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№

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20182135
(220) 28.12.2018
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք.
կոսմետիկական պատրաստուկներ. արդու
զարդի միջոցներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ.
բժշկական
նպատակնեերով
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ
ապրանքներ
հաշմանդամների
համար.
բժշկական օգտագործման համար հար
մարեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագործական
պատրաստուկներ
մարդու
օգտագործման
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկներ.
արդուզարդի
բուժիչ
պատրաստուկներ.
բժշկական միջոցներ:
____________________

(210) 20182136
(220) 28.12.2018
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք.
կոսմետիկական պատրաստուկներ. արդու
զարդի միջոցներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ. բժշկական նպատակնեերով
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ
ապրանքներ
հաշմանդամների
համար.
բժշկական օգտագործման համար հարմա
րեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագոր
ծական
պատրաստուկներ
մարդու
օգտագործման
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ.
արդուզարդի
բուժիչ
բժշկական միջոցներ:
____________________

(210) 20182137
(220) 28.12.2018
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք,
կոսմետիկական պատրաստուկներ, արդու
զարդի միջոցներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ. բժշկական նպատակնեերով
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ
ապրանքներ
հաշմանդամների
համար.
բժշկական օգտագործման համար հարմա
րեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագործական
պատրաստուկներ
մարդու
օգտագործման
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկներ.
արդուզարդի
բուժիչ
պատրաստուկներ.
բժշկական միջոցներ:
____________________
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(210) 20182138
(220) 28.12.2018
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք,
կոսմետիկական պատրաստուկներ, արդու
զարդի միջոցներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ.
բժշկական
նպատակնեերով
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ
ապրանքներ
հաշմանդամների
համար.
բժշկական օգտագործման համար հարմա
րեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագործական
պատրաստուկներ
մարդու
օգտագործման
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկներ.
արդուզարդի
բուժիչ
պատրաստուկներ.
բժշկական միջոցներ:
____________________

(210) 20182139
(220) 28.12.2018
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք,
կոսմետիկական պատրաստուկներ, արդու
զարդի միջոցներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ.
բժշկական
նպատակնեերով
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ
ապրանքներ
հաշմանդամների
համար.

03/2

ՄԱՍ
1
№

բժշկական օգտագործման համար հարմա
րեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագործական
պատրաստուկներ
մարդու
օգտագործման
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկներ.
արդուզարդի
բուժիչ
պատրաստուկներ.
բժշկական միջոցներ:
____________________

(210) 20182140
(220) 28.12.2018
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք.
կոսմետիկական պատրաստուկներ. արդու
զարդի միջոցներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ.
բժշկական
նպատակնեերով
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ
ապրանքներ
հաշմանդամների
համար.
բժշկական օգտագործման համար հարմա
րեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագործական
պատրաստուկներ
մարդու
օգտագործման
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկներ.
արդուզարդի
բուժիչ
պատրաստուկներ.
բժշկական միջոցներ:
____________________

(210) 20182141
(220) 28.12.2018
(730) «Կամարիս» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի
1/80, AM
(540)
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(511)
դաս 1. լուծիչ. ուայթ սպիրիտ.
դաս 2. օլիֆ.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. հոտազերծող օճառներ, օճառներ
սափրվելու համար, գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ, հատով օճառներ
հարդարանքի համար, օճառներ քրտնելու դեմ,
օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ, նշի օճառ և
ձեռքի հեղուկ օճառ, որոնք վերաբերում են դաս
3-ին. հղկանյութեր. հակադիրտեր կենցաղային.
կենցաղային հակաստատիկներ. սեղմված օդով
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար.
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. ժավելաջուր (ժավել).
մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի
համար. սահումը կանխող մոմ հատակի համար.
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ).
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար. լուծույթներ մաքրելու համար. սոդա
սպիտակեցման համար. լվացքի սոդա, մաքրելու
համար սոդա. աղեր սպիտակեցման համար.
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց).
բծերը հանելու միջոցներ. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
ճարպազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական
նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լվացող
միջոցներով
տոգորված
ջնջոցներ
մաքրելու
համար.
շամպուններ և շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ).
ապակե հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր. աման
լվանալու հեղուկներ, հատակը մաքրող սալիկներ,
մասնավորապես՝ պարկետ, սալիկ, լամինատ
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մաքրող հեղուկներ, կերամիկա՝ զուգարան և
լվացարան, մաքրող հեղուկներ, գազօջախ,
սալօջախ և այլ կենցաղային տեխնիկա
մաքրող հեղուկներ. գազօջախ, սալօջախ և այլ
կենցաղային տեխնիկա մաքրող գելեր. մոմեր
կահույքի և հատակների փայլեցման համար.
հեղուկներ հատակի համար, որոնք կանխում
են սահելը. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝
հողմապակիների, մաքրման համար. կիզելգուր
ողորկման համար. օճառածառի կեղև լվացքի
համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր
լվացքի համար. ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես
մաքրող միջոցներ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաքրող կավիճ. փայլեցման փոշիներ.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. խողովակ (սանհանգույց) մաքրող
հեղուկներ. լվացքի հեղուկներ. ապակի մաքրող
հեղուկներ. ավտոմեքենա մաքրող հեղուկներ.
գորգեր և փափուկ կահույք մաքրելու միջոց.
հեղուկ լեղակ. լուգա լեղակ սպիտակեղենի
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու
համար. յուղոտ մակերեսներ մաքրելու փոշի.
պատրաստուկներ
գործվածքները
կոկելու
(օսլայելու) համար. հատակը և կահույքը
մաքրելու մածիկներ (մաստիկա). ացետոն
շշալցված, օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ
բուժական կոսմետիկական միջոցներ, ոչ
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. կոսմետիկական վազելին. բուրավետ
ջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր ջուր.
մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ մաշկի
սպիտակեցման
համար.
կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. աղեր
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
մազերը հեռացնող միջոցներ (դեպիլյատորներ).
դաս 16. էմուլսիա (ՊՎԱ սոսինձ):
____________________

(210) 20182142
(220) 28.12.2018
(730) «Կամարիս» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի
1/80, AM
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(540)

(511)
դաս 1. լուծիչ. ուայթ սպիրիտ.
դաս 2. օլիֆ.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. հոտազերծող օճառներ, օճառներ
սափրվելու համար, գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ, հատով օճառներ
հարդարանքի համար, օճառներ քրտնելու դեմ,
օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ, նշի օճառ և
ձեռքի հեղուկ օճառ, որոնք վերաբերում են դաս
3-ին. հղկանյութեր. հակադիրտեր կենցաղային.
կենցաղային հակաստատիկներ. սեղմված օդով
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար.
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտա
կեղենի բուրավետացման համար. ժավելաջուր
(ժավել). մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ
հատակի համար. սահումը կանխող մոմ
հատակի համար. պատրաստուկներ մաքրելու
կամ փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ
լվացքի
համար.
պատրաստուկներ
չոր
մաքրման
համար.
պատրաստուկներ
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու
համար (մաքրող միջոցներ). պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար. լուծույթներ
մաքրելու համար. սոդա սպիտակեցման
համար. լվացքի սոդա, մաքրելու համար սոդա.
աղեր սպիտակեցման համար. անուշադրի
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). բծերը հանելու
միջոցներ. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
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նպատակների համար օգտագործվողների.
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ
մաքրելու համար. շամպուններ և շամպուններ
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի
միջոցներ). ապակե հղկաթուղթ. սոդայի
մոխրաջուր. աման լվանալու հեղուկներ,
հատակը մաքրող սալիկներ, մասնավորապես՝
պարկետ, սալիկ, լամինատ մաքրող հեղուկներ,
կերամիկա՝ զուգարան և լվացարան, մաքրող
հեղուկներ, գազօջախ, սալօջախ և այլ
կենցաղային տեխնիկա մաքրող հեղուկներ.
գազօջախ, սալօջախ և այլ կենցաղային
տեխնիկա մաքրող գելեր. մոմեր կահույքի և
հատակների փայլեցման համար. հեղուկներ
հատակի
համար,
որոնք
կանխում
են
սահելը. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝
հողմապակիների, մաքրման համար. կիզելգուր
ողորկման համար. օճառածառի կեղև լվացքի
համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր
լվացքի համար. ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես
մաքրող միջոցներ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաքրող կավիճ. փայլեցման փոշիներ.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. խողովակ (սանհանգույց) մաքրող
հեղուկներ. լվացքի հեղուկներ. ապակի մաքրող
հեղուկներ. ավտոմեքենա մաքրող հեղուկներ.
գորգեր և փափուկ կահույք մաքրելու միջոց.
հեղուկ լեղակ. լուգա լեղակ սպիտակեղենի
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու
համար. յուղոտ մակերեսներ մաքրելու փոշի.
պատրաստուկներ
գործվածքները
կոկելու
(օսլայելու) համար. հատակը և կահույքը
մաքրելու մածիկներ (մաստիկա). ացետոն
շշալցված, օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ
բուժական կոսմետիկական միջոցներ, ոչ
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. կոսմետիկական վազելին. բուրավետ
ջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր ջուր.
մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ մաշկի
սպիտակեցման
համար.
կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. աղեր
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
մազերը հեռացնող միջոցներ (դեպիլյատորներ).
դաս 16. էմուլսիա (ՊՎԱ սոսինձ):
____________________
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(210) 20182145
(220) 28.12.2018
(730) Ֆայնենշըլ
Լիմիթիդ, GB
(540)

ընդ

Րիսկ

Օրգընայզեյշն

(511)
դաս 9. ֆինանսների, ներդրումների,
գործա
րարության,
նորությունների
մասին
տեղեկատվություն պարունակող ներբեռնելի
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
և բջջային հավելվածների համակարգչային
ծրագրային
ապահովում.
համակարգչային
ծրագրեր
գործարարության ասպարեզի
տվյալների
տարբեր
հիմնապաշարներ
մուտք
գործելու
համար.
էլեկտրոնային
տվյալների հեշտ փոխանցման համար կապի
համակարգչային ապահովում գործարարության
մասին
տեղեկատվություն
տրամադրող
տվյալների
հիմնապաշարների
մուտքի
տրամադրման
միջոցով.
համակարգչային
ծրագրեր
առևտրում բաժնետոմսերի և
պարտատոմսերի
օգտագործման
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում,
որը կապված է տվյալների հավաքագրման և
բաշխման, ֆինանսական փոխանակումների,
բաժնետոմսերի
առևտրի, արժեթղթերի
և
ֆինանսական
գործառնությունների
հետ. միջնորդների, դիլերների և նրանց
հաճախորդների կողմից
արժեթղթերի հետ
կապված գործառնություններում օգտագործվող
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
գնումների
պատվերների
ուղորդման
և
կատարման և արժեթղթերի վաճառքի համար.
ներբեռնելի
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում,
որը
կոմպլեքս
ստուգման
ժամանակ տրամադրում է տեղեկատվություն
կապված
“ճանաչիր
քո
հաճախորդին”
սկզբունքի, տեղեկատվություն ֆինանսական
ծառայությունների
համապատասխանեցման
նորմատիվ պահանջներին և կորպորատիվ
ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ.
դաս
35.
դեմոգրաֆիկ
տվյալների
վերաբերյալ պատվիրված վիճակագրական
հաշվետվությունների
տրամադրում.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
գործնական տեղեկատվություն. առևտրային
տեղեկատվություն
տրամադրող
գործա
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կալությունների ծառայություններ. տնտեսական
կանխատեսում.
կոնյունկտուրային
(իրա
վիճակի,
իրադրության)
հետազոտություն
ներ.
վիճակագրական
տեղեկատվության
տրամադրում. համաշխարհային շուկայում
նորությունների
և
մեկնաբանությունների,
շուկայի
գործունեության
վերլուծման
և
հաշվետվությունների
և
մունիցիպալ
պարտատոմսերի
գնագոյացման,
ինչպես
նաև կորպորատիվ գանձապետարանների
գումարային
միջոցների
նորությունների
և
վերլուծության
և
դրանք
նորմատիվ
պահանջներին
համապատասխանեցնելու,
միաձուլման
և կլանման նորությունների
և
դրանց
վերլուծման,
կորպորացիայի
սեփականության մասին տեղեկատվության,
կորպորատիվ և ֆինանսական ղեկավարների
մասին
տեղեկատվության,
առևտրային
գործառնությունների
կառավարման
և
գործարքների կնքման տեսքով գործարքները
կնքելուց
հետո
գործառնությունների,
արժեթղթերի
բաշխման
և
հաշիվների
համեմատման
տեսքով
տեղեկատվության
տրամադրում.
դաս 36. ֆինանսային խորհրդատվական
ծառայությունների թեմայով տեղեկատվության
տրամադրում.
ֆինանսային
խորհրդա
տվական ծառայությունների թեմայով գիտա
հետազոտական աշխատանքների անցկացման
աջակցություն.
ֆինանսական
տվյալների
վերաբերյալ
պատվերով
վիճակագրա
կան
հաշվետվությունների
տրա
մադրում.
ֆինանսական
վերլուծություն.
խորհրդա
տվություն ֆինանսական հարցերով. հարկային
փորձաքննություն.
բորսային
արժեքի
գնանշում.
էլեկտրոնային
հաշվարկների
համակարգում
դրամական
միջոցների
փոխանցում. պարտատոմսերի, կուպոններով
պարտատոմսերի, առևտրային վաճառքների,
բորսային և ներդրումային հիմնադրամների
վերաբերյալ ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում. ֆինանսական ծառայություններ,
մասնավորապես`
շուկայական
առևտրի
և բորսային արժեքի գնանշման մասին
տեղեկատվության տեսքով տեղեկատվության
տրամադրում. ֆինանսական արժեթղթերի
առևտրի
բնագավառում
աջակցություն,
մասնավորապես` համեմատում, հավաքում,
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մշակում, աղյուսակների կազմում, գործարքների
բաշխում, գործարքների վերաբերյալ բանակցում
և
գործարքների
կնքում.
արժեթղթերի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
մասնավորապես` արժեթղթերի, միջնորդների,
դիլերների
և
արժեթղթերի
թողարկիչ
հաստատությունների դասակարգում. երրորդ
անձանց համար ֆինանսական արժեթղթերի
ինդեքսների և ենթաինդեքսների հաշվարկում,
տրամադրում և նորացում. մեքենայացված
ֆինանսական
ծառայություններ,
մասնա
վորապես`
արժեթղթերով
միջնորդական
առցանց գործարքների կատարման ծառայու
թյուններ համաշխարհային ցանցի միջոցով.
համաշխարհային ցանցի միջոցով արժեթղթերի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տեսքով
էլեկտրոնային
առցանց
համակարգչային
հիմնապաշարների
տրամադրում.
տնտե
սական,
ֆինանսական,
դրամային
և
բորսային տեղեկատվության, տարադրամի
փոխանակման
մասին
տեղեկատվության
տեսքով տեղեկատվական ծառայությունների
տրամադրում.
դաս
42.
ծրագրային
ապահովման
տրամա
(SaaS),
դրման
ծառայություններ
որոնք
տրամադրում
են
ֆինանսական
տեղեկատվություն
առևտրի,
ֆինանսային
փոխանակումների, գործարքների վերաբերյալ
հաշվարկների,
ֆինանսային
շուկաների
վերաբերյալ
տեղեկատվության,
ինչպես
նաև
տեղեկատվություն
ապրանքների
առքուվաճառքի
և
կանխատեսման
մեջ
օգտագործելու
համար.
ֆինանսական
տեղեկատվություն, ինչպես նաև հանրային
գրանցումների հիմնապաշարներ պարունակող
ոչ ներբեռնելի համակարգչային ծրագրերի
ապահովում
“ճանաչիր
հաճախորդիդ”
սկզբունքի հետ կապված կոմպլեքս ստուգման
և առևտրային ռիսկերի գնահատման դեպքում.
հանրային փաստաթղթերի համար որոնողական
և
վերականգնողական
ֆունկցիաներ
պարունակող ոչ ներբեռնելի համակարգչային
ծրագրերի ապահովում, որը տեղեկատվություն
է տրամադրում “ճանաչիր հաճախորդիդ”
սկզբունքի հետ կապված կոմպլեքս ստուգման
դեպքում. հետախուզման և անվտանգության
բնագավառում
հետազոտություններ
և
խորհրդատվություն:
____________________
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(210) 20190022
(220) 11.01.2019
(730) Արմինե Արմենի Աբգարյան, Երևան,
Մաշտոցի 24, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր
վարունգ
(թթու
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խուրմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
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համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ
(անկենդան).
բեկոն.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթո. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
միս.
մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ).
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
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լորամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի
(սննդամթերք
ֆերմենտացված
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ.
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սերուցք).
արաժան
(կաթնաթթվային
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար.
սառեցումով
չորացրած
միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս).
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա
(կորնդոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
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կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր.
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի
բլիթներ.
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).
(ամոքանք).
հացահատիկային
կարրի
արտադրանք.
ծամոն
(մաստակ).
եղերդ
(սուրճի
փոխարինիչ).
թեյ.
շոկոլադ.
նշակարկանդակներ.
մեխակ
(ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. 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.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի
հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
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արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարուն (նշով թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի.
բուրավետարարներ
ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
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համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների համար.
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ.
մսային թանձր ամոքանք. միսո (համեմունք),
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ. պեստո (սոուս).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր
պարունա
կությամբ. գինեքարաթթու խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած
սխտոր
(համեմունք).
բաոցզի
(չինական
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական
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ՄԱՍ
1
№

բարկահամ բլիթներ). օկոնոմիակիի համար
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ.
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով
քաղցրաշերտ
(ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն.
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա:
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ).
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր.
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ.
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). սմուզիներ
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների
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հիմքով
ըմպելիքներ).
գարեջրի
հիմքով
կոկտեյլներ. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ.
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.
կյուրասու.
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).
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
մասին.
րարական
գործառնությունների
հայտարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների
ծա
ռայություններ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայու
թյուններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա
տանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազ
մակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
կառավարելու
հարցերով.
անձնակազմը
խորհրդատվություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով.
մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
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կությունների
կառավարման
հարցերում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում.
գործարարության արդյունավետության փորձա
քննական
ծառայություններ.
աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
խորհրդա
տվություն
գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետա
զոտություններ. ծառայություններ հասարակա
կան
հարաբերությունների
բնագավառում.
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա
գովազդային
փեղկերի
ձևավորում.
ծառայություններ.
գործակալությունների
խորհրդատվություն
գործարարության
կառավարման
հար
ցերով.
մանեկենների
ծառա
յություններ ապրանքները գովազդելու
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
հիմնապա
տվյալների ավտոմատացված
շարների վարում. մասնագիտական խորհրդա
տվություն գործարարության ասպա
րեզում
տնտեսական
կանխատեսում.
ցուցա
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային
նպատակներով
գործնական
տեղեկատվություն.
հասարակական
կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստա
թղթերի
նախապատրաստում.
աշխա
տակիցների
հաստիքների
համալրում.
ձեռնարկությունները
տեղափոխելու
հետ
կապված
ծառայություններ.
տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. քարտուղարական ծառայություններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յու
թյուններ
բացակայող
բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակում.
լրագրերի
բաժանորդագրության
կազմակերպում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
հյուրանոցային
գործունեության
կառավա
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րում. ստեղծագործների և կատարողների
գործերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
կանոնա
կարգում տվյալների համակարգչային
հիմնա
պաշարներում. առևտրական ցուցա
հանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում ևձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում).
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և
տրամադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների
որոնում.
նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. մարզիկների գործունեության
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
վաճառասեղանների
վարձույթ.
վաճառքի
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ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC).
առևտրային
միջնորդություն
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա
տողների
գործունեության
կառավարում.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար.
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության
տրամադրում
վեբկայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական
կառավարում
ընկերությունների
համար.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
կենսագական տվյալների գրում այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
սպառողների
հավա
տարմության
ծրագրերի
կառավարում.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն
ների
գրանցում.
գրանցամատյանների
տեղեկատվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման,
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան հարցում բիզնես- ծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա
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կցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազ
դային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության
վերաբերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ
անձանց համար. սպորտային միջոցառում
ների
հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ.
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային
ֆայլերի
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների
ցանկի
գրանցման
ծառայություններ.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
գործարարության ժամանակավոր կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ
վաճառք.
վարչական
օժանդակություն
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներում.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների
ծառայություններ.
նախա
ճաշարանների
ծառայություններ.
քեմ
պինգների ծառայություններ. ճաշարանների
կամ
ծառայություններ
հիմնարկներում
ուսումնական հաստատություններում. ժամա
վարձակալում.
նակավոր
բնակատեղերի
պանսիոնների
ծառայություններ.
զբոսա
շրջիկների համար տների ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
մանկա
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ.
տեղերի
ամրագրում
պան
սիոններում.
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո
րան
ների ծառայություններ. խորտկարանների
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ծառայություններ.
պանսիոններ
կենդանի
ների համար. բարերի ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի
տրամադրում).
շարժական
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար.
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցաին սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկ նման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ.
«ուդոն»
և
«սոբա»
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190037
(220) 15.01.2019
(730) Արմինե Արմենի Աբգարյան, Երևան,
Մաշտոցի 24, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
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յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր
վարունգ
(թթու
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խուրմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ
(անկենդան).
բեկոն.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթո. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
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պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
միս.
մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ).
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
լորամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ).
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր.
ոչ
ալկոհոլային
էգ-նոգ.
բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
(կաթնաթթվային
սերուցք).
արաժան
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
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կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ
ների համար. սառեցումով չորացրած միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս).
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա
(կորնդոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր.
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի
բլիթներ.
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).

