закрепленных
друг
с
другом
панелей
перекрытия, боковые стены и панельное
перекрытие выполнены в виде решетчатого
каркаса и установленных в каждой решетке
элементов
перекрытия.
Боковые
стенки
закреплены друг с другом с помощью нижних и
- образных ободов. Наружные
верхних
кромки панелей перекрытия выполнены в виде
решетчатого ободка, закрепленного под углом к
поверхности панели. Камера наблюдения до
наблюдательных
щелей
расположена
в
котловане, перекрытие с внешними краями
превышает внешний край ободов и покрыто
грунтом. Элементы перекрытия изготовлены из
песчано-полимерного материала.
Упрощается
конструкция,
удобна
транспортировка, монтирование и демон
тирование малыми человеческими ресурсами,
15 ил.
(74) А. Хачикян
____________________
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(51) 2022.01
(11) 700
(13) Y
G01J 11/00
G04F 13/00
(21) AM20210055Y
(22) 21.07.2021
(72) Агавни Кутузян (AM), Минас Сукиасян (AM),
Вардан Аветисян (AM), Мери Калашян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет”
государственная некоммерческая организация,
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM)
(54) Способ определения спектральной
фазы сверхкоротких лазерных импульсов
(57) Изобретение относится к измерению
спектральной фазы сверхкоротких лазерных
импульсов и может быть использовано в метро
логии, в технике измерения сверхбыстрых
лазерных импульсов, в спектроскопии сверх
бысрых эффектов, в области оптической связи.

№

01/2

Согласно способу определения спек
тральной фазы сверхкоротких лазерных
импульсов импульс делят на две части, первая
из которых проходит через дисперсионную
линию задержки. Второму импульсу придают
временную задержку по сравнению с первым.
Записывают зависимость центральной частоты
спектра нелинейного сложения импульсов от вре
менной задержки, в результате интегрирования
которой получают спектральную фазу импульса.
Из первого импульса в дисперсионной линии
задержки формируют спектрон, а спектральную
фазу определяют из его временного чирпа.
Упрощается определение спектральной
фазы сверхкороткого импульса, 5 ил.
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

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

номер патента

13

код вида документа
S патент на промышленный дизайн

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
название промышленного дизайна

55*
72

изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

патентообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
17.01.2022

№

01/2

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 06-01
(11) 568
(13) S
(21) 20210028		
(22) 23.08.2021
(72) Корюн Акопян (AM)
(73) Корюн Акопян (AM)
(74) А. Керян
(54) Пластиковый стул
____________________
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№

01/2

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

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

CH
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

Շվեյցարիա
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

GD
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

Գրենադա
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
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KW
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

Քուվեյթ
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

NO
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

Նորվեգիա
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

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

№

01/2

Հանրապետություն
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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