03/2

ՄԱՍ
1
№

կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե
մունքներ. քաղցրավենիք. 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.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի
հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար.
մակարուն
(նշով
թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
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աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
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չիզբուրգեր (սենդվիչներ. պեստո (սոուս).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու
թյամբ.
գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական
ճաշատեսակ
լապշայի
հիմքով). օկոնոմիակի
(ճապոնական
բարկահամ
բլիթներ). օկոնոմիակիի համար
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ.
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով
քաղցրաշերտ
(ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
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թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն.
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա:
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ).
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր.
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ.
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). սմուզիներ
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ).
գարեջրի
հիմքով
կոկտեյլներ. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ.
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.
կյուրասու.
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
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(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական
գործառնությունների
մասին. հայտարարությունների փակցնում.
ներմուծման-արտահանման
գործակալու
թյունների
ծառայություններ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային
նյութերի
տարածում.
լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնա
կազմը
կառավարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. մեքենագրման ծառա
յություններ.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
արդյունաբերական
առևտրային
կամ
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում.
գործարարության արդյունավետության փորձա
քննական
ծառայություններ.
աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
խորհրդատվություն
գործարա
րության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետա
զոտություններ.
ծառայություններ
հասարակական հարաբերությունների բնա
գա
վառում. սղագրական ծառայություններ.
հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի
ձևավորում.
գովազդային
գործակալությունների
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
գործարարության
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կառա
վարման
հարցերով.
մանեկենների
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա
կան
(մարքեթինգային)
հետազոտու
թյուններ.
տվյալների
ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական
խորհրդատվություն
գործարարության
ասպարեզում տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով գործնա
կան
տեղեկատվություն.
հասարակական
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա
թղթերի
նախապատրաստում.
աշխա
տակիցների
հաստիքների
համալրում.
ձեռնարկությունները
տեղափոխելու
հետ
կապված
ծառայություններ.
տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. քարտուղարական ծառայություններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ
բացակայող
բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակում.
լրագրերի
բաժանորդագրության
կազմակերպում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
ստեղծագործների և կատարողների գոր
ծերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
կանոնա
կարգում
տվյալների
համակարգ
չային
հիմնապաշարներում.
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առև
տրային կամ գովազդային նպատակներով.
լուսապատճենահանող
սարքավորման
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային
ցանցում.
մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում ևձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ
անձանց համար. գովազդային ժամանակի
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
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ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խոր
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և
ծառայությունների
ընտրության հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և
տրամադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների
որոնում.
նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. մարզիկների գործունեության
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
վաճառասեղանների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերություն
տեղեկատվության
ների
ոլորտներում
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման
համակարգի
օպտիմալացում.
վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդություն
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա
տողների
գործունեության
կառավարում.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար.
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության
տրամադրում
վեբկայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական
կառավարում
ընկերությունների
համար.
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հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
կենսագական տվյալների գրում այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
սպառողների
հավա
տարմության
ծրագրերի
կառավարում.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն
գրանցամատյանների
ների
գրանցում.
տեղեկատվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման,
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուստա
խանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն.
հաղորդակցման
հասարակության
հետ
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդա
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության
վերա
բերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումների հովանավոր
մամբ ապրանքների և ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական
ծառայություններ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության
և
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս
տուկների և բժշկական պարագաների մեծածախ
վաճառք.
նվերների
ցանկի
գրանցման
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամա
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նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական
օժանդակություն
մրցույթի
հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ
րաս
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու
թյուններ. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների
ծառայություն
ներ.
քեմ
պինգների
ծառայություններ.
ճաշարանների
ծառայություններ
հիմ
նարկ
ներում կամ ուսումնական հաստա
տություններում.
ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ.
տեղերի
ամրագրում
պանսիոններում.
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա
յություններ.
խորտկարանների
ծառայու
թյուն
ներ.
պանսիոններ կենդանիների
համար.
բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամ
բարների
ծառայություններ
(կացարանի
տրամադրում).
շարժական
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար.
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցաին սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկ նման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ.
«ուդոն»
և
«սոբա»
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20190041
(220) 15.01.2019
(730) «Նատիռա գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ,
Միկոյան եղբ., փ., տուն 31, AM
(540)

(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20190051
(220) 17.01.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական
արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական և
գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
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ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է՝
ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրությունների
փոխանցում. հեռուստահեռարձակում. հեռա
գրերի հաղորդում. հեռագրակապ տրա
մադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ.
յու
հեռախոսակապ
տրամադրելու
ծառա
թյուններ.
հեռախոսակապ.
լուխային
մա
հեռուստահեռարձակում.
ռադիոհեռա
խոսակապ. համակարգչային տերմինալներով
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի
վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա
օպտիկաթելքային
րատուրայի
վարձույթ.
կապ. հեռախոսային ապարատների վարձույթ.
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռա
հաղորդակցական ծառայություններ). ինտեր
նետին
հեռահաղորդակցական
միացման
ապահովում. հեռահաղորդակցական միա
ցումների
և
երթուղավորման
ծառայու
թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի
ապահովում.
հեռուստա
խանութ
ների
ծառայություններ
տրամադրող
հեռահաղորդակցական
կապուղիների
ապահովում. ձայնային փոստի ծառայություններ.
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի
փոխանցում:
____________________

(210) 20190052
(220) 17.01.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM

ՓԲԸ,

Երևան,
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(540)

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա
րարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է՝
ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրությունների
փոխանցում.
հեռուստահեռարձակում.
հեռա
գրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռա
գրակապ.
հեռախոսակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
մալու
խային
հեռուստահեռարձակում.
ռադիո
հեռախոսակապ.
համակարգչային
տերմինալ
ներով
իրագործվող
կապ.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում.
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդա
գրությունների
փոխանցման
ապարատու
րայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ.
հեռախոսային
ապարատների
վարձույթ.
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռա
հաղորդակցական ծառայություններ). ինտեր
նետին
հեռահաղորդակցական
միացման
ապահովում.
հեռահաղորդակցական
միա
ցումն
երի և երթուղավորման ծառա
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յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտեր
նետ
մուտքի ապահովում. հեռուստախանութ
ների
ծառայություններ
տրամադրող
հեռա
հաղորդակցական կապուղի
ների ապահովում.
ձայնային փոստի ծառա
յություններ. անլար
հեռարձակում. տվյալների հոսքի փոխանցում:
____________________

(210) 20190053
(220) 17.01.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա
րարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն
է՝ ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրություն
ների փոխանցում. հեռուստահեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռա
գրակապ.
հեռախոսակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
մալու
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռա
խոսակապ. համակարգչային տեր
մինալներով
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի
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վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա
րատուրայի
վարձույթ.
օպտիկաթելքային
կապ. հեռախոսային ապարատների վարձույթ.
արբանյակային
կապ.
հաղորդագրություն
ների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռա
հաղորդակցական
ծառայություններ).
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միաց
ման
ապահովում.
հեռահաղորդակցական
միացումների և երթուղավորման ծառա
յություններ.
հեռակոնֆերանսներ.
ինտեր
նետ մուտքի ապահովում. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ձայնային փոստի ծառայություններ.
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի
փոխանցում:
____________________

(210) 20190054
(220) 17.01.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական
արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական և
գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.

03/2

ՄԱՍ
1
№

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն
է՝ ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրություն
ների փոխանցում. հեռուստահեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռա
գրակապ.
հեռախոսակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
մալու
խային
հեռուստահեռարձակում.
ռադիո
հեռախոսակապ.
համակարգչային
տերմի
նալներով
իրագործվող
կապ.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում.
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդա
գրությունների
փոխանցման
ապարատու
րայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ.
հեռախոսային
ապարատների
վարձույթ.
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռա
հաղորդակցական ծառայություններ). ինտեր
նետին
հեռահաղորդակցական
միացման
ապահովում.
հեռահաղորդակցական
միա
ցումների և երթուղավորման ծառա
յություններ.
հեռակոնֆերանսներ.
ինտեր
նետ մուտքի ապահովում. հեռուստա
խանութ
ների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ձայնային փոստի ծառայություններ.
անլար

հեռարձակում.

տվյալների

հոսքի

փոխանցում:
____________________

(210) 20190055
(220) 17.01.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM

ՓԲԸ,

Երևան,

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.03.2019

(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն
է՝ ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրություն
ների փոխանցում. հեռուստահեռարձակում.
հեռա
գրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ
տրամա
դրելու ծառայություններ. հեռագրա
կապ.
հեռախոսակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
մալու
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռա
խոսակապ. համակարգչային տերմինալ
ներով
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի
վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա
րատուրայի
վարձույթ.
օպտիկաթելքային
կապ. հեռախոսային ապարատների վարձույթ.
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների
հաղորդակ
էլեկտրոնային տախտակ (հեռա
ցական
ծառայություններ).
ինտեր
նետին
հեռահաղորդակցական
միացման
ապահովում.
հեռահաղորդակցական
միա
ցումն
երի և երթուղավորման ծառա
յություններ.
հեռակոնֆերանսներ.
ինտերնետ մուտքի ապահովում. հեռուստա
խանութ
ների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ձայնային փոստի ծառայություններ.
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի
փոխանցում:
____________________

(210) 20190056
(220) 17.01.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

03/2

ՄԱՍ
1
№

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա
րարական աշխատանքների համար. լուսա
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի.
կպչուն
նյութեր
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է՝
ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրությունների
փոխանցում.
հեռուստահեռարձակում.
հեռա
գրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռա
գրակապ.
հեռախոսակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
մալու
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռա
խոսակապ. համակարգչային տերմինալներով
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի
վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա
րատուրայի
վարձույթ.
օպտիկաթելքային

26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.03.2019

կապ. հեռախոսային ապարատների վարձույթ.
արբանյակային
կապ.
հաղորդագրություն
ների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռա
հաղորդակցական
ծառայություններ).
ինտեր
նետին հեռահաղորդակցական միաց
ման
ապահովում.
հեռահաղորդակցական
միացումների և երթուղավորման ծառա
յություններ.
հեռակոնֆերանսներ.
ինտեր
նետ մուտքի ապահովում. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ձայնային փոստի ծառայություններ.
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի
փոխանցում։
____________________

(210) 20190126
(220) 25.01.2019
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային
յուղեր,
ոչ
բուժական
կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի միջոցներ. ոչ
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
օդի
բուրավետիչներ.
մատնահարդարման
պատրաստուկներ.
մազերի
և
մաշկի

03/2

ՄԱՍ
1
№

խնամքի և մաքրման համար նախատեսված
միջոցներ
և
պատրաստուկներ.
կպչուն
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար.
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի
պարագաներ).
կենցաղային
հակաստատիկներ. բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). օճառածառի կեղև լվացքի համար. աղեր
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար.
լեղակ
սպիտակեղենի
համար.
սփրեյներ բերանի խոռոչի թարմացման համար.
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
սպիտակեղենը լվանալիս գույները թարմացնելու
համար. պատրաստուկներ գունազերծման
համար.
կոսմետիկական
հավաքածուներ.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ
նիհա
րելու համար. կոսմետիկական միջոցներ
կենդանիների համար. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
կրեմներ.
մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմներ.
կրեմներ
կաշվի
համար.
ճարպազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների.
պատրաստուկներ
ատամների պրոթեզների ողորկման համար.
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները
մաքրելու համար. հոտազերծիչներ մարդու
համար.
հոտազերծիչներ
կենդանիների
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. կոսմետիկական
ներկանյութեր. օդեկոլոն. անուշաբույր ջուր.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. մազերի
քսուքներ, մազերի ժելեր, շամպուններ, մազերի
լավորակիչներ և մազերի խոնավացման
պատրաստուկներ. շրթներկ. քսուքներ և
լոսյոնների մաշկի և դեմքի համար. արհեստական
եղունգներ. լաքեր եղունգների համար և
եղունգների համար լաքերի նոսրացուցիչ
ներ.
արևապաշտպան
պատրաստուկներ.
գունազրկող
միջոցներ
կոսմետիկական
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նպատակների
համար.
բուրավետիչներ
ամոքահունց
խմորից
պատրաստվող
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր).
հարդարանքի կաթ. կոսմետիկական միջոցներ
հոնքերի համար. մատիտներ հոնքերի համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
արհեստական
թարթիչներ. մոմ հատակի համար. լաք
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերը
գանգրացնելու
համար.
պատրաստուկներ
լվացքի համար. պատրաստուկներ լվացքը
թրջելու համար. օսլա (ապրետուր). լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
գրիմ. դիմափոշի. միջոցներ գրիմ անելու
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու համար. կոսմետիկական միջոց
ներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի
ողողման համար, բացառությամբ բժշկա
օգտագործվողների.
կան
նպատակներով
կպչուն պիտակներ եղունգների համար.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար. կոսմետիկական մատիտներ. մոմեր
կահույքի և հատակների փայլեցման համար.
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից
և խոտերից. պեմզա (չեչաքար). հղկապաստառ.
ապակե հղկաթուղթ. բուրավետ փայտանյութ.
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). կոշիկի
քսուքներ. գուտալին (կոշիկի քսուք). կոշիկների
խնամքի
միջոցներ.
պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
գործվածքների երանգները վերականգնող
օճառներ. պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
մազահեռացնող մոմ. մոմ սպիտակեղենի
համար. ողորկելու մոմեր. մոմեր կաշվի
համար. դեպիլյատորներ. կոսմետիկական
վազելին. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
խնկաձողիկներ.
բուրավետ
նյութեր
պարֆյումերիայի համար. յուղազերծող թուղթ
մաշկի համար. յուղազերծող թուղթ դեմքի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար
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ոչ բժշկական նպատակների համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ.
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, երկրաբաշխական, լուսա
նկարչական, կինեմատոգրաֆիական, տեսա
լսողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, փրկության և ուսուցման սարքեր ու
գործիքներ. էլեկտրականության բաշխումը կամ
սպառումը
հաղորդելու,
միացնելու,
փոխակերպելու, կուտակելու, կարգավորելու
կամ վերահսկելու սարքեր և գործիքներ. ձայնի,
պատկերի
կամ
տվյալների
գրառման,
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող
մեդիա.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում. դատարկ (չգրված) թվային կամ
անալոգային տեղեկակիրներ գրման կամ
պահպանման
համար.
կանխավճարով
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ.
դրամարկղային
ապարատներ.
հաշվիչ
մեքենաներ.
համակարգիչներ
և
համա
կարգիչների
կից
սարքեր.
կոստյումներ
ջրասուզակության համար, ստորջրյա սուզման
դիմապանակներ, ստորջրյա լողի ժամանակ
օգտագործվող
ականջի
ներդրակներ,
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների
համար,
ջրասուզակների
ձեռնոցներ,
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. կրակմարիչներ. համրիչներ. ուսուցման
տեսալսողական
միջոցներ.
մարտկոցներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ.
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար.
հեռադիտակներ. հաշվիչնեչ. լուսանկարչական
ապարատներ, կինոնկարահանման խցիկներ և
դրանց
մասեր
ու
պիտույքակազմեր.
ոսպնյակներ լուսանկարչական ապարատների
տարողություններ.
համար.
չափման
մուլտիպլիկացիոն
ֆիլմեր.
պարկուճային
նվագարկիչներ.
ակնոցների
շղթաներ.
լուսակայված կինոժապավեններ. հաշվառման
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ
գրանցելու սարքեր). խտասկավառակների
նվագարկիչներ. խտասկավառակներ (ձայնա-,
տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագրանցելի).
համակարգչային գործառնական ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովում.
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համակարգիչներ. համակարգչային տպիչներ.
հպաոսպնյակներ.
հպաոսպնյակների
պատյաններ.
տեղեկատվության
մշակման
սարքեր.
դերձակների
մետրեր.
դռան
էլեկտրական զանգեր. գրպանի էլեկտրոնային
թարգմանիչներ. լուսակայված ժապավեններ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
բռնկալամպեր
(լուսանկարչություն).
շրջանակներ
դիա
պոզիտիվների
(թափանցապատկերների)
համար.
ջերմակարգավորման
սարքեր.
կանխավճարով
աշխատող
երաժշտական
ավտոմատներ. օպտիկական ոսպնյակներ.
գրասենյակային կշեռքներ նամակների համար.
փրկագոտիներ. փրկարար ազդալողաններ.
փրկարար բաճկոնակներ. փրկարարական
լաստեր.
էլեկտրական
փականներ.
էլեկտրոնային փականներ և բանալիներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
ծածկագրով
քարտեր.
մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսներ. խոշորացույցներ
(օպտիկա). չափիչ ապարատներ, սարքեր և
գործիքներ. միկրոֆոններ. մանրադիտակներ.
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար.
դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրոնային
մատիտներ. ձայնագրման սկավառակներ.
լուսապատճենման
սարքեր.
գրպանի
հաշվասարքեր. պրոյեկցիոն ապարատներ.
պրոյեկցիոն
էկրաններ.
ռադիոսարքեր.
նվագարկիչներ. հեռակառավարման ապա
րատուրա. քանոններ (չափիչ գործիքներ).
կշեռքներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր).
ծխի
դետեկտորներ.
խցակի
վարդակներ
(էլեկտրական
միացումներ),
խցակի
երկժանիներ
(էլեկտրական
միացումներ),
խցակի
միացումներ
(էլեկտրական). ձայնագրիչ ապարատուրա.
ձայնագրման սկավառակներ. ձայնի վերար
տադրման
սարքեր.
ձայնի
հաղորդման
ապարատներ.
ակնոցների
պատյաններ.
ակնոցների շրջանակներ. ակնոցներ (օպտիկա).
արևապաշտպան ակնոցներ. էլեկտրական
փոխարկիչներ. մագնիսական ժապավենների
վրա գրանցման սարքեր. հեռախոսային
ապարատներ,
հեռախոսափողեր,
հեռա
խոսային հաղորդիչներ, հեռախոսալարեր.
աստղադիտակներ.
հեռուստացույցներ.
տիճանային ցուցիչներ. էլեկտրական
ջերմաս
սարքեր գողությունները կանխելու համար.
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ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական
ջերմաչափների.
թերմոստատներ
(ջերմա
պահպանիչներ). տեսաժապավեններ, տեսա
խաղերի քարթրիջներ. տեսագրություններ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար. տեսաէկրաններ. տեսագրման սարքեր.
տեքստային պրոցեսորներ. VCD-ներ. DVD-ներ.
VCD- և DVD-նվագարկիչներ. տեսալսողական
սարքավորանք՝
օժտված
երգակցելու
հնարավորություն
ընձեռող
սարքերով.
ձայներիզների, տեսաերիզների, խտասկա
վառակների, լազերային սկավառակների, VCDների և DVD-ների բռնիչներ, տուփեր և
պատյաններ. մկնիկների գորգեր. հեռախոսներ,
անլար հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ,
շարժական հեռախոսներ և դրանց մասեր,
պիտույքակազմեր ու պիտույքներ. բջջային
հեռախոսների
տուփեր
և
պատյաններ.
փեյջերներ և դրանց մասեր ու պիտույքակազմեր.
փեյջերների
տուփեր
և
պատյաններ.
պայուսակներ,
ծածկոցներ,
պատյաններ,
տուփեր և բռնիչներ բջջային հեռախոսների և
փեյջերների
համար.
ականջակալներ.
ականջակալների
գլխադիրներ
(ականջա
կալների
փափուկ
տարրեր,
որոնք
անմիջականորեն հպվում են ականջին).
բջջային հեռախոսների հետ օգտագործման
համար ականջակալներ, միկրոֆոններ ու
բարձրախոսներ. կատարված և ընդունված
զանգերի ցուցիչներ հեռախոսների, բջջային
հեռախոսների
և
փեյջերների
համար.
ծոցատետրեր.
վթարային
էլեկտրոնային
էլեկտրական զանգեր. վթարային ազդասարքեր.
գծիկավոր
կոդերն
ընթերցող
սարքեր.
ճնշաչափեր.
զումմերներ.
էլեկտրական
զումմերներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). չիպեր
(ինտեգրալ սխեմաներ). ժամանակագրիչներ
(ժամանակի գրանցման սարքեր). համա
կարգիչների
ստեղնաշարեր. համակարգիչ
ների հիշողության բլոկներ. ակուստիկական
կապի
սարքեր.
կոմուտացման
սարքեր
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք).
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական
սկավառակներ. մագնիսական սկավառակներ.
ջրասուզական սարքավորումներ. դիմակներ
ստորջրյա սուզման համար. հատուկ հագուստ
(ջրասուզակների համար), սուզազգեստներ.
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հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակներ.
էլեկտրոնային
մատիտներ
(ցուցասարքերի
տարրեր).
ակնոցների
նրբաքուղեր. օկուլյարներ (ակնապակիներ).
վահաններ
աչքերը
շլացուցիչ
լույսից
պաշտպանելու
համար.
ֆաքսիմիլային
ապարատներ. զտիչներ (լուսանկարչություն).
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. խոնավաչափներ. ինտեգրալ
սխեմաներ. փոխհաղորդներ (երկկողմանի
հաղորդակցության համակարգ). ինտերֆեյսներ
համակարգիչների համար. հաշիվները դուրս
գրելու
սարքեր.
օբյեկտիվների
լուսա
պաշտպանիչ
բլենդներ.
մագնիսական
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար.
մագնիսական ժապավեններ. չափագդալներ.
մետրոնոմներ. միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ.
դրամները
հաշվելու
և
տեսակավորելու
մեքենաներ. մոնիտորներ (համակարգչային
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային
ծրագրեր).
«մկնիկ»
տեսակի
մանի
պուլյատորներ. օպտիկական լուսատուներ
(թելքային).
օպտիկական
ապակիներ.
օպտիկական դետալներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
անկյունաչափներ
(չափիչ
գործիքներ).
ռադիոհեռագրական
կայաններ.
ռադիո
հեռախոսային կայաններ. պատկերամուտներ
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման
համար). կիսահաղորդիչներ. դիապոզիտիվներ
(լուսանկարչություն). ձայնագրման ժապա
վեններ.
մագնիսական
ժապավենների
մագնիսաթափման սարքեր. հեռագրալարեր.
հեռագրասարքեր
(ապարատներ).
հեռա
տիպներ. հեռուստահուշարարներ. տոմսերի
վաճառքի
ավտոմատներ.
հաղորդիչներ
(հեռակապ). ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ).
վակուումաչափներ.
տեսահեռախոսներ.
տագնապի
ազդասարքեր.
սպորտային
սուլիչներ. թայմերներ ձու եփելու համար.
սպորտային
ակնոցներ.
ակվալանգի
խողովակներ. պաշտպանական սաղավարտներ
սպորտսմենների համար. նավագնացական
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար
(նավակողային համակարգիչներ). խաղային
ծրագրեր համակարգչների համար. գրառված
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար.
բեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
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ապահովում.
էլեկտրոնային
ներբեռնվող
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր
(ներբեռնվող
ծրագրային
ապահովում).
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային
ապահովման համար (ներբեռնելի). ներբեռնելի
էմոձիներ բջջային հեռախոսների համար.
դյուրակիր
տարածաընդունիչներ.
արբան
յակներ
գիտական
հետազոտությունների
համար.
դաստակների
հենարաններ
համակարգիչներ հետ աշխատանքի համար.
թվային
ֆոտոշրջանակներ.
նրբաքուղեր
շարժական հեռախոսների համար. դրոցներ
շարժական հեռախոսների համար. դրոցներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
անտեննայի
թասակներ
շարժական
հեռախոսների
համար.
սմարթֆոնների
ծածկոցներ.
սմարթֆոնների
պատյաններ.
էլեկտրոնային սխեմաներ և CD-ROM-ներ,
որոնք թույլ են տալիս գրել ավտոմատ
նվագարկման
ծրագիր՝
էլեկտրոնային
երաժշտական գործիքներում օգտագործման
համար. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ.
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր.
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական
հեռախոսների զանգերի համար. դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի ապարատ
ներ
(GPS). ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. սկա
վառակակիրներ համակարգիչների համար.
անձնական
դյուրակիր
համակարգիչներ.
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). օրգանական
լուսարձակող դիոդներ (OLED). դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհա
տական միջոցներ. պաշտպանիչ դիմակներ.
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար.
կողմնացույցներ. էլեկտրական միացումներ.
պաշտպանիչ
կափարիչներ
խցակի
վարդակների
համար.
բաշխիչ
կառա
վարակետեր (էլեկտրականություն). անլար
համար.
հավաքակազմեր
հեռախոսների
հրդեհաշեջ
փողրակներ.
հրշեջ
ծայրապանակներ.
խաղային
ծրագրեր
տեսախաղերի արկադային ավտոմատների
համար. խաղային ծրագրեր տեսախաղերի
տնային ավտոմատների համար. անձնական
թվային օգնական սարքեր. լողի ժամանակ
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. արևային
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մարտկոցներ. պլանշետային համակարգիչներ.
թվային
լուսանկարչական
ապարատներ.
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. սմարթժամացույցներ. սմարթ-ակնոցներ. մարմնի վրա
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը
հետևելու
համար.
սմարթ-մատանիներ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). ինտեր
ակտիվ
էլեկտրոնային
գրատախտակներ.
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորում
ներ երաժշտական գործիքների համար.
ձայնային ինտերֆեյսներ. համակարգչային
էկրանների
պաշտպանիչ
թաղանթներ.
սմարթֆոնների
համար
հարմարեցված
պաշտպանիչ
ժապավեններ.
վիրտուալ
իրականության
գլխադիր
սաղավարտներ.
լաբորատոր
ռոբոտներ,
ուսուցողական
ռոբոտներ, անվտանգության ապահովման
ռոբոտներ, արհեստական բանականությամբ
մարդանման ռոբոտներ. հեռաներկայության
ռոբոտներ.
պայուսակներ
դյուրակիր
համակարգիչների համար. պայուսակներ և
պատյաններ լուսանկարչական ապարատների
և լուսանկարչական սարքավորումների համար.
վրան կրովի համակարգիչներ. կառավարման
լծակներ
համակարգիչների
համար,
բացառությամբ
տեսախաղերի
համար
նախատեսվածների.
էլեկտրոնային
սիգա
րետների մարտկոցներ և լիցքավորող սարքեր.
վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ և ազնիվ մետաղների
ձուլակտորներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից.
թևքաճարմանդներ
ազնիվ
մետաղներից.
փողկապների սեղմիչներ ազնիվ մետաղներից.
գնդասեղներ (քորոցներ) փողկապների համար
ազնիվ
մետաղներից.
գեղարվեստական
իրեր
ազնիվ
մետաղներից.
դեկորատիվ
գնդասեղներ ազնիվ մետաղներից. կոշիկների
զարդարանքներ
ազնիվ
մետաղներից.
արձաններ ազնիվ մետաղներից. թանկարժեք
իրեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
նմանակող ոսկերչական իրեր և զարդա
րանք. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ
սարքեր. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր).
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). հուռութներ
բանալիների
օղակների
և
շղթաների
համար. կախազարդեր ոսկերչական իրերի
համար. մետաղադրամներ. ժետոններ, այն
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է՝ մեդալներ և (կամ) մետաղադրամներ.
թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. ոսկյա թելեր
(թանկարժեք իրեր). պատյաններ թանկարժեք
իրերի համար. պատյաններ ոսկերչական
իրերի համար. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր).
գնդասեղներ, քորոցներ (թանկարժեք իրեր).
դարձածալին
ամրացվող
կրծքանշաններ.
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների
սեղմիչներ. ժամացույցներ և դրանց մասեր
ու
պիտույքակազմեր.
ժամացույցների
ապարանջաններ, ժամացույցների շղթաներ.
գրպանի
կամ
ձեռքի
ժամացույցների
իրաններ. շարժականգով վայրկյանաչափներ.
զարդարանք (թանկարժեք իրեր). դեկորատիվ
գնդասեղներ,
գնդասեղներ
փողկապների
համար. մեդալներ. օղակներ բանալիների
համար. դուրսքաշովի օղակներ բանալիների
համար. դուրսքաշովի շղթաներ բանալիների
համար. անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար. շղթաներ
և պատյաններ բանալիների համար ազնիվ
մետաղներից և (կամ) թանկարժեք քարերից.
կախազարդեր. ապարանջաններ (թանկարժեք
իրեր). նվերի պատյաններ ժամացույցների
համար. ժամացույցների իրաններ. էլեկտրական
ժամացույցներ.
արևի
ժամացույցներ.
ալմաստներ. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ
ադամանդ). զարթուցիչներ. թավաթելային
թևքաճարմանդներ. քորոցներ փողկապների
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից.
կրծքանշաններ
ազնիվ
մետաղներից.
զարդարանք
կոշիկի
համար
ազնիվ
մետաղներից. հաղթանշաններ (մրցանակային
գավաթներ).
հուշանվերային
վահաններ.
թալիսմաններ. ուլունքներ թանկարժեք և ոչ
թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.
գնդասեղներ գլխարկների համար (թանկարժեք
իրեր).
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական
արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
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ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական
կլիշեներ.
օրացույցներ,
գրքեր, կատալոգներ, փոստային բացիկներ,
ազդագրեր, պլակատներ, պարբերական մամուլ,
տպագրական հրատարակություններ, թերթեր,
լրագրեր և ամսագրեր. երաժշտական բացիկներ.
գրելու պիտույքներ. ռետինե դրոշմակներ.
դրոշմակներ և կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ). բարձիկներ դրոշմակնիքների
համար, թանաքի բարձիկներ. լուսանկարների
ալբոմներ. ստվարաթղթի թերթեր նկարները
կամ լուսանկարները շրջանակելու համար
(պասպարտու). նկարակալներ. ծծանաթուղթ.
հենակալներ լուսանկարների համար. թանաք.
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. թղթե
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե և
ստվարաթղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի
տակ դնելու համար, գրաֆինների թղթե և
ստվարաթղթե տակդիրներ. փաթեթավորման
թուղթ և փաթեթավորման նյութեր. ջրաներկեր.
գրաֆիկական վերարտադրություններ, դիմա
նկարներ. վիմատիպ նկարներ. գրիչներ,
մատիտներ, ինքնահոս գրիչներ, գնդիկավոր
գրիչներ. գրչածայրեր. գրչակոթեր. մատիտների
բռնիչներ. գրիչների և գրելու պիտույքների
վերալիցքավորման բալոններ. մատիտների
համար գրիֆելներ. գունավոր մատիտներ.
գրչատուփեր,
մատիտների
տուփեր.
մատիտ սրելու հարմարանքներ. մատիտ
սրելու մեքենաներ. թղթերն ամրացնելու
հարմարանքներ (ամրակներ). ճնշածծաններ.
գրասենյակային կոճգամներ. պաստելներ.
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պապիեմաշե.
սկուտեղներ
նամակագրության
համար.
նամակների բռնիչներ. նամակների բացիչներ.
կպչուն ժապավեններ և կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ.
գծագրական
պիտույքներ,
գծագրական
տախտակներ,
գծագրական գրչածայրեր և գծագրական
գործիքներ.
գծագրագործիքատուփեր.
նամականիշների
և
մետաղադրամների
ալբոմներ.
թղթե
կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ
աղբի
համար.
փաթեթներ
ապրանքների
սառնապահման
համար.
նվերների տոպրակներ. թղթե տոպրակներ.
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թղթե տոպրակներ գնումների համար, թղթե
տոպրակներ սենդվիչների համար. թղթե
տոպրակներ երեկույթների համար. թղթե
տոպրակներ նվերների համար. տոպրակներ
սառույցի համար, կոնաձև թղթե տոպրակներ,
պլաստմասսայե տոպրակներ սենդվիչների
համար.
տոպրակներ
միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար.
պլաստմասսայե տոպրակներ գնումների համար,
թղթե տոպրակներ փաթեթավորման համար.
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման
համար. աղբի թղթե տոպրակներ. փափկացնող
նյութով
շերտապատված
ստվարաթղթե
փաթեթներ. ծրարներ. բյուվարներ (սեղանի
թղթապանակներ).
հենակալներ
գրքերի
համար.
էջանիշներ.
գրասենյակային
պահարանիկներ. կտավներ նկարների համար.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
օրագրեր.
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ).
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ),
փոստային թուղթ. գծագրության թուղթ.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր.
կավիճ,
գրատախտակներ,
ազդագրերի
գրատախտակներ.
անձնագրերի
կազմեր.
վճարագրերի
գրքույկների
բռնիչներ.
գրասենյակային
ռետիններ.
նկարներ.
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ).
ջնջելու միջոցներ, ռետիններ ջնջելու համար,
ջնջող հեղուկներ. նամակների էլեկտրական
բացիչներ. տպագրված նոտաներ. ջնջվող
մակերևույթով գրատախտակներ. թղթե և (կամ)
ստվարաթղթե զարդարանք. նախաճաշի թղթե
տոպրակներ. ստվարաթղթե ճամպրուկներ և
պատյաններ. ներկելու ալբոմ. թղթապանակներ
զեկույցների
համար.
թղթի
սեղմակներ.
գրպանի
նոթատետրեր.
ֆլոմաստերներ.
գրքին հագցվող թղթե ժապավեններ. սև
մատիտների
հավաքածուներ.
գունավոր
մատիտների
հավաքածուներ.
քանոններ.
գրելու տակդիրներ. ինքնագրերի գրքեր.
ճարմանդակարիչներ
(գրասենյակային).
ժապավենի
կտրիչներ
(գրասենյակային).
նախազգուշացնող
ցուցանակներ.
թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
համար. խտասկավառակների մանրատիչներ
տնային կամ գրասենյակային նպատակների
համար.
մակաշերտման
սարքեր
և
ապարատներ.
ջերմասոսնձման
միջոցով
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փաստաթղթերը և լուսանկարները պաշտպանիչ
փաթեթավորմամբ
պատող
էլեկտրական
ապարատներ. քարտերի բռնիչներ և տուփեր.
թղթե զարդարանք նախաճաշի տուփերի
կամ
սննդամթերքի
համար.
ալբոմներ.
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ
(ծրարներ, կապոցներ). պոկովի թերթերով
բլոկնոտներ. ստվարաթղթե տուփեր, թղթե
տուփեր. քարտեր. կնիքների, դրոշմակների
կալիչներ և տուփեր. կոմիքսների գրքույկներ.
գծագրական կարկիններ. քարտեր կամ թղթյա
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը
գրելու
համար.
գրասենյակային
թուղթ.
հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանք
ներ).
արագակարներ,
թղթապանակներ
(գրասենյակային).
մատնակալներ
(գրա
սենյակային պիտույքներ). թղթե դրոշներ.
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). թղթա
պանակներ
փաստաթղթերի
համար.
(գրասենյակային
կպչուն
ժապավեններ
պիտույքներ).
թղթե
թաշկինակներ.
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավեններ.
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. ոչ
մանածագործական պիտակներ. քարտեզներ.
երաժշտական
բացիկներ.
տեղեկագրեր.
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ).
բրոշյուրներ.
ավտոմատ
մատիտներ.
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ. տոմսեր. գրամեքենաների
ժապավեններ. գրամեքենաներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ).
գրելու
վրձիններ.
գրելու
կավիճ.
թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու դանակներ
(գրասենյակային).
մանկական
թղթե
կրծկալներ. թղթե զտիչներ սուրճի համար.
բուկլետներ. ասեղնագործության նմուշներ
(սխեմաներ). սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
թղթե շերտեր գուշակություններ անելու համար.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ
շարժական
հեռախոսների համար. նկարներ շրջանակված
կամ չշրջանակված. թղթե սրբիչներ ձեռքերի
համար.
փաստաթղթերի
մակաշերտման
ապարատներ (գրասենյակային). ստվարաթղթե
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տուփեր
բոլորագլխարկների
համար.
պիտակները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ.
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). ներկերի
արկղեր. նկարիչների վրձիններ. ջնջոցներ
գրատախտակի
համար.
սուան-թուղթ
(չինական նկարչության և գեղագրություն
համար). մեխանիկական մատիտներ. վասի
(ճապոնական
թուղթ).
տրաֆարետներ
սննդամթերքը և ըմպելիքները զարդարելու
համար. անվանաքարտեր (բեյջեր). գծիկավոր
կոդերի ժապավեններ. գլիտեր (փայլազարդ)
գրասենյակային նպատակների համար. թղթե
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. թղթե
անձեռոցիկներ մաքրման համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
սնդուկներ
և
ճամփորդական
ճամպրուկներ.
անձրևի
և
արևի
հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր և
հագուստ կենդանիների համար. պայուսակներ.
քսակներ. դրամապանակներ, ճամփորդական
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա),
թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա),
բանալիների
պատյաններ,
բանալիների
պայուսակներ.
տափակ
ճամպրուկներ
փաստաթղթերի համար. թիկնապայուսակներ.
պորտպլեդներ. տնտեսական պայուսակներ.
կաշվե թամբակալներ. կաշվե սրակալներ.
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար
(փոկային շինվածքներ), փոկեր ուղեբեռի
համար.
ձեռնափայտեր
(գավազաններ).
այցեքարտերի թղթապանակներ. վզնոցներ
կենդանիների
համար.
քուղեր
կաշվից
և
կաշվի
նմանակումներից.
դատարկ
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար.
դնչկալներ.
դպրոցական
պայուսակներ.
կաշեփոկիկներ. բռնակներ ճամպրուկների
համար.
ճամպրուկներ.
ճամփորդական
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա).
ճամփորդական
սնդուկներ.
պատյաններ
հովանոցների համար. բռնակներ հովանոցների
համար.
նստոցների
վերածվող
ծալովի
ձեռնափայտեր. փոկեր ուղեբեռի համար.
ծովափի պայուսակներ. թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա). արկղեր և տուփեր
կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից կամ դրանց
նմանակումներից. կանացի պայուսակներ.
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ալպենշտոկներ. թղթապանակներ երաժշտա
կան
նոտաների
համար.
տնտեսական
մթերացանցեր. կռնապայուսակներ. պայու
սակներ
փականագործական
գործիք
ների
համար
կաշվից
կամ
կաշվի
նմանակումներից. որսապարկեր (որսորդական
պարագաներ). կաշվե պարկեր (ծրարներ,
պայուսակներ)
փաթեթավորման
համար.
կահույքի պաստառներ կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից. կանացի պայուսակների
հիմնակմախքներ. մանկական լանջագոտիներ.
անվավոր
տնտեսական
պայուսակներ.
սպորտային
պայուսակներ.
հագուստ
ընտանի կենդանիների համար. լանջակապեր
երեխաներ կրելու համար, ուսափոկերով
համակներ
երեխաներ
կրելու
համար.
ծածկոցներ կենդանիների համար. կապեր և
լծասարքեր կենդանիների համար. քսակների
հիմնակմախքներ. այցեքարտերի պատյաններ.
ռանդոսերու
(ճապոնական
դպրոցական
կռնապայուսակ). սանձեր քայլելիս երեխաներին
պահելու համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ.
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. կաշվե
կտավներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
գոգնոցներ (հագուստ). լողափի զգեստներ.
լողազգեստներ.
սպորտային
հագուստ.
անջրանցիկ հագուստ. ձեռնոցներ (հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ (հագուստ).
թաթմաններ. գոտիներ (հագուստ). հագուստ
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների
համար.
հագուստ
մանկիկների
համար.
մանկական
վարտիքներ
(ներքնազգեստ).
մանկական
կրծկալներ,
բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների. ներքնազգեստ.
ննջազգեստներ
և
պիժամաներ.
բաղ
տաբատակալներ.
նիքի
խալաթներ.
բոլորագլխարկներ.
գդակներ.
հովարներ
գլխարկների համար. հովարով գլխարկներ.
բերետներ. լողագլխարկներ. ջրցողի գլխարկներ.
մուֆտաներ
(հագուստ).
ականջակալներ
(հագուստ). ոչ էլեկտրական մուֆտաներ
ոտքերի
համար.
շարֆեր,
փողկապներ,
ժապավենակապեր.
կարճագուլպաներ,
գուլպաներ
(երկար),
ձգագուլպաներ.
կախակապեր. կապեր կարճագուլպաների,
երկար գուլպաների և ձգագուլպաների համար.
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ. տնային
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կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. դիմակահանդեսի
կոստյումներ.
աշխատանքային
թևքեր.
գլխաշորեր.
բանդանաներ
(պարանոցի
թաշկինակներ). բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի
հողաթափներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կրծկալներ.
բրիջիներ. լիֆեր. մանտո. բազկապատներ.
մորթե թիկնոցներ. գլխակապեր (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). հագուստ ջերսիից.
սվիտերներ.
կրծքակալներ.
տրիկոտաժե
հագուստ.
վերնազգեստ.
վերարկուներ.
տաբատներ.
գլխանոցով
բաճկոններ.
պուլովերներ.
սանդալներ.
վզպատներ.
շալեր.
շապիկներ
(բլուզներ).
կանացի
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բլուզներ.
զանգապաններ. սպորտային կիսակոշիկներ.
սպորտային տրիկոտաժեղեն. կոստյումներ.
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. համազգեստ.
բաճկոնակներ.
կոմբինեզոններ
ջրային
դահուկների համար. կանացի ներքնազգեստ.
մարմնամարզական կոշիկներ. իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
հագուստ
մարմնամարզիկների
համար.
հագուստ
հեծանվորդների համար. դիմակներ քնելու
համար. նիհարեցնող նյութեր պարունակող
հագուստ. ասեղնագործած հագուստ. կոշիկի
կրունկները պաշտպանող գլխադիրներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա
րատներ տեսախաղերի համար. տիկնիկներ.
թավշյա խաղալիքներ. թավշե արջուկներ.
խաղալիք պատկերաքանդակներ և խաղերի
հավաքակազմեր.
մարմնամարզական
և
սպորտային իրեր. խաղագնդեր, ռետինե
գնդակներ, փչովի խաղագնդակներ և փուչիկներ.
զարդարանքներ հանդիսությունների համար.
տոնածառի զարդեր. ուշադրության նշաններ
(մանր նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում
է հյուրերին). տրանսպորտային միջոցներ
(խաղալիքներ). էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցներ (խաղալիքներ). սերֆինգի տախ
տակներ. սնոուբորդներ. անվավոր չմուշկներ.
չմուշկներ. անվավոր տախտակներ սահելու
համար.
պաշտպանիչ
միջադիրներ
և
վահանակներ
(սպորտային
և
խաղային
հանդերձանքի
տարրեր).
օդաճնշական
խաղալիք
ատրճանակներ.
նարդի.
խաղագնդակներ. զանգակներ տոնածառերի
համար. բիլյարդի խաղագնդեր. բիլյարդի
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սեղաններ.
կառուցելու
խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). սեղանի խաղեր. կոնֆետշրխկաններ (Սուրբ ծննդյան շրխկաններ).
կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկներով.
սարքեր և սարքավորումներ բոուլինգի համար.
խաղային կոնստրուկտորներ. մոմակալներ
տոնածառերի համար. շաշկու տախտակներ.
շաշկի
(խաղ).
շախմատ.
շախմատի
տախտակներ. արհեստական տոնածառեր.
տակդիրներ տոնածառերի համար. սարքեր
աճպարարության
ցուցադրման
համար.
Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների
անակնկալներ).
տարողություններ
խաղա
զառերի
համար.
տեգեր.
խաղազառեր.
մահճակալներ
տիկնիկների
համար.
տիկնիկների հագուստ. տնակներ տիկնիկների
համար. տիկնիկների սենյակներ. դոմինո
(խաղ).
մարմնամարզական
մարզագնդեր.
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
էքսպանդերներ
(վարժասարքեր).
տոնա
ծծակներով
վաճառային
կարուսելներ.
շշեր տիկնիկների համար. ձկնորսական
կեռիկներ. ձկնորսական սարքեր. լողաթաթեր.
ձկնորսական լողաններ. թռչող սկավառակներ
(խաղալիքներ).
ավտոմատ
խաղեր.
ձեռնաթիակներ (ռակետներ). սարքեր խաղերի
համար.
տեսախաղերի
ավտոմատներ.
հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյուրակիր
խաղեր.
տեսախաղերի
արկադային
ավտոմատներ. պայուսակներ գոլֆի մականների
համար. գոլֆի մականներ. գոլֆի ձեռնոցներ.
ձեռնոցներ խաղերի և սպորտի համար.
անակնկալներով
խաղեր
խաղարկումների
համար. կարժառներ օդապարուկների համար,
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու
համար.
օդապարուկներ.
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
մահջոնգ. փոքր գնդակներ խաղերի համար.
խամաճիկներ.
թատերական
դիմակներ.
դիմակներ
(խաղալիքներ).
շարժական
մասերով
խաղալիքներ.
տրանսպորտային
նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ. մանր
զարդարանքներ երեկույթների և պարերի համար
(ուշադրության նշաններ). տնային խաղեր.
հրապատիճներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք
ատրճանակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ).
օղակներով խաղեր. ճոճաձիեր (խաղալիքներ).
առագաստավոր
տախտակներ
սերֆինգի

03/2

ՄԱՍ
1
№

համար. դահուկներ. սահնակներ (սպորտային
ապրանքներ). տոբոգաններ (խաղալիքներ).
հարմարանքներ օճառի պղպջակներ բաց
թողնելու
համար
(խաղալիքներ).
հոլեր
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ
(սպորտային
պարագաներ).
հեծանվային
վարժասարքեր. լողավազաններ (խաղային
և սպորտային իրեր). լողավազանի փչովի
լողաններ. պահող տախտակներ լողի համար.
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողի համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. ճոճեր.
սեղանի թենիսի սեղաններ. խաղալիքներ
ընտանի
կենդանիների
համար.
ջրային
դահուկներ. խաղային պարագաներ լողալու,
ջրային խաղերի, սպորտի և զբաղմունքների
համար. գնդակներ լողափում օգտագործելու
համար. կանխավճարով աշխատող խաղային
ավտոմատներ.
հատուկ
պատյաններ
դահուկների և սերֆինգի տախտակների
համար. բինգոյի քարտեր. թիթեռնացանցեր.
խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. միասահուկավոր
անվավոր
չմուշկներ.
գլուխկոտրուկներ,
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). գեղադիտակներ.
կայմեր
առագաստով
տախտակների
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ.
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ.
ռուլետկաների (պտուտախաղերի) անիվներ.
գնդեր ձյան փաթիլներով. ձյունամուճակ
ներ.
ճապոնական
խաղաթղթեր.
լողի
բաճկոնակներ. լողի գոտիներ. լողաններ լողի
համար. թևակապեր լողի համար. տոնական
թղթե գլխարկներ. ուժային մարզասարքեր.
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար.
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար.
փոքրամասշտաբ
հավաքովի
մոդելներ
(խաղալիքներ). պաչինկոներ. սլոտ-մեքենաներ
(խաղային
ավտոմատներ).
խաղալիք
ռոբոտներ. դրոններ (խաղալիքներ). դյուրակիր
խաղային կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ
ժապավեններ.
ջոյստիկներ
տեսախաղերի
համար. քարտեր խաղերի համար. խաղային
վրաններ. խաղային կոնսոլներ. դյուրակիր
խաղային կոնսոլներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա.
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ձու,
կաթ,
պանիր,
կարագ,
յոգուրտ,
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
արգանակներ.
արգանակի
խտածոներ.
խավիար. ձկնից արտադրված սննդամթերք.
ձկնից պատրաստված սննդամթերք. շաքարած
մրգեր. սառեցրած մրգեր. մրգային չիպսեր.
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից).
մսային դոնդող. մսի պահածոներ. կաթնային
ըմպելիքներ.
պահածոյացված
սնկեր.
մշակված ընկույզներ. լյարդի պաշտետներ.
գետնընկույզի յուղ. մշակված գետնընկույզ.
պահածոյացված սիսեռ. մրգակեղև. կար
տոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ.
աղցաններ. թթու կաղամբ. նրբերշիկ. քնջութի
սննդային յուղ. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու համար. ապուրներ. սոյայի շոռ.
բանջարեղենային աղցաններ. բանջարեղենի
ապուրներ. հարած սերուցք. ապուրի չոր
խտածոներ. արագ եփվող ռագու. արագ եփվող
կարտոֆիլի պյուրե. արագ եփվող միսո ապուր
(ճապոնական ապուրի տեսակ). կարրիով
ճաշաստեսակների
կիսաֆաբրիկատներ.
կարրիով
ռագուի
կիսաֆաբրիկատներ.
թեթև նախուտեստներ. ջրիմուռներ (սննդա
մթերք).
մշակված
և
պահածոյացված
միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. բեկոն.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար.
ընկույզից
մածուկ
շոկոլադով.
երշիկեղեն. կրոկետներ. ձկան պահածոներ.
մրգային
դոնդող.
մրգային
աղցաններ.
մրգային
պահածոներ.
եգիպտացորենի
սննդային յուղ. զեյթունի սննդային յուղ. չամիչ.
տոմատի խյուս. բանջարեղենի պահածոներ.
անկենդան ձկնեղեն և ծովամթերք. մշակված
և պահածոյացված ձկնեղեն և ծովամթերք.
ձկնեղենի
և
ծովամթերքի
պահածոներ.
ծովամթերքի
սննդային
սպիտակուցներից
պատրաստված սննդամթերք. ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
պահածոյացված
լոբազգիներ.
կաթնային
կոկտեյլներ. կաթի գերակշռությամբ կաթ
նային ըմպելիքներ. կիմչի (սննդամթերք
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով).
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից).
բոված ջրիմուռներ. կաթնային շիճուկ. սննդի
համար պատրաստված հալվե-վերա. մշակված
ձկնկիթ. ուտելի թռչնի բներ. կաթնաթթվային
բակտերիաներով ըմպելիքներ. նուշի կաթ.
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ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
կենդանիների
աղիքներ
նրբերշիկներ
և
երշիկեղեն պատրաստելու համար. յակիտորի.
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). թաժին (մսի, ձկան կամ
բանջարեղենի հիմքով ճաշատեսակ).
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ,
սորբեթ և այլ սննդամթերք սննդային սառույցից.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. համեմունք. պահածոյացված
խոտաբույսեր (համեմունք). քացախ, սոուսներ
(համեմունք). սառույց. թխվածքաբլիթ. փոշի
հրուշակեղենի համար. ուտելի զարդարանքներ
տորթերի համար. բուրավետարարներ տորթերի
համար. բրնձային բլիթներ. կոնֆետներ.
շոկոլադ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. հացին քսվող
սնունդ
շոկոլադի
հիմքով.
հրուշակեղեն
տոնածառերը
զարդարելու
համար.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից
պատրաստված
սննդամթերք.
կակաոյի
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ.
սրճային բուրավետարարներ. որպես սուրճի
փոխարինիչներ օգտագործվող խառնուրդներ
և
պատրաստուկներ.
սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
ադիբուդի.
եգիպտացորենի
փաթիլներ. կարրի (ամոքանք). եփած կրեմ.
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից.
բուրավետարարներ սննդի համար, բացա
ռությամբ
եթերային
յուղերի.
սննդային
սառույց. մրգային դոնդող (հրուշակային).
քաղցրաբլիթներ. օշարակ սննդի համար. ոչ
բուժիչ թուրմեր. կետչուպ (սոուս). մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
պաստեղներ
(հրուշակեղեն). կուլեբյակա մսով (կերակուր).
տնային պայմաններում միսը փափկացնող
մթերքներ. նրբաբլիթներ. խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). պաշտետով կարկանդակներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք). պիցաներ.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մեղվամոր
կաթ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
վասաբի. սոյայի սոուս. մակարոնեղեն, լապշա
(արիշտա) և վերմիշել. ուդոն (ճապոնական ոճի
լապշա). սուշի. վանիլ. վաֆլիներ. սառեցրած
յոգուրտ
(սննդային
սառույց).
բրեցելներ
(աղի ոլորաբլիթ). ցորենի հիմքով թեթև
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նախաճաշեր. թեթև նախաճաշերի խառնուրդ՝
կազմված
կրեկերներից,
բրեցելներից
և
ադիբուդիից. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն
(մաստակ)
ոչ
բժշկական
նպատակների
համար. եգիպտացորենի ալյուր. կրեկերներ.
ոսկե օշարակ. բնական կամ արհեստական
սառույց. մակարոններ. նշակարկանդակներ.
մայոնեզ.
վարսակաձավար.
կուտապներ.
ռելիշ (համեմունք). պաքսիմատ. կերակրի
աղ. սենդվիչներ. տոմատի սոուս. սպագետի.
տարտեր
(մրգաբանջարեղենային
կար
կանդակներ). ցորենի ալյուր. համեմունքներ
աղցանների
համար.
մսային
թանձր
ամոքանք.
սոուսներ
մակարոնեղենի
համար.
արիշտայի
(լապշայի)
հիմքով
ճաշատեսակներ. հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. վարսակի փաթիլներ. գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների
համար.
հացահատիկային
սալիկներ
սպիտակուցի
բարձր պարունակությամբ. սննդային ալյուր.
աղանդերային
մուսեր
(հրուշակեղեն).
սննդամթերք վարսակի հիմքով. սոյայի խյուս
(համեմունք).
թեյի
հիմքով
ըմպելիքներ.
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). գլյուտենային հավելույթներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
մրգային սոուսներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի
հիմքով). պանրային թեթև նախաճաշեր. սեմբեյ
(բրնձի կրեկերներ). շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի
և փոստային պատվերների ծառայություններ՝
կապված ուշադրության նշանների (մանր
նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում է
հյուրերին),
հանդիսությունների
համար
զարդարանքների,
նվերների
և
մանր
զարդարանքների,
օճառների,
օծանելիքի,
եթերային յուղերի, կոսմետիկական միջոցների,
մազերի համար լոսյոնների, մազերի խնամքի
միջոցների,
հարդարանքի
(արդուզարդի)
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միջոցների, ատամի մածուկների ու փոշիների,
անձնական հիգիենայի միջոցների վաճառքի
հետ. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և
փոստային պատվերների ծառայություններ՝
կապված մաքրման, ողորկման (փայլեցման) և
հղկամշակման պատրաստուկների, լվացքի
նյութերի, մատնահարդարման (մանիկյուրի)
գործիքների,
եղունգի
խնամքի
պատրաստուկների,
եղունգի
լաքերի,
արհեստական եղունգների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
դիետիկ նյութերի, մանկական սննդի, հիգիենիկ
պատրաստուկների, մոմերի, մոմերի և լամպերի
պատրույգների, վառելու (կպչան) նյութերի,
ճարպերի, քսանյութերի, ներկերի համար
յուղերի վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
սպասքեղենի,
ամանեղենի, մատնահարդարման (մանիկյուրի)
հավաքակազմերի, սափրվելու գործիքների,
ածելիների, խոհանոցային և կամ կենցաղային
նպատակներին ծառայող մեքենաների և ձեռքի
գործիքների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ժապավենների,
լուսանկարչական
ապարատների, կինոնկարահանման խցիկ
ների, լուսանկարներ պարունակող կոմպակտ
սարքերի,
սկավառակների,
տեսագրման
տեսաև
ձայնային
արտադրանքի,
տեսաժապավենների
և
ձայներիզների,
ձայնապնակների և ձայնասկավառակների,
ձայնի և (կամ) պատկերի գրառման, հաղորդման
և
(կամ)
վերարտադրման
սարքերի
և
գործիքների,
հեռուստացույցների,
պարկուճային փլեյերների և մագնիսական
ժապավենների
վրա
գրանցման
(ձայնի,
պատկերի,
տեղեկատվության)
սարքերի,
տեսաժապավենների և (կամ) կոմպակտ
սկավառակների
փլեյերների
և
տեսաժապավենների և (կամ) կոմպակտ
սկավառակների վրա գրանցման (ձայնի,
պատկերի,
տեղեկատվության)
սարքերի,
ռադիոների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
հեռախոսների, անլար հեռախոսների, բջջային
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հեռախոսների,
բջջային
հեռախոսների
պատյանների, հեռախոսների զարդարանքների
և փոկերի, կատարված և ընդունված զանգերի
ցուցիչների, հաշվիչ մեքենաների, հաշվիչների
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝ կապված էլեկտրոնային և
համակարգչային խաղերի, կինոժապավենների,
լապտերների, օդափոխիչների, եփելու սպասքի,
թխվածքների և խմորի կաղապարների, հաց
բովելու հարմարանքների, վառարանների,
խոհանոցային սպասքի, սնունդ և (կամ)
ըմպելիքներ մատուցելու կամ պահպանելու
սպասքի և տարողությունների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ուտելու փայտիկների, կտրող գործիքների,
ճենապակյա ամանեղենի, բյուրեղապակյա
ամանեղենի,
արծնապատ
ամանեղենի,
արծաթեղենի, ապակեղենի, հախճապակյա
ամանեղենի,
խեցեղենի
վաճառքի
հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
մազերի համար չորուցիչների, լամպերի,
լուսամփոփների
և
դրանց
մասերի
ու
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
մանկասայլակների, փուչիկների, հեծանիվների
ազդանշանային շչակների, ժամացույցների և
դրանց
պարագաների,
մասերի
ու
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ոսկերչական իրերի և դրանց նմանակումների,
զարդարանքների (թանկարժեք իրեր), ազնիվ
մետաղների
ձուլակտորների,
ազնիվ
մետաղներից
տուփերի
վաճառքի
հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ազնիվ մետաղներից թևքաճարմանդների,
ազնիվ մետաղներից փողկապների սեղմիչների
և
ազնիվ
մետաղներից
փողկապների
գնդասեղների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ազնիվ մետաղներից գեղարվեստական իրերի,
ազնիվ մետաղներից դեկորատիվ գնդասեղների,
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ազնիվ
մետաղներից
կոշիկների
զարդարանքների,
ազնիվ
մետաղներից
արձանների,
ազնիվ
մետաղներից
արձանիկների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
երաժշտական արկղիկների, երաժշտական
գործիքների,
նկարների,
լուսանկարների,
գրենական պիտույքների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների ծառայություններ՝ կապված աղբի
համար թղթե տոպրակների, գրիմը հեռացնելու
համար
թղթե
անձեռոցիկների,
թղթե
կաշպոների (դեկորատիվ ծաղկամաններ),
թղթե ժապավենների, սուրճի համար թղթե
զտիչների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների ծառայություններ՝ կապված թղթե
կոսմետիկ անձեռոցիկների, թղթե մանկական
տակաշոր-վարտիքների,
մանկական թղթե
կրծկալների, թղթե էջանիշների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
զուգարանի
թղթի,
սեղանի
թղթե
անձեռոցիկների, թղթե թաշկինակների, թղթե
կամ ստվարաթղթե տուփերի, սեղանի թղթե
սփռոցների, սեղանի թղթե սպիտակեղենի
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝ կապված նկարիչների համար
ներկերի և նյութերի, նկարելու վրձինների,
գրելու հարմարանքների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
տպագիր արտադրանքի, գրքերի, թերթերի,
ամսագրերի և պարբերական հրատարա
կությունների, բացիկների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
կապված
պատվերների
ծառայություններ՝
խաղաթղթերի, փաթեթավորման նյութերի
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
նկարների
շրջանակների և հենակալների, գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար
սոսնձող նյութերի վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
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կաշվից կամ կաշվի նմանակումներից կահույքի
հարդարանքի,
կաշվից
կամ
կաշվի
նմանակումներից տուփերի, կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից բանալիների պատյանների
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝ կապված կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից պատյանների, կաշվից կամ
կաշվի նմանակումներից կենդանիների համար
լծասարքերի,
կաշվից
կամ
կաշվի
նմանակումներից
թամբակալների, կաշվից
կամ կաշվի նմանակումներից փոկերի, կաշվից
կամ
կաշվի
նմանակումներից
կահույքի
պաստառների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
պայուսակների և ճամպրուկների, քսակների և
դրամապանակների,
հովանոցների
և
անձրևանոցների, ձեռնափայտերի վաճառքի
հետ. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և
փոստային պատվերների ծառայություններ՝
կապված կահույքի, հայելիների, հագուստ
կախելու
համար
հարմարանքների
(կախաթևիկների), տուփերի և տարողու
թիթեղիկների,
թյունների,
տարբերիչ
կենցաղային
փոքր
պիտույքակազմերի,
կենցաղային կամ խոհանոցային սպասքի և
տարողությունների, սանրերի, սպունգների,
խոզանակների, մաքրման համար ծառայող
պարագաների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ակնոցների, ակնոցների շրջանակների և
արևապաշտպան
ակնոցների
և
դրանց
պատյանների
ու
պիտույքների,
մանա
ծագործվածքի
և
մանածագործվածքից
ապրանքների, անկողնային պարագաների,
սեղանի
սպիտակեղենի
և
ծածկոցների,
անձեռոցիկների, սեղանի վրայի տակդիրների,
կահույքի,
գալանտերեայի
ապրանքների,
թաշկինակների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
հագուստի
պարագաների,
կոշկեղենի
և
գլխարկների, կոճակների, կրծքանշանների,
ժապավենների, ժանյակների, ասեղնագործած
իրերի,
վարսակալների
և
մազերի
զարդարանքների, ճարմանդների, կոշիկների
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զարդարանքների,
գլխարկների
զարդա
րանքների, կայծակ-ճարմանդների, գորգերի և
փռոցների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
խաղալիքների,
խաղերի,
տիկնիկների,
արձանիկների, սպորտային պարագաների,
տոնածառի զարդերի վաճառքի հետ. մեծածախ
և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
սննդի
և
ըմպելիքների,
հրուշակեղենի,
ծաղիկների
և
ծաղկային
ապրանքների,
լուցկիների, սիգարների, սիգարետների և
ծխելու պիտույքների վաճառքի հետ. գովազդ.
ցուցահանդեսների և առևտրական ցուցա
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդային գործակալություններ. կառա
վարում ստեղծագործական գործարարության
ասպարեզում.
ներմուծման-արտահանման
գործակալություններ.
տեղեկատվության
հավաքում
և
վերածում
տվյալների
համակարգչային բազաների. գովազդային
նյութերի տարածում. հյուրանոցային գործերի
կառավարում. հետազոտություններ շուկայա
գիտության ասպարեզում. արտաքին գովազդ.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. ինտեր
ակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.
մատակարարման ծառայություններ երրորդ
անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա
հովում). գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում. գրասենյակային սարքերի և
ապարատների
վարձույթ.
առևտրային
ավտոմատների վարձույթ. գովազդ փոստով.
ապրանքների
և
ծառայությունների
լիցենզիաների
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ
սպառողներին
ապրանքների
և
ծառա
յությունների
ընտրության
հարցում.
ցուցադրում.
մարքեթինգ
ապրանքների
(շուկայավարում).
մանրածախ
վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
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լրատվամիջոցներով. գովազդային ֆիլմերի
արտադրություն.
ծառայություններ
հասա
րակական
հարաբերությունների
բնագա
վառում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
տարածքների
վարձակալում
գովազդի
տեղադրման համար. լուսապատճենահանող
սարքավորման
վարձույթ.
ցուցափեղկերի
ձևավորում. երրորդ անձանց ապրանքների և
ծառայությունների
խթանում
պարգևային
կտրոնների
թողարկման
միջոցով.
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. ֆինանսական աուդիտ. ԶԼՄների հետ հաղորդակցության ծառայություններ.
կորպորատիվ հաղորդակցության ծառայու
թյուններ.
գրասենյակային
ապարատների
վարձույթ քովորքինգ տարածքներում.
դաս
41.
զվարճություններ.
զվար
զվարճանքի
ճանքի
ծառայություններ.
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու
թյուններ. խաղադահլիճների ծառայություն
ների տրամադրում. կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
շոուների,
համերգների,
կենդանի կատարումների, թատերականաց
ված ներկայացումների, ցուցահանդեսների,
սպորտային
մրցումների,
մարզական
և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում,
թողարկում և ներկայացում. երաժշտասրահ
տրամադրում.
ների
ծառայությունների
կինոդաթատրոնների
ծառայությունների
տրամադրում. կաբարեի ծառայություններ.
կինոստուդիաների ծառայություններ. դիս
կոտեկների ծառայություններ. ակումբների
ծառայություններ.
գրքերի,
տեքստային
նյութերի, ամսագրերի, թերթերի և պարբերա
կանների հրապարակում. գրադարանների
ծառայություններ. զվարճությունների, ցուցա
հանդեսների,
համերգների,
շոուների,
ներկայացումների,
սպորտի,
խաղերի,
հանգստի և մշակութային միջոցառումների
համար տարածքների և սարքավորումների
ակումբների
տրամադրում.
առողջության
ծառայություններ.
հանգստի
բազաների
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու
թյան
և
դաստիարակության,
զվարճու
թյունների, զվարճանքի, հանգստի, սպորտի
և մշակույթի հարցերով. հեռուստատեսային
զվարճալի
հաղորդումներ,
զվարճալի
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ՄԱՍ
1
№

ռադիոհաղորդումներ.
ռադիո
և
հեռուս
տատեսային
ծրագրերի
մոնտաժում.
կինոֆիլմերի և տեսանյութերի արտադրություն.
կինոֆիլմերի,
տեսաֆիլմերի,
լազերային
սկավառակների,
տեսասկավառակների
և
DVD-ների
վարձակալություն.
ձայնա
գրությունների վարձակալություն. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ, դեկորացիաների
վարձույթ
շոու-ծրագրերի
համար.
մանկապարտեզներ (կրթություն). երգակցելու
հնարավորությամբ տեսալսողական սարքա
վորանքով
կահավորված
ակումբների
և
հանգստյան սենյակների ծառայություններ.
խաղասենյակների ծառայություններ. գեղեց
կության
մրցույթների
կազմակերպում.
կրկեսների
ծառայություններ.
հեռակա
ուսուցում. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի
համար.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով.
խաղերի
անցկացման
ծառայություններ. մարմնամարզության ուսու
ցում.
թանգարանների
ծառայություններ
(շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ).
վիճակախաղերի կազմակերպում. նվագա
խմբերի
ծառայություններ.
ժամանցային
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. սցենարներ
թատերական
գրելու
ծառայություններ.
ներկայացումներ. կենդանաբանական այգի
ների ծառայություններ. հրապարակումներ
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի օգնությամբ. համակարգչային
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառայություններ
առցանց խաղերի ոլորտում. թարգմանություն
ժեստերի լեզվից. մասնագիտական կողմն
որոշում
(խորհուրդներ
կրթության
կամ
ուսուցման հարցերով). միկրոֆիլմերի ստեղծում.
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային
ակումբ-սրճարանների
ծառայություններ
(զվարճություններ).
լուսանկարչություն.
տեսա
ֆիլմերի
արտադրություն.
կարաոկե
ծառայություններ. առցանց ապահովում ոչ
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապարակումներով.
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց
հրապարակում. տեսագրում. բոուլինգ խաղալու
տարածքներ.
ֆիթնեսի
կազմակերպում
բեյսբոլի դաշտերում. փակ տարածքում բեյսբոլի
դաշտերի տրամադրում. բեյսբոլի խաղերի
տեսքով զվարճությունների կազմակերպում.
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ֆիլմերի
առցանց
ցուցադրություն.
զվարճությունների
ծառայություններ,
այն
է՝ ինտերակտիվ էլեկտրոնային խաղերի
տրամադրում
համակարգչային
ցանցերի
միջոցով.
չբեռնվող
ինտերակտիվ
խաղերի
ժամանակավոր
օգտագործման
ապահովում.
առողջության
ակումբների
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնեսմարզումներ). կինոֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային հոլովակների.
կինոդահլիճների
ծառայությունների
տրա
մադրում.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության
հարցերով. խաղասարքերի վարձույթ. գոլֆի
դաշտերի տրամադրում. տեքստային նյութերի
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային
նյութերի.
հանգստի
կազմակերպում.
տեղեկատվություն
հանգստի
հարցերով.
ձայնային և տեսողական սարքավորում
տեսախցիկների
ների
վարձակալություն.
վարձույթ.
կինոժապավենների
վարձույթ.
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոնների
կամ
հեռուստաստուդիաների
համար.
կինոֆիլմերի
վարձույթ.
կինոպրոյեկտոր
ների և դրանց պարագաների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ.
վարձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային
միջոցների.
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ. մարզադաշտերի սարքավորումների
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ.
տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
խաղալիքների
վարձույթ.
կենդանիների
վարժեցում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն). թարգմանիչների ծառա
յու
թյուններ. վարպետաց դասերի կազմակերպում
և անցկացում (ուսուցում). զվարճությունների
ծառայություններ, այն է՝ ձայնա- և տեսանյու
թերի, պատկերների, հեռուստահաղորդումների
և
կինոֆիլմերի
տրամադրում
առցանց
համակարգչային
ցանցում.
պատկերների,
ձայնի և տեսանյութերի տրամադրում առցանց
ցանցերի
միջոցով.
տեղեկատվություն
հորինված պերսոնաժների մասին. ոչ բեռնելի
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ
պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
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ոչ բեռնելի հեռուստատեսային ծրագրերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
կինովարձույթ
(կինոպրոկատ). հատուկ կարիքներով զբաղվող
օգնականների կողմից մատուցվող կրթական
ծառայություններ.
դրոնի
կառավարման
քննությունների անցկացում. միջոցառումների
համար ձայնային ռեժիսորի ծառայություններ.
միջոցառումների համար լուսային տեխնիկի
ծառայություններ.
կինոֆիլմերի
ստեղծում,
բացառությամբ գովազդային կինոֆիլմերի.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ
և
մշակումներ.
արդյունաբերական
վերլուծումների
և
արդյունաբերական
հետազոտությունների
ծառայություններ.
համակարգչային
ապա
րատների
և
ծրագրային
ապահովման
մշակում և զարգացում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով, խորհրդա
տվություն
տեխնոլոգիական
վերա
հսկողության հարցերով. համակարգիչների
համար
ծրագրերի
կազմում.
ծրա
գրային
ապահովման
սպասարկում.
շինարարության
հատակագծերի
մշակում
բնագավառում.
խորհրդատվություն
շրջակա
միջավայրի
պաշտպանության
հարցերով.
արդյունաբերական
դիզայն.
ինտերիերի
ձևավորում.
դիզայներների
ծառայություններ
փաթեթավորման
բնագավառում.
հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
եղանակի
տեսության
ծառայություններ.
քաղաքների
հատակագծերի կազմում. համակարգչային
ծրագրերի
բազմացում.
ծրագրային
ապահովման
մշակում.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
տեղակայում.
խորհրդատվություն
համակարգչային
տեխնիկայի
ոլորտում.
տվյալների
կամ
փաստաթղթերի
փոխադրում
ֆիզիկական
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում
երրորդ անձանց համար. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբսայթերի).
«ամպային»
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ. համակարգիչների վար
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ձույթ.
խորհրդատվություն
ծրագրային
ապահովման հարցերով. համակարգչային
համակարգերի
վերլուծություն.
համա
կարգչային
համակարգերի
նախագծում.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվական ծառայություններ. փաս
տաթղթերի
թվայնացում
(տեսածրում).
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ոլորտում
խորհրդատվություն.
տվյալների
պահեստային հեռապատճենման ծառայու
թյուններ. համակարգչային տեխնոլոգիաների
և ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության
տրամադրում
վեբ-կայքերի
միջոցով.
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն
(SaaS).
վեբ-կայքերի
դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ինտերիերի
դիզայն.
համակարգչային
և
տեխնոլոգիական
ծառայություններ համակարգչային տվյալների,
անձնական ու ֆինանսական տեղեկատվության
ապահովման
համար,
ինչպես
նաև
տվյալների և տեղեկատվության նկատմամբ
չարտոնված մուտքերը հայտնաբերելու համար.
համակարգչային
հարթակների
մշակում.
այցեքարտերի դիզայն. գովազդային նյութերի
գրաֆիկական դիզայն.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով
ապահովում.
ռեստորան
ների, սրճարանների, նախաճաշարանների,
բարերի,
սննդասրահների,
ճաշարանների
ծառայություններ.
սննդամթերքի
պատ
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). ինքնասպասարկման
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա
րանների
ծառայություններ.
կոկտեյլ
մատուցող
սրահների
ծառայություններ.
սննդամթերքի
զարդարում.
տորթերի
զարդարում. ճաշատեսակների պատրաստման
մասին
տեղեկատվության
տրամադրում
և
խորհրդատվություն.
անհատական
խոհարարի ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում և տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար.
հյուրանոցների, մոթելների, պանսիոնների
ծառայություններ
և
տեղեկություններ
դրանց
վերաբերյալ.
ճամփորդական
գործակալների և միջնորդների միջոցով
հյուրանոցային
սենյակների
ամրագրման
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ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
դահլիճների տրամադրում ցուցահանդեսների
համար.
երգակցելու
հնարավորությամբ
տեսալսողական
սարքավորանքով
կահա
վորված
ռեստորանների,
սրճարանների,
նախաճաշարանների,
բարերի,
սննդա
սրահների,
ճաշարանների
և
հանգստի
սենյակների ծառայություններ. երեխաների
խնամքի ծառայություններ. մանկամսուրների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների ծառայություններ. սննդով և ըմպելիքներով
ապահովում հարսանյաց արարողությունների
ժամանակ. հարսանյաց արարողությունների
համար դահլիճների տրամադրում. էլեկտրական
տոստերների, միկրոալիքային վառարանների,
ջեռուցման սալերի, կերակուր և ըմպելիքներ
պատրաստելու ապարատների և սպասքի
վարձույթ. պանսիոններ կենդանիների համար.
քեմպինգների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների
համար.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
վարձակալում. վրանների վարձույթ. շարժական
շինությունների վարձույթ։
____________________

(210) 20190127
(220) 25.01.2019
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP
(540)
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային
յուղեր,
ոչ
բուժական
կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի միջոցներ. ոչ
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
օդի
բուրավետիչներ.
մատնահարդարման
պատրաստուկներ.
մազերի
և
մաշկի
խնամքի և մաքրման համար նախատեսված
միջոցներ
և
պատրաստուկներ.
կպչուն
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար.
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի
պարագաներ).
կենցաղային
հակաստատիկներ. բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). օճառածառի կեղև լվացքի համար. աղեր
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար.
լեղակ
սպիտակեղենի
համար.
սփրեյներ բերանի խոռոչի թարմացման համար.
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
սպիտակեղենը լվանալիս գույները թարմացնելու
համար. պատրաստուկներ գունազերծման
համար.
կոսմետիկական
հավաքածուներ.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ
նիհա
րելու համար. կոսմետիկական միջոցներ
կենդանիների համար. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
կրեմներ.
մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմներ.
կրեմներ
կաշվի
համար.
ճարպազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների.
պատրաստուկներ
ատամների պրոթեզների ողորկման համար.
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները
մաքրելու համար. հոտազերծիչներ մարդու
հոտազերծիչներ
կենդանիների
համար.
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
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արդյունաբերական
և
բժշկական
նպա
տակների
համար
օգտագործվողների.
կոսմետիկական
ներկանյութեր.
օդեկոլոն.
անուշաբույր ջուր. միջոցներ մազերը ներկելու
համար. մազերի քսուքներ, մազերի ժելեր,
շամպուններ, մազերի լավորակիչներ և մազերի
խոնավացման պատրաստուկներ. շրթներկ.
քսուքներ և լոսյոնների
մաշկի
և
դեմքի
համար. արհեստական եղունգներ. լաքեր
եղունգների համար և եղունգների համար
լաքերի նոսրացուցիչներ. արևապաշտպան
պատրաստուկներ.
գունազրկող
միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
բուրավետիչներ
ամոքահունց
խմորից
պատրաստվող
հրուշակեղենի
համար
(եթերային
յուղեր).
հարդարանքի
կաթ.
կոսմետիկական
միջոցներ
հոնքերի
համար.
մատիտներ
հոնքերի
համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
արհեստական
թարթիչներ. մոմ հատակի համար. լաք
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերը
գանգրացնելու
համար.
պատրաստուկներ
լվացքի համար. պատրաստուկներ լվացքը
թրջելու համար. օսլա (ապրետուր). լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
գրիմ. դիմափոշի. միջոցներ գրիմ անելու
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
կպչուն պիտակներ եղունգների համար.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար. կոսմետիկական մատիտներ. մոմեր
կահույքի և հատակների փայլեցման համար.
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից
և խոտերից. պեմզա (չեչաքար). հղկապաստառ.
ապակե հղկաթուղթ. բուրավետ փայտանյութ.
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). կոշիկի
քսուքներ. գուտալին (կոշիկի քսուք). կոշիկների
խնամքի
միջոցներ.
պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
գործվածքների երանգները վերականգնող
օճառներ. պատրաստուկներ սպիտակեղենին
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փայլ հաղորդելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
մազահեռացնող մոմ. մոմ սպիտակեղենի
համար. ողորկելու մոմեր. մոմեր կաշվի
համար. դեպիլյատորներ. կոսմետիկական
վազելին. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
խնկաձողիկներ.
բուրավետ
նյութեր
պարֆյումերիայի համար. յուղազերծող թուղթ
մաշկի համար. յուղազերծող թուղթ դեմքի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար
ոչ բժշկական նպատակների համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ.
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, երկրաբաշխական, լուսա
նկարչական, կինեմատոգրաֆիական, տեսա
լսողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, փրկության և ուսուցման սարքեր ու
գործիքներ. էլեկտրականության բաշխումը կամ
հաղորդելու,
միացնելու,
սպառումը
փոխակերպելու, կուտակելու, կարգավորելու
կամ վերահսկելու սարքեր և գործիքներ. ձայնի,
պատկերի
կամ
տվյալների
գրառման,
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող
մեդիա.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում. դատարկ (չգրված) թվային կամ
անալոգային տեղեկակիրներ գրման կամ
պահպանման
համար.
կանխավճարով
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ.
դրամարկղային
ապարատներ.
հաշվիչ
մեքենաներ.
համակարգիչներ
և
համա
կարգիչների
կից
սարքեր.
կոստյումներ
ջրասուզակության համար, ստորջրյա սուզման
դիմապանակներ, ստորջրյա լողի ժամանակ
օգտագործվող
ականջի
ներդրակներ,
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների
համար,
ջրասուզակների
ձեռնոցներ,
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. կրակմարիչներ. համրիչներ. ուսուցման
տեսալսողական
միջոցներ.
մարտկոցներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ.
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար.
հեռադիտակներ. հաշվիչնեչ. լուսանկարչական
ապարատներ, կինոնկարահանման խցիկներ և
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դրանց
մասեր
ու
պիտույքակազմեր.
ոսպնյակներ լուսանկարչական ապարատ
ների
համար.
չափման
տարողություններ.
մուլտիպլիկացիոն
ֆիլմեր.
պարկուճային
նվագարկիչներ.
ակնոցների
շղթաներ.
լուսակայված կինոժապավեններ. հաշվառման
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ
գրանցելու սարքեր). խտասկավառակների
նվագարկիչներ. խտասկավառակներ (ձայնա-,
տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագրանցելի).
համակարգչային գործառնական ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովում.
համակարգիչներ. համակարգչային տպիչներ.
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ
յաններ. տեղեկատվության մշակման սարքեր.
դերձակների մետրեր. դռան էլեկտրական
զանգեր.
գրպանի
էլեկտրոնային
թարգմանիչներ. լուսակայված ժապավեններ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
բռնկալամպեր
(լուսանկարչություն). շրջանակներ դիապոզի
տիվների (թափանցապատկերների) համար.
ջերմակարգավորման սարքեր. կանխավճարով
ավտոմատներ.
աշխատող
երաժշտական
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային
կշեռքներ նամակների համար. փրկագոտիներ.
փրկարար
ազդալողաններ.
փրկարար
բաճկոնակներ.
փրկարարական
լաստեր.
էլեկտրական
փականներ.
էլեկտրոնային
փականներ և բանալիներ. մագնիսական
տեղեկակիրներ. մագնիսական ծածկագրով
քարտեր.
մագնիսական
կոդավորիչներ.
մագնիսներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). չափիչ
ապարատներ,
սարքեր
և
գործիքներ.
միկրոֆոններ. մանրադիտակներ. նեոնային
խողովակներ
ցուցանակների
համար.
դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրոնային
մատիտներ. ձայնագրման սկավառակներ.
լուսապատճենման
սարքեր.
գրպանի
հաշվասարքեր. պրոյեկցիոն ապարատներ.
պրոյեկցիոն
էկրաններ.
ռադիոսարքեր.
նվագարկիչներ. հեռակառավարման ապա
րատուրա. քանոններ (չափիչ գործիքներ).
կշեռքներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր).
ծխի
դետեկտորներ.
խցակի
վարդակներ
(էլեկտրական
միացումներ),
խցակի
երկժանիներ
(էլեկտրական
միացումներ),
խցակի
միացումներ
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(էլեկտրական). ձայնագրիչ ապարատուրա.
ձայնագրման
սկավառակներ.
ձայնի
վերարտադրման սարքեր. ձայնի հաղորդման
ապարատներ.
ակնոցների
պատյաններ.
ակնոցների շրջանակներ. ակնոցներ (օպտիկա).
արևապաշտպան ակնոցներ. էլեկտրական
փոխարկիչներ. մագնիսական ժապավենների
վրա գրանցման սարքեր. հեռախոսային
ապարատներ,
հեռախոսափողեր,
հեռա
խոսային հաղորդիչներ, հեռախոսալարեր.
աստղադիտակներ.
հեռուստացույցներ.
ջերմաս
տիճանային ցուցիչներ. էլեկտրական
սարքեր գողությունները կանխելու համար.
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական
ջերմաչափների.
թերմոստատներ
(ջերմա
պահպանիչներ). տեսաժապավեններ, տեսա
խաղերի քարթրիջներ. տեսագրություններ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար. տեսաէկրաններ. տեսագրման սարքեր.
տեքստային պրոցեսորներ. VCD-ներ. DVD-ներ.
VCD- և DVD-նվագարկիչներ. տեսալսողական
սարքավորանք՝
օժտված
երգակցելու
հնարավորություն
ընձեռող
սարքերով.
ձայներիզների,
տեսաերիզների,
խտա
սկավառակների, լազերային սկավառակների,
VCD-ների և DVD-ների բռնիչներ, տուփեր և
պատյաններ. մկնիկների գորգեր. հեռախոսներ,
անլար հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ,
շարժական հեռախոսներ և դրանց մասեր,
պիտույքակազմեր ու պիտույքներ. բջջային
հեռախոսների
տուփեր
և
պատյաններ.
փեյջերներ և դրանց մասեր ու պիտույքակազմեր.
փեյջերների
տուփեր
և
պատյաններ.
պայուսակներ,
ծածկոցներ,
պատյաններ,
տուփեր և բռնիչներ բջջային հեռախոսների և
փեյջերների
համար.
ականջակալներ.
ականջակալների
գլխադիրներ
(ականջա
կալների
փափուկ
տարրեր,
որոնք
անմիջականորեն հպվում են ականջին).
բջջային հեռախոսների հետ օգտագործման
համար ականջակալներ, միկրոֆոններ ու
բարձրախոսներ. կատարված և ընդունված
զանգերի ցուցիչներ հեռախոսների, բջջային
հեռախոսների
և
փեյջերների
համար.
էլեկտրոնային
ծոցատետրեր.
վթարային
էլեկտրական զանգեր. վթարային ազդասարքեր.
գծիկավոր
կոդերն
ընթերցող
սարքեր.
ճնշաչափեր.
զումմերներ.
էլեկտրական
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զումմերներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). չիպեր
(ինտեգրալ սխեմաներ). ժամանակագրիչներ
(ժամանակի գրանցման սարքեր). համա
կարգիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչների
հիշողության բլոկներ. ակուստիկական կապի
սարքեր.
կոմուտացման
սարքեր
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք).
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական
սկավառակներ. մագնիսական սկավառակներ.
ջրասուզական սարքավորումներ. դիմակներ
ստորջրյա սուզման համար. հատուկ հագուստ
(ջրասուզակների համար), սուզազգեստներ.
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակներ.
էլեկտրոնային
մատիտներ
(ցուցասարքերի
տարրեր).
ակնոցների
նրբաքուղեր. օկուլյարներ (ակնապակիներ).
վահաններ
աչքերը
շլացուցիչ
լույսից
պաշտպանելու
համար.
ֆաքսիմիլային
ապարատներ. զտիչներ (լուսանկարչություն).
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. խոնավաչափներ. ինտեգրալ
սխեմաներ. փոխհաղորդներ (երկկողմանի
հաղորդակցության համակարգ). ինտերֆեյսներ
համակարգիչների համար. հաշիվները դուրս
գրելու
սարքեր.
օբյեկտիվների
լուսա
պաշտպանիչ
բլենդներ.
մագնիսական
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար.
մագնիսական ժապավեններ. չափագդալներ.
մետրոնոմներ. միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ.
դրամները
հաշվելու
և
տեսակավորելու
մեքենաներ. մոնիտորներ (համակարգչային
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային
ծրագրեր).
«մկնիկ»
տեսակի
մանի
պուլյատորներ. օպտիկական լուսատուներ
(թելքային).
օպտիկական
ապակիներ.
օպտիկական դետալներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
անկյունաչափներ
(չափիչ
գործիքներ).
ռադիոհեռագրական
կայաններ.
ռադիո
հեռախոսային կայաններ. պատկերամուտներ
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման
համար). կիսահաղորդիչներ. դիապոզիտիվներ
(լուսանկարչություն). ձայնագրման ժապա
վեններ.
մագնիսական
ժապավենների
մագնիսաթափման սարքեր. հեռագրալարեր.
հեռագրասարքեր
(ապարատներ).
հեռա
տիպներ. հեռուստահուշարարներ. տոմսերի
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վաճառքի
ավտոմատներ.
հաղորդիչներ
(հեռակապ). ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ).
վակուումաչափներ.
տեսահեռախոսներ.
տագնապի
ազդասարքեր.
սպորտային
սուլիչներ. թայմերներ ձու եփելու համար.
սպորտային ակնոցներ. ակվալանգի խողո
վակներ. պաշտպանական սաղավարտներ
սպորտսմենների համար. նավագնացական
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար
(նավակողային համակարգիչներ). խաղային
ծրագրեր համակարգչների համար. գրառված
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար.
բեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում.
էլեկտրոնային
ներբեռնվող
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր
(ներբեռնվող
ծրագրային
ապահովում).
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային
ապահովման համար (ներբեռնելի). ներբեռնելի
էմոձիներ բջջային հեռախոսների համար.
դյուրակիր
տարածաընդունիչներ.
արբան
յակներ
գիտական
հետազոտությունների
համար.
դաստակների
հենարաններ
համակարգիչներ հետ աշխատանքի համար.
թվային
ֆոտոշրջանակներ.
նրբաքուղեր
շարժական հեռախոսների համար. դրոցներ
շարժական հեռախոսների համար. դրոցներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
թասակներ
շարժական
անտեննայի
հեռախոսների
համար.
սմարթֆոնների
ծածկոցներ.
սմարթֆոնների
պատյաններ.
էլեկտրոնային սխեմաներ և CD-ROM-ներ,
որոնք թույլ են տալիս գրել ավտոմատ
նվագարկման
ծրագիր՝
էլեկտրոնային
երաժշտական գործիքներում օգտագործման
համար. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ.
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր.
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական
հեռախոսների զանգերի համար. դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի ապարատներ
(GPS). ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. սկավառա
կակիրներ
համակարգիչների
համար.
համակարգիչներ.
անձնական
դյուրակիր
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). օրգանական
լուսարձակող դիոդներ (OLED). դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհա
տական միջոցներ. պաշտպանիչ դիմակներ.
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նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար.
կողմնացույցներ. էլեկտրական միացումներ.
պաշտպանիչ
կափարիչներ
խցակի
վարդակների
համար.
բաշխիչ
կառա
վարակետեր (էլեկտրականություն). անլար
հավաքակազմեր
հեռախոսների
համար.
հրդեհաշեջ
փողրակներ.
հրշեջ
ծայրա
պանակներ. խաղային ծրագրեր տեսախաղերի
արկադային ավտոմատների համար. խաղային
ծրագրեր տեսախաղերի տնային ավտոմատների
համար. անձնական թվային օգնական սարքեր.
լողի
ժամանակ
օգտագործվող
ականջի
ներդրակներ.
արևային
մարտկոցներ.
պլանշետային
համակարգիչներ.
թվային
լուսանկարչական ապարատներ. էլեկտրոնային
գրքեր. սմարթֆոններ. սմարթ-ժամացույցներ.
սմարթ-ակնոցներ. մարմնի վրա կրվող սարքեր
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար.
սմարթ-մատանիներ.
մոնոպոդներ
(ձեռքի
ամրակալաններ). ինտերակտիվ էլեկտրոնային
գրատախտակներ. էլեկտրական և էլեկտրո
նային
սարքավորումներ
երաժշտական
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ.
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
սմարթֆոնների
համար
թաղանթներ.
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ.
վիրտուալ
իրականության
գլխադիր
սաղավարտներ.
լաբորատոր
ռոբոտներ,
ուսուցողական ռոբոտներ, անվտանգության
ապահովման
ռոբոտներ,
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
հեռաներկայության ռոբոտներ. պայուսակներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
պայուսակներ և պատյաններ լուսանկարչական
ապարատների
և
լուսանկարչական
սարքավորումների համար. վրան կրովի
համակարգիչներ.
կառավարման
լծակներ
համակարգիչների համար, բացառությամբ
տեսախաղերի համար նախատեսվածների.
էլեկտրոնային սիգարետների մարտկոցներ և
լիցքավորող սարքեր. վիրտուալ իրականության
ձեռնոցներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ և ազնիվ մետաղների
ձուլակտորներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից.
թևքաճարմանդներ
ազնիվ
մետաղներից.
փողկապների սեղմիչներ ազնիվ մետաղներից.
գնդասեղներ (քորոցներ) փողկապների համար
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ազնիվ
մետաղներից.
գեղարվեստական
իրեր
ազնիվ
մետաղներից.
դեկորատիվ
գնդասեղներ ազնիվ մետաղներից. կոշիկների
զարդարանքներ
ազնիվ
մետաղներից.
արձաններ ազնիվ մետաղներից. թանկարժեք
իրեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
նմանակող ոսկերչական իրեր և զարդարանք.
ժամացույցներ
և
այլ
ժամանակաչափ
սարքեր. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր).
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). հուռութներ
բանալիների
օղակների
և
շղթաների
համար. կախազարդեր ոսկերչական իրերի
համար. մետաղադրամներ. ժետոններ, այն
է՝ մեդալներ և (կամ) մետաղադրամներ.
թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. ոսկյա թելեր
(թանկարժեք իրեր). պատյաններ թանկարժեք
իրերի համար. պատյաններ ոսկերչական
իրերի համար. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր).
գնդասեղներ, քորոցներ (թանկարժեք իրեր).
դարձածալին
ամրացվող
կրծքանշաններ.
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների
սեղմիչներ. ժամացույցներ և դրանց մասեր
ու
պիտույքակազմեր.
ժամացույցների
ապարանջաններ, ժամացույցների շղթաներ.
գրպանի
կամ
ձեռքի
ժամացույցների
իրաններ. շարժականգով վայրկյանաչափներ.
զարդարանք (թանկարժեք իրեր). դեկորատիվ
գնդասեղներ,
գնդասեղներ
փողկապների
համար. մեդալներ. օղակներ բանալիների
համար. դուրսքաշովի օղակներ բանալիների
համար. դուրսքաշովի շղթաներ բանալիների
համար. անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար. շղթաներ
և պատյաններ բանալիների համար ազնիվ
մետաղներից և (կամ) թանկարժեք քարերից.
կախազարդեր. ապարանջաններ (թանկարժեք
իրեր). նվերի պատյաններ ժամացույցների
համար. ժամացույցների իրաններ. էլեկտրական
ժամացույցներ.
արևի
ժամացույցներ.
ալմաստներ. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ
ադամանդ). զարթուցիչներ. թավաթելային
թևքաճարմանդներ. քորոցներ փողկապների
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից.
կրծքանշաններ
ազնիվ
մետաղներից.
զարդարանք
կոշիկի
համար
ազնիվ
մետաղներից. հաղթանշաններ (մրցանակային
գավաթներ).
հուշանվերային
վահաններ.
թալիսմաններ. ուլունքներ թանկարժեք և ոչ
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թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.
գնդասեղներ գլխարկների համար (թանկարժեք
իրեր).
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա
րարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավոր
ման և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական
կլիշեներ.
օրացույցներ,
գրքեր, կատալոգներ, փոստային բացիկներ,
ազդագրեր, պլակատներ, պարբերական մամուլ,
տպագրական հրատարակություններ, թերթեր,
լրագրեր և ամսագրեր. երաժշտական բացիկներ.
գրելու պիտույքներ. ռետինե դրոշմակներ.
դրոշմակներ և կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ). բարձիկներ դրոշմակնիքների
համար, թանաքի բարձիկներ. լուսանկարների
ալբոմներ. ստվարաթղթի թերթեր նկարները
կամ լուսանկարները շրջանակելու համար
(պասպարտու). նկարակալներ. ծծանաթուղթ.
հենակալներ լուսանկարների համար. թանաք.
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. թղթե
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե և
ստվարաթղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի
տակ դնելու համար, գրաֆինների թղթե և
ստվարաթղթե տակդիրներ. փաթեթավորման
թուղթ և փաթեթավորման նյութեր. ջրա
ներկեր.
գրաֆիկական
վերարտադրու
թյուններ, դիմանկարներ. վիմատիպ նկարներ.
գրիչներ, մատիտներ, ինքնահոս գրիչներ,
գնդիկավոր գրիչներ. գրչածայրեր. գրչակոթեր.
մատիտների բռնիչներ. գրիչների և գրելու
պիտույքների վերալիցքավորման բալոններ.
մատիտների համար գրիֆելներ. գունավոր
մատիտներ.
գրչատուփեր,
մատիտների
տուփեր. մատիտ սրելու հարմարանքներ.
մատիտ սրելու մեքենաներ. թղթերն ամրացնելու
հարմարանքներ (ամրակներ). ճնշածծաններ.
գրասենյակային կոճգամներ. պաստելներ.
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
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նպատակների
համար.
պապիեմաշե.
սկուտեղներ
նամակագրության
համար.
նամակների բռնիչներ. նամակների բացիչներ.
կպչուն ժապավեններ և կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ.
գծագրական
պիտույքներ,
գծագրական
տախտակներ,
գծագրական գրչածայրեր և գծագրական
գործիքներ.
գծագրագործիքատուփեր.
նամա
կանիշների
և
մետաղադրամների
ալբոմներ.
թղթե
կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ
աղբի
համար.
փաթեթներ
ապրանքների
սառնապահման
համար.
նվերների տոպրակներ. թղթե տոպրակներ.
թղթե տոպրակներ գնումների համար, թղթե
տոպրակներ սենդվիչների համար. թղթե
տոպրակներ երեկույթների համար. թղթե
տոպրակներ նվերների համար. տոպրակներ
սառույցի համար, կոնաձև թղթե տոպրակներ,
պլաստմասսայե տոպրակներ սենդվիչների
համար.
տոպրակներ
միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար.
պլաստմասսայե տոպրակներ գնումների համար,
թղթե տոպրակներ փաթեթավորման համար.
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման
համար. աղբի թղթե տոպրակներ. փափկացնող
նյութով
շերտապատված
ստվարաթղթե
փաթեթներ. ծրարներ. բյուվարներ (սեղանի
թղթապանակներ).
հենակալներ
գրքերի
համար.
էջանիշներ.
գրասենյակային
պահարանիկներ. կտավներ նկարների համար.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
օրագրեր.
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ).
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ),
փոստային թուղթ. գծագրության թուղթ.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր.
կավիճ,
գրատախտակներ,
ազդագրերի
գրատախտակներ.
անձնագրերի
կազմեր.
վճարագրերի
գրքույկների
բռնիչներ.
գրասենյակային
ռետիններ.
նկարներ.
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ).
ջնջելու միջոցներ, ռետիններ ջնջելու համար,
ջնջող հեղուկներ. նամակների էլեկտրական
բացիչներ. տպագրված նոտաներ. ջնջվող
մակերևույթով գրատախտակներ. թղթե և (կամ)
ստվարաթղթե զարդարանք. նախաճաշի թղթե
տոպրակներ. ստվարաթղթե ճամպրուկներ և
պատյաններ. ներկելու ալբոմ. թղթապանակներ
զեկույցների
համար.
թղթի
սեղմակներ.
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գրպանի
նոթատետրեր.
ֆլոմաստերներ.
գրքին հագցվող թղթե ժապավեններ. սև
մատիտների
հավաքածուներ.
գունավոր
մատիտների
հավաքածուներ.
քանոններ.
գրելու տակդիրներ. ինքնագրերի գրքեր.
ճարմանդակարիչներ
(գրասենյակային).
ժապավենի
կտրիչներ
(գրասենյակային).
նախազգուշացնող
ցուցանակներ.
թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
համար. խտասկավառակների մանրատիչներ
տնային կամ գրասենյակային նպատակների
համար.
մակաշերտման
սարքեր
և
ապարատներ.
ջերմասոսնձման
միջոցով
փաստաթղթերը և լուսանկարները պաշտպանիչ
փաթեթավորմամբ
պատող
էլեկտրական
ապարատներ. քարտերի բռնիչներ և տուփեր.
թղթե զարդարանք նախաճաշի տուփերի
կամ
սննդամթերքի
համար.
ալբոմներ.
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ
(ծրարներ, կապոցներ). պոկովի թերթերով
բլոկնոտներ. ստվարաթղթե տուփեր, թղթե
տուփեր. քարտեր. կնիքների, դրոշմակների
կալիչներ և տուփեր. կոմիքսների գրքույկներ.
գծագրական կարկիններ. քարտեր կամ թղթյա
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը
գրելու համար. գրասենյակային թուղթ. հեղուկ
ճշտիչներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
արագակարներ,
թղթապանակներ
(գրա
(գրա
սենյակային).
մատնակալներ
սենյակային պիտույքներ). թղթե դրոշներ.
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). թղթա
պանակներ
փաստաթղթերի
համար.
կպչուն
ժապավեններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թղթե
թաշկինակներ.
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավեններ.
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. ոչ
մանածագործական պիտակներ. քարտեզներ.
երաժշտական
բացիկներ.
տեղեկագրեր.
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ).
բրոշյուրներ.
ավտոմատ
մատիտներ.
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ. տոմսեր. գրամեքենաների
ժապավեններ. գրամեքենաներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ).
գրելու
վրձիններ.
գրելու
կավիճ.
թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
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ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու դանակներ
(գրասենյակային).
մանկական
թղթե
կրծկալներ. թղթե զտիչներ սուրճի համար.
բուկլետներ. ասեղնագործության նմուշներ
(սխեմաներ). սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
թղթե շերտեր գուշակություններ անելու համար.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ
շարժական
հեռախոսների համար. նկարներ շրջանակված
կամ չշրջանակված. թղթե սրբիչներ ձեռքերի
համար.
փաստաթղթերի
մակաշերտման
ապարատներ (գրասենյակային). ստվարաթղթե
տուփեր
բոլորագլխարկների
համար.
պիտակները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ.
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). ներկերի
արկղեր. նկարիչների վրձիններ. ջնջոցներ
գրատախտակի
համար.
սուան-թուղթ
(չինական նկարչության և գեղագրություն
համար). մեխանիկական մատիտներ. վասի
(ճապոնական
թուղթ).
տրաֆարետներ
սննդամթերքը և ըմպելիքները զարդարելու
համար. անվանաքարտեր (բեյջեր). գծիկավոր
կոդերի ժապավեններ. գլիտեր (փայլազարդ)
գրասենյակային նպատակների համար. թղթե
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. թղթե
անձեռոցիկներ մաքրման համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
սնդուկներ
և
ճամփորդական
ճամպրուկներ.
անձրևի
և
արևի
հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր և
հագուստ կենդանիների համար. պայուսակներ.
քսակներ. դրամապանակներ, ճամփորդական
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա),
թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա),
բանալիների
պատյաններ,
բանալիների
պայուսակներ.
տափակ
ճամպրուկներ
փաստաթղթերի համար. թիկնապայուսակներ.
պորտպլեդներ. տնտեսական պայուսակներ.
կաշվե թամբակալներ. կաշվե սրակալներ.
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար
(փոկային շինվածքներ), փոկեր ուղեբեռի
համար.
ձեռնափայտեր
(գավազաններ).
այցեքարտերի թղթապանակներ. վզնոցներ
կենդանիների
համար.
քուղեր
կաշվից
և
կաշվի
նմանակումներից.
դատարկ
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պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար.
դնչկալներ.
դպրոցական
պայուսակներ.
կաշեփոկիկներ. բռնակներ ճամպրուկների
համար.
ճամպրուկներ.
ճամփորդական
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա).
ճամփորդական
սնդուկներ.
պատյաններ
հովանոցների համար. բռնակներ հովանոցների
համար.
նստոցների
վերածվող
ծալովի
ձեռնափայտեր. փոկեր ուղեբեռի համար.
ծովափի պայուսակներ. թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա). արկղեր և տուփեր
կաշվից
կամ
կաշեստվարաթղթից
կամ
դրանց նմանակումներից. կանացի պայու
սակներ. ալպենշտոկներ. թղթապանակներ
երաժշտական նոտաների համար. տնտեսա
կան
մթերա
ցանցեր.
կռնապայուսակներ.
պայուսակներ
փականագործական
գոր
ծիքների
համար
կաշվից
կամ
կաշվի
նմանակումներից. որսապարկեր (որսորդական
պարագաներ). կաշվե պարկեր (ծրարներ,
պայուսակներ)
փաթեթավորման
համար.
կահույքի պաստառներ կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից. կանացի պայուսակների
հիմնակմախքներ. մանկական լանջագոտիներ.
անվավոր
տնտեսական
պայուսակներ.
սպորտային
պայուսակներ.
հագուստ
ընտանի կենդանիների համար. լանջակապեր
երեխաներ կրելու համար, ուսափոկերով
համակներ
երեխաներ
կրելու
համար.
ծածկոցներ կենդանիների համար. կապեր և
լծասարքեր կենդանիների համար. քսակների
հիմնակմախքներ. այցեքարտերի պատյաններ.
ռանդոսերու
(ճապոնական
դպրոցական
կռնապայուսակ). սանձեր քայլելիս երեխաներին
պահելու համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ.
հաշվեպիտակներ ուղեբեռի համար. կաշվե
կտավներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
գոգնոցներ (հագուստ). լողափի զգեստներ.
լողազգեստներ.
սպորտային
հագուստ.
անջրանցիկ հագուստ. ձեռնոցներ (հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ (հագուստ).
թաթմաններ. գոտիներ (հագուստ). հագուստ
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների
համար.
հագուստ
մանկիկների
համար.
մանկական
վարտիքներ
(ներքնազգեստ).
մանկական
կրծկալներ,
բացառությամբ
թղթից
պատրաստվածների.
ներքնա
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զգեստ. ննջազգեստներ և պիժամաներ.
բաղնիքի
խալաթներ.
տաբատակալներ.
բոլորագլխարկներ.
գդակներ.
հովարներ
գլխարկների համար. հովարով գլխարկներ.
բերետներ. լողագլխարկներ. ջրցողի գլխարկներ.
մուֆտաներ
(հագուստ).
ականջակալներ
(հագուստ). ոչ էլեկտրական մուֆտաներ
ոտքերի
համար.
շարֆեր,
փողկապներ,
ժապավենակապեր.
կարճագուլպաներ,
գուլպաներ
(երկար),
ձգագուլպաներ.
կախակապեր. կապեր կարճագուլպաների,
երկար գուլպաների և ձգագուլպաների համար.
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ. տնային
կոշիկներ.
լողափի
կոշիկներ.
դիմակա
հանդեսի
կոստյումներ.
աշխատանքային
թևքեր. գլխաշորեր. բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի
հողաթափներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կրծկալներ.
բրիջիներ. լիֆեր. մանտո. բազկապատներ.
մորթե թիկնոցներ. գլխակապեր (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). հագուստ ջերսիից.
սվիտերներ.
կրծքակալներ.
տրիկոտաժե
հագուստ.
վերնազգեստ.
վերարկուներ.
տաբատներ.
գլխանոցով
բաճկոններ.
պուլովերներ.
սանդալներ.
վզպատներ.
շալեր.
շապիկներ
(բլուզներ).
կանացի
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բլուզներ.
զանգապաններ. սպորտային կիսակոշիկներ.
սպորտային տրիկոտաժեղեն. կոստյումներ.
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. համազգեստ.
բաճկոնակներ.
կոմբինեզոններ
ջրային
դահուկների համար. կանացի ներքնազգեստ.
մարմնամարզական կոշիկներ. իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
հագուստ
մարմնամարզիկների
համար.
հագուստ
հեծանվորդների համար. դիմակներ քնելու
համար. նիհարեցնող նյութեր պարունակող
հագուստ. ասեղնագործած հագուստ. կոշիկի
կրունկները պաշտպանող գլխադիրներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա
րատներ տեսախաղերի համար. տիկնիկներ.
թավշյա խաղալիքներ. թավշե արջուկներ.
խաղալիք պատկերաքանդակներ և խաղերի
հավաքակազմեր.
մարմնամարզական
և
սպորտային իրեր. խաղագնդեր, ռետինե
գնդակներ, փչովի խաղագնդակներ և փուչիկներ.
զարդարանքներ հանդիսությունների համար.
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տոնածառի զարդեր. ուշադրության նշաններ
(մանր նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում
է հյուրերին). տրանսպորտային միջոցներ
(խաղալիքներ). էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցներ
(խաղալիքներ).
սերֆինգի
տախտակներ.
սնոուբորդներ.
անվավոր
չմուշկներ. չմուշկներ. անվավոր տախտակներ
սահելու համար. պաշտպանիչ միջադիրներ
և վահանակներ (սպորտային և խաղային
հանդերձանքի
տարրեր).
օդաճնշական
խաղալիք
ատրճանակներ.
նարդի.
խաղագնդակներ. զանգակներ տոնածառերի
համար. բիլյարդի խաղագնդեր. բիլյարդի
սեղաններ.
կառուցելու
խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). սեղանի խաղեր. կոնֆետշրխկաններ (Սուրբ ծննդյան շրխկաններ).
կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկներով.
սարքեր և սարքավորումներ բոուլինգի համար.
խաղային կոնստրուկտորներ. մոմակալներ
տոնածառերի համար. շաշկու տախտակներ.
շաշկի
(խաղ).
շախմատ.
շախմատի
տախտակներ. արհեստական տոնածառեր.
տակդիրներ տոնածառերի համար. սարքեր
աճպարարության
ցուցադրման
համար.
Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների
անակնկալներ).
տարողություններ
խաղա
զառերի
համար.
տեգեր.
խաղազառեր.
համար.
մահճակալներ
տիկնիկների
տիկնիկների հագուստ. տնակներ տիկնիկների
համար. տիկնիկների սենյակներ. դոմինո
(խաղ).
մարմնամարզական
մարզագնդեր.
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
էքսպանդերներ
(վարժասարքեր).
տոնա
վաճառային
կարուսելներ.
ծծակներով
շշեր տիկնիկների համար. ձկնորսական
կեռիկներ. ձկնորսական սարքեր. լողաթաթեր.
ձկնորսական լողաններ. թռչող սկավառակ
ներ
(խաղալիքներ).
ավտոմատ
խաղեր.
ձեռնաթիակներ (ռակետներ). սարքեր խաղերի
համար.
տեսախաղերի
ավտոմատներ.
հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյուրակիր
խաղեր. տեսախաղերի արկադային ավտո
մատներ. պայուսակներ գոլֆի մականների
համար. գոլֆի մականներ. գոլֆի ձեռնոցներ.
ձեռնոցներ խաղերի և սպորտի համար.
անակնկալներով
խաղեր
խաղարկումների
համար. կարժառներ օդապարուկների համար,
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
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փաթաթելու
համար.
օդապարուկներ.
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
մահջոնգ. փոքր գնդակներ խաղերի համար.
խամաճիկներ.
թատերական
դիմակներ.
դիմակներ
(խաղալիքներ).
շարժական
մասերով
խաղալիքներ.
տրանսպորտային
նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ. մանր
զարդարանքներ երեկույթների և պարերի համար
(ուշադրության նշաններ). տնային խաղեր.
հրապատիճներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք
ատրճանակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ).
օղակներով խաղեր. ճոճաձիեր (խաղալիքներ).
առագաստավոր
տախտակներ
սերֆինգի
համար. դահուկներ. սահնակներ (սպորտային
ապրանքներ). տոբոգաններ (խաղալիքներ).
հարմարանքներ օճառի պղպջակներ բաց
թողնելու
համար
(խաղալիքներ).
հոլեր
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ
(սպորտային
պարագաներ).
հեծանվային
վարժասարքեր. լողավազաններ (խաղային
և սպորտային իրեր). լողավազանի փչովի
լողաններ. պահող տախտակներ լողի համար.
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողի համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. ճոճեր.
սեղանի թենիսի սեղաններ. խաղալիքներ
ընտանի
կենդանիների
համար.
ջրային
դահուկներ. խաղային պարագաներ լողալու,
ջրային խաղերի, սպորտի և զբաղմունքների
համար. գնդակներ լողափում օգտագործելու
համար. կանխավճարով աշխատող խաղային
ավտոմատներ.
հատուկ
պատյաններ
դահուկների և սերֆինգի տախտակների
համար. բինգոյի քարտեր. թիթեռնացանցեր.
խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. միասահուկավոր
անվավոր
չմուշկներ.
գլուխկոտրուկներ,
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). գեղադիտակներ.
կայմեր
առագաստով
տախտակների
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ.
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ.
ռուլետկաների (պտուտախաղերի) անիվներ.
գնդեր ձյան փաթիլներով. ձյունամուճակներ.
ճապոնական
խաղաթղթեր.
լողի
բաճկոնակներ. լողի գոտիներ. լողաններ լողի
համար. թևակապեր լողի համար. տոնական
թղթե գլխարկներ. ուժային մարզասարքեր.
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար.
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար.
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փոքրամասշտաբ
հավաքովի
մոդելներ
(խաղալիքներ). պաչինկոներ. սլոտ-մեքենաներ
(խաղային
ավտոմատներ).
խաղալիք
ռոբոտներ. դրոններ (խաղալիքներ). դյուրակիր
խաղային կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ
ժապավեններ.
ջոյստիկներ
տեսախաղերի
համար. քարտեր խաղերի համար. խաղային
վրաններ. խաղային կոնսոլներ. դյուրակիր
խաղային կոնսոլներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա.
ձու,
կաթ,
պանիր,
կարագ,
յոգուրտ,
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
արգանակներ.
արգանակի
խտածոներ.
խավիար. ձկնից արտադրված սննդամթերք.
ձկնից պատրաստված սննդամթերք. շաքարած
մրգեր. սառեցրած մրգեր. մրգային չիպսեր.
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից).
մսային դոնդող. մսի պահածոներ. կաթնային
ըմպելիքներ.
պահածոյացված
սնկեր.
մշակված ընկույզներ. լյարդի պաշտետներ.
գետնընկույզի յուղ. մշակված գետնընկույզ.
պահածոյացված սիսեռ. մրգակեղև. կար
տոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ.
աղցաններ. թթու կաղամբ. նրբերշիկ. քնջութի
սննդային յուղ. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու համար. ապուրներ. սոյայի շոռ.
բանջարեղենային աղցաններ. բանջարեղենի
ապուրներ. հարած սերուցք. ապուրի չոր
խտածոներ. արագ եփվող ռագու. արագ եփվող
կարտոֆիլի պյուրե. արագ եփվող միսո ապուր
(ճապոնական ապուրի տեսակ). կարրիով
ճաշաստեսակների
կիսաֆաբրիկատներ.
կարրիով
ռագուի
կիսաֆաբրիկատներ.
թեթև
նախուտեստներ.
ջրիմուռներ
(սննդամթերք). մշակված և պահածոյացված
միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. բեկոն.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար.
ընկույզից
մածուկ
շոկոլադով.
երշիկեղեն. կրոկետներ. ձկան պահածոներ.
մրգային
դոնդող.
մրգային
աղցաններ.
մրգային
պահածոներ.
եգիպտացորենի
սննդային յուղ. զեյթունի սննդային յուղ. չամիչ.
տոմատի խյուս. բանջարեղենի պահածոներ.
անկենդան ձկնեղեն և ծովամթերք. մշակված
և պահածոյացված ձկնեղեն և ծովամթերք.
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ձկնեղենի
և
ծովամթերքի
պահածոներ.
ծովամթերքի
սննդային
սպիտակուցներից
պատրաստված սննդամթերք. ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
պահածոյացված
լոբազգիներ.
կաթնային
կոկտեյլներ.
կաթի
գերակշռությամբ
կաթնային ըմպելիքներ. կիմչի (սննդամթերք
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով).
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից).
բոված ջրիմուռներ. կաթնային շիճուկ. սննդի
համար պատրաստված հալվե-վերա. մշակված
ձկնկիթ. ուտելի թռչնի բներ. կաթնաթթվային
բակտերիաներով ըմպելիքներ. նուշի կաթ.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
կենդանիների
աղիքներ
նրբերշիկներ
և
երշիկեղեն պատրաստելու համար. յակիտորի.
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). թաժին (մսի, ձկան կամ
բանջարեղենի հիմքով ճաշատեսակ).
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ,
սորբեթ և այլ սննդամթերք սննդային սառույցից.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. համեմունք. պահածոյացված
խոտաբույսեր (համեմունք). քացախ, սոուսներ
(համեմունք). սառույց. թխվածքաբլիթ. փոշի
հրուշակեղենի համար. ուտելի զարդարանքներ
տորթերի համար. բուրավետարարներ տորթերի
համար. բրնձային բլիթներ. կոնֆետներ.
շոկոլադ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. հացին քսվող
սնունդ
շոկոլադի
հիմքով.
հրուշակեղեն
տոնածառերը
զարդարելու
համար.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից
պատրաստված
սննդամթերք.
կակաոյի
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ.
սրճային բուրավետարարներ. որպես սուրճի
փոխարինիչներ օգտագործվող խառնուրդներ
և
պատրաստուկներ.
սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
ադիբուդի.
եգիպտացորենի
փաթիլներ. կարրի (ամոքանք). եփած կրեմ.
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից.
բուրավետարարներ սննդի համար, բացա
ռությամբ
եթերային
յուղերի.
սննդային
սառույց. մրգային դոնդող (հրուշակային).
քաղցրաբլիթներ. օշարակ սննդի համար. ոչ
բուժիչ թուրմեր. կետչուպ (սոուս). մատուտակի
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ՄԱՍ
1
№

պաստեղներ
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
(հրուշակեղեն). կուլեբյակա մսով (կերակուր).
տնային պայմաններում միսը փափկացնող
մթերքներ. նրբաբլիթներ. խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). պաշտետով կարկանդակներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք). պիցաներ.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մեղվամոր
կաթ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
վասաբի. սոյայի սոուս. մակարոնեղեն, լապշա
(արիշտա) և վերմիշել. ուդոն (ճապոնական ոճի
լապշա). սուշի. վանիլ. վաֆլիներ. սառեցրած
յոգուրտ
(սննդային
սառույց).
բրեցելներ
(աղի ոլորաբլիթ). ցորենի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. թեթև նախաճաշերի խառնուրդ՝
կազմված
կրեկերներից,
բրեցելներից
և
ադիբուդիից. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն
(մաստակ)
ոչ
բժշկական
նպատակների
համար. եգիպտացորենի ալյուր. կրեկերներ.
ոսկե օշարակ. բնական կամ արհեստական
սառույց. մակարոններ. նշակարկանդակներ.
մայոնեզ.
վարսակաձավար.
կուտապներ.
ռելիշ (համեմունք). պաքսիմատ. կերակրի
աղ. սենդվիչներ. տոմատի սոուս. սպագետի.
տարտեր
(մրգաբանջարեղենային
կար
կանդակներ). ցորենի ալյուր. համեմունքներ
աղցանների
համար.
մսային
թանձր
ամոքանք.
սոուսներ
մակարոնեղենի
համար.
արիշտայի
(լապշայի)
հիմքով
ճաշատեսակներ. հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. վարսակի փաթիլներ. գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների
համար.
հացահատիկային
սալիկներ
սպիտակուցի
բարձր պարունակությամբ. սննդային ալյուր.
աղանդերային
մուսեր
(հրուշակեղեն).
սննդամթերք վարսակի հիմքով. սոյայի խյուս
(համեմունք).
թեյի
հիմքով
ըմպելիքներ.
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). գլյուտենային հավելույթներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
մրգային սոուսներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի
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հիմքով). պանրային թեթև նախաճաշեր. սեմբեյ
(բրնձի կրեկերներ). շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի
և փոստային պատվերների ծառայություններ՝
կապված ուշադրության նշանների (մանր
նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում է
հյուրերին),
հանդիսությունների
համար
զարդարանքների,
նվերների
և
մանր
զարդարանքների,
օճառների,
օծանելիքի,
եթերային յուղերի, կոսմետիկական միջոցների,
մազերի համար լոսյոնների, մազերի խնամքի
միջոցների,
հարդարանքի
(արդուզարդի)
միջոցների, ատամի մածուկների ու փոշիների,
անձնական հիգիենայի միջոցների վաճառքի
հետ. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և
փոստային պատվերների ծառայություններ՝
կապված մաքրման, ողորկման (փայլեցման) և
հղկամշակման պատրաստուկների, լվացքի
նյութերի, մատնահարդարման (մանիկյուրի)
գործիքների, եղունգի խնամքի պատրաս
տուկների, եղունգի լաքերի, արհեստական
եղունգների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
կապված
պատվերների
ծառայություններ՝
դիետիկ նյութերի, մանկական սննդի, հիգիենիկ
պատրաստուկների, մոմերի, մոմերի և լամպերի
պատրույգների, վառելու (կպչան) նյութերի,
ճարպերի, քսանյութերի, ներկերի համար
յուղերի վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
սպաս
քեղենի,
ամանեղենի, մատնահարդարման (մանիկյուրի)
հավաքակազմերի, սափրվելու գործիքների,
ածելիների, խոհանոցային և կամ կենցաղային
նպատակներին ծառայող մեքենաների և ձեռքի
գործիքների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ժապավենների,
լուսանկարչական
ապա
րատների, կինոնկարահանման խցիկների,
լուսանկարներ
պարունակող
կոմպակտ
սկավառակների, տեսագրման սարքերի, տեսաև ձայնային արտադրանքի, տեսաժապավենների
և
ձայներիզների,
ձայնապնակների
և
ձայնասկավառակների,
ձայնի
և
(կամ)
պատկերի գրառման, հաղորդման և (կամ)
վերարտադրման սարքերի և գործիքների,
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հեռուստացույցների, պարկուճային փլեյերների
և մագնիսական ժապավենների վրա գրանց
ման (ձայնի, պատկերի, տեղեկատվության)
սարքերի, տեսաժապավենների և (կամ)
կոմպակտ սկավառակների փլեյերների և
տեսաժապավենների և (կամ) կոմպակտ
սկավառակների վրա գրանցման (ձայնի,
պատկերի,
տեղեկատվության)
սարքերի,
ռադիոների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
հեռախոսների, անլար հեռախոսների, բջջային
հեռախոսների,
բջջային
հեռախոսների
պատյանների, հեռախոսների զարդարանքների
և փոկերի, կատարված և ընդունված զանգերի
ցուցիչների, հաշվիչ մեքենաների, հաշվիչների
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝ կապված էլեկտրոնային և
համակարգչային խաղերի, կինոժապավենների,
լապտերների, օդափոխիչների, եփելու սպասքի,
թխվածքների և խմորի կաղապարների, հաց
բովելու հարմարանքների, վառարանների,
խոհանոցային սպասքի, սնունդ և (կամ)
ըմպելիքներ մատուցելու կամ պահպանելու
սպասքի և տարողությունների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ուտելու փայտիկների, կտրող գործիքների,
ճենապակյա ամանեղենի, բյուրեղապակյա
ամանեղենի,
արծնապատ
ամանեղենի,
արծաթեղենի, ապակեղենի, հախճապակյա
ամանեղենի,
խեցեղենի
վաճառքի
հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
մազերի համար չորուցիչների, լամպերի,
լուսամփոփների
և
դրանց
մասերի
ու
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
մանկասայլակների, փուչիկների, հեծանիվների
ազդանշանային շչակների, ժամացույցների և
դրանց
պարագաների,
մասերի
ու
պիտույքակազմերի վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ոսկերչական իրերի և դրանց նմանակումների,
զարդարանքների (թանկարժեք իրեր), ազնիվ
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մետաղների
ձուլակտորների,
ազնիվ
մետաղներից
տուփերի
վաճառքի
հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ազնիվ մետաղներից թևքաճարմանդների,
ազնիվ մետաղներից փողկապների սեղմիչների
և
ազնիվ
մետաղներից
փողկապների
գնդասեղների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ազնիվ մետաղներից գեղարվեստական իրերի,
ազնիվ մետաղներից դեկորատիվ գնդասեղների,
ազնիվ
մետաղներից
կոշիկների
զարդարանքների,
ազնիվ
մետաղներից
արձանների,
ազնիվ
մետաղներից
արձանիկների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
երաժշտական արկղիկների, երաժշտական
գործիքների,
նկարների,
լուսանկարների,
գրենական պիտույքների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների ծառայություններ՝ կապված աղբի
համար թղթե տոպրակների, գրիմը հեռացնելու
համար
թղթե
անձեռոցիկների,
թղթե
կաշպոների (դեկորատիվ ծաղկամաններ),
թղթե ժապավենների, սուրճի համար թղթե
զտիչների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների ծառայություններ՝ կապված թղթե
կոսմետիկ անձեռոցիկների, թղթե մանկական
տակաշոր-վարտիքների,
մանկական թղթե
կրծկալների, թղթե էջանիշների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
զուգարանի
թղթի,
սեղանի
թղթե
անձեռոցիկների, թղթե թաշկինակների, թղթե
կամ ստվարաթղթե տուփերի, սեղանի թղթե
սփռոցների, սեղանի թղթե սպիտակեղենի
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի և փոստային պատվերների ծառա
յություններ՝ կապված նկարիչների համար
ներկերի և նյութերի, նկարելու վրձինների,
գրելու հարմարանքների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
կապված
պատվերների
ծառայություններ՝
տպագիր արտադրանքի, գրքերի, թերթերի,
ամսագրերի և պարբերական հրատարա

03/2

ՄԱՍ
1
№

կությունների, բացիկների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
խաղաթղթերի, փաթեթավորման նյութերի
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
նկարների
շրջանակների և հենակալների, գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար
սոսնձող նյութերի վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
կաշվից կամ կաշվի նմանակումներից կահույքի
հարդարանքի,
կաշվից
կամ
կաշվի
նմանակումներից տուփերի, կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից բանալիների պատյանների
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝ կապված կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից պատյանների, կաշվից կամ
կաշվի նմանակումներից կենդանիների համար
լծասարքերի, կաշվից կամ կաշվի նմանա
կումներից թամբակալների, կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից փոկերի, կաշվից կամ կաշվի
նմանակումներից կահույքի պաստառների
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝ կապված պայուսակների և
ճամպրուկների,
քսակների
և
դրամա
պանակների, հովանոցների և անձրևանոցների,
ձեռնափայտերի վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
կահույքի, հայելիների, հագուստ կախելու
համար հարմարանքների (կախաթևիկների),
տուփերի և տարողությունների, տարբերիչ
թիթեղիկների,
կենցաղային
փոքր
պիտույքակազմերի,
կենցաղային
կամ
խոհանոցային սպասքի և տարողությունների,
սանրերի,
սպունգների,
խոզանակների,
մաքրման համար ծառայող պարագաների
վաճառքի հետ. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
ակնոցների,
ակնոցների շրջանակների և արևապաշտպան
ակնոցների և դրանց պատյանների ու
պիտույքների,
մանածագործվածքի
և
մանածագործվածքից ապրանքների, անկող
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նային պարագաների, սեղանի սպիտակեղենի
և ծածկոցների, անձեռոցիկների, սեղանի վրայի
տակդիրների,
կահույքի,
գալանտերեայի
ապրանքների, թաշկինակների վաճառքի հետ.
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
հագուստի
պարագաների,
կոշկեղենի
և
գլխարկների, կոճակների, կրծքանշանների,
ժապավենների, ժանյակների, ասեղնագործած
իրերի,
վարսակալների
և
մազերի
զարդարանքների, ճարմանդների, կոշիկների
զարդարանքների,
գլխարկների
զարդա
րանքների, կայծակ-ճարմանդների, գորգերի և
փռոցների վաճառքի հետ. մեծածախ և
մանրածախ
վաճառքի
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
խաղալիքների,
խաղերի,
տիկնիկների,
արձանիկների, սպորտային պարագաների,
տոնածառի զարդերի վաճառքի հետ. մեծածախ
և մանրածախ վաճառքի և փոստային
պատվերների
ծառայություններ՝
կապված
սննդի
և
ըմպելիքների,
հրուշակեղենի,
ծաղիկների
և
ծաղկային
ապրանքների,
լուցկիների, սիգարների, սիգարետների և
ծխելու պիտույքների վաճառքի հետ. գովազդ.
ցուցահանդեսների
և
առևտրական
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդային գործակալություններ. կառա
վարում ստեղծագործական գործարարության
ասպարեզում.
ներմուծման-արտահանման
գործակալություններ.
տեղեկատվության
հավաքում
և
վերածում
տվյալների
համակարգչային բազաների. գովազդային
նյութերի տարածում. հյուրանոցային գործերի
կառավարում. հետազոտություններ շուկայա
գիտության ասպարեզում. արտաքին գովազդ.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. ինտեր
ակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.
մատակարարման ծառայություններ երրորդ
անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա
հովում). գովազդային ժամանակի վարձույթ
բոլոր
զանգվածային
տեղեկատվության
միջոցներում. գրասենյակային սարքերի և
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ապարատների
վարձույթ.
առևտրային
ավտոմատների վարձույթ. գովազդ փոստով.
ապրանքների
և
ծառայությունների
լիցենզիաների
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ
սպառողներին ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. ապրանքների
ցուցադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով. գովազդային ֆիլմերի
արտադրություն. ծառայություններ հասա
րա
կական հարաբերությունների բնագավառում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
լուսապատճենահանող սարքավորման վար
ձույթ. ցուցափեղկերի ձևավորում. երրորդ
անձանց ապրանքների և ծառայությունների
խթանում պարգևային կտրոնների թողարկման
միջոցով. հեռուստամարքեթինգի ծառայու
ճանապարհորդողների
թյուններ.
հաճախ
ծրագրերի
կառավարում.
ֆինանսական
աուդիտ. ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցության
ծառայություններ. կորպորատիվ հաղորդակ
ցության ծառայություններ. գրասենյակային
ապարատների
վարձույթ
քովորքինգ
տարածքներում.
դաս
41.
զվարճություններ.
զվար
զվարճանքի
ճանքի
ծառայություններ.
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու
թյուններ. խաղադահլիճների ծառայություն
ների տրամադրում. կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
շոուների,
համերգների,
կենդանի կատարումների, թատերականացված
ներկայացումների,
ցուցահանդեսների,
սպորտային
մրցումների,
մարզական
և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում,
թողարկում
և
ներկայացում.
երաժշտա
սրահների ծառայությունների տրամադրում.
կինոդաթատրոնների
ծառայությունների
տրամադրում. կաբարեի ծառայություններ.
կինոստուդիաների
ծառայություններ.
դիսկոտեկների
ծառայություններ.
ակումբ
ների ծառայություններ. գրքերի, տեքստային
նյութերի,
ամսագրերի,
թերթերի
և
գրա
պարբերականների
հրապարակում.
դարանների
ծառայություններ.
զվարճու
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թյունների, ցուցահանդեսների, համերգների,
շոուների, ներկայացումների, սպորտի, խաղերի,
հանգստի և մշակութային միջոցառումների
համար տարածքների և սարքավորումների
տրամադրում.
առողջության
ակումբների
ծառայություններ.
հանգստի
բազաների
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու
թյան
և
դաստիարակության,
զվարճու
թյունների, զվարճանքի, հանգստի, սպորտի
և մշակույթի հարցերով. հեռուստատեսային
զվարճալի
հաղորդումներ,
զվարճալի
ռադիոհաղորդումներ. ռադիո և հեռուստա
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. կինոֆիլ
մերի
և
տեսանյութերի
արտադրություն.
կինոֆիլմերի,
տեսաֆիլմերի,
լազերային
սկավառակների,
տեսասկավառակների
և
DVD-ների
վարձակալություն.
ձայնա
գրությունների վարձակալություն. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ, դեկորացիաների
վարձույթ
շոու-ծրագրերի
համար.
մանկապարտեզներ (կրթություն). երգակցելու
հնարավորությամբ տեսալսողական սարքա
վորանքով
կահավորված
ակումբների
և
հանգստյան սենյակների ծառայություններ.
խաղասենյակների ծառայություններ. գեղեց
կազմակերպում.
կության
մրցույթների
կրկեսների
ծառայություններ.
հեռակա
ուսուցում. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի համար. ցուցահանդեսների կազմա
կերպում
մշակութային
կամ
կրթության
նպատակներով.
խաղերի
անցկացման
ծառայություններ.
մարմնամարզության
ուսուցում. թանգարանների ծառայություններ
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). վիճակա
խաղերի
կազմակերպում.
նվագախմբերի
ծառայություններ. ժամանցային հանդիպում
ների
ծրագրերի
կազմում.
սցենարներ
գրելու
ծառայություններ.
թատերական
ներկայացումներ. կենդանաբանական այգի
ների ծառայություններ. հրապարակումներ
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի օգնությամբ. համակարգչային
ցանցերի կողմից տրամադրվող
ծառայու
թյուններ առցանց խաղերի ոլորտում. թարգմա
նություն ժեստերի լեզվից. մասնագիտական
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). միկրոֆիլմերի ստեղծում.
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային
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ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար
ճություններ). լուսանկարչություն. տեսաֆիլմերի
արտադրություն. կարաոկե ծառայություններ.
առցանց
ապահովում
ոչ
ներբեռնելի
էլեկտրոնային հրապարակումներով. գրքերի և
պարբերականների առցանց հրապարակում.
տեսագրում. բոուլինգ խաղալու տարածքներ.
ֆիթնեսի
կազմակերպում
բեյսբոլի
դաշտերում.
փակ
տարածքում
բեյսբոլի
դաշտերի տրամադրում. բեյսբոլի խաղերի
տեսքով զվարճությունների կազմակերպում.
ֆիլմերի
առցանց
ցուցադրություն.
զվարճությունների
ծառայություններ,
այն
է՝ ինտերակտիվ էլեկտրոնային խաղերի
տրամադրում
համակարգչային
ցանցերի
միջոցով.
չբեռնվող
ինտերակտիվ
խաղերի
ժամանակավոր
օգտագործման
ապահովում.
առողջության
ակումբների
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնեսմարզումներ). կինոֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային հոլովակների.
կինոդահլիճների ծառայությունների տրամա
կրթության
դրում.
տեղեկատվություն
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության
հարցերով. խաղասարքերի վարձույթ. գոլֆի
դաշտերի տրամադրում. տեքստային նյութերի
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային
նյութերի.
հանգստի
կազմակերպում.
տեղեկատվություն
հանգստի
հարցերով.
ձայնային և տեսողական սարքավորումների
վարձակալություն.
տեսախցիկների
վար
ձույթ.
կինոժապավենների
վարձույթ.
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոնների
կամ
հեռուստաստուդիաների
համար.
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոպրոյեկտորների
և դրանց պարագաների վարձույթ. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ.
մարզադաշտերի
սարքավորումների
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ.
տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
խաղալիքների
վարձույթ.
կենդանիների
վարժեցում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն). թարգմանիչների ծառայու
թյուններ. վարպետաց դասերի կազմակերպում
և անցկացում (ուսուցում). զվարճությունների
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ծառայություններ, այն է՝ ձայնա- և տեսանյութերի,
պատկերների,
հեռուստահաղորդումների
և
կինոֆիլմերի
տրամադրում
առցանց
համակարգչային
ցանցում.
պատկերների,
ձայնի և տեսանյութերի տրամադրում առցանց
ցանցերի
միջոցով.
տեղեկատվություն
հորինված պերսոնաժների մասին. ոչ բեռնելի
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ
պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
ոչ բեռնելի հեռուստատեսային ծրագրերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
կինովարձույթ
(կինոպրոկատ). հատուկ կարիքներով զբաղվող
օգնականների կողմից մատուցվող կրթական
ծառայություններ.
դրոնի
կառավարման
քննությունների անցկացում. միջոցառումների
համար ձայնային ռեժիսորի ծառայություններ.
միջոցառումների համար լուսային տեխնիկի
ծառայություններ.
կինոֆիլմերի
ստեղծում,
բացառությամբ գովազդային կինոֆիլմերի.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների և արդյունաբերական
հետազոտությունների
ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման
մշակում
և
զարգացում.
խորհրդատվություն
ճարտարապետության
հարցերով,
խորհրդատվություն
տեխնո
լոգիական
վերահսկողության
հարցերով.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում.
հատակագծերի
մշակում
շինարարության
բնագավառում.
խորհրդատվություն
շրջակա
միջավայրի
պաշտպանության
հարցերով.
արդյունաբերական
դիզայն.
ինտերիերի
ձևավորում.
դիզայներների
ծառայություններ
փաթեթավորման
բնա
մոդելավորում.
գավառում.
հագուստի
գեղարվեստական
դիզայն.
եղանակի
տեսության
ծառայություններ.
քաղաքների
հատակագծերի կազմում. համակարգչային
ծրագրերի
բազմացում.
ծրագրային
ապահովման
մշակում.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
տեղակայում.
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ
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նիկայի ոլորտում. տվյալների կամ փաստա
թղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից
էլեկտրոնային
կրիչի
վրա.
վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում
երրորդ անձանց համար. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբսայթերի).
«ամպային»
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ. համակարգիչների վար
ձույթ.
խորհրդատվություն
ծրագրային
ապահովման հարցերով. համակարգչային
համակարգերի
վերլուծություն.
համա
կարգչային
համակարգերի
նախագծում.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվական ծառայություններ. փաստա
թղթերի թվայնացում (տեսածրում). տեղեկա
տվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
պահես
խորհրդատվություն.
տվյալների
տային հեռապատճենման ծառայություններ.
համա
և
կարգչային
տեխնոլոգիաների
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության
տրամադրում
վեբ-կայքերի
միջոցով.
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն
(SaaS).
վեբ-կայքերի
դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ինտերիերի
դիզայն.
համակարգչային և տեխնոլոգիական ծառայու
թյուններ
համակարգչային
տվյալների,
անձնական ու ֆինանսական տեղեկատվության
ապահովման
համար,
ինչպես
նաև
տվյալների և տեղեկատվության նկատմամբ
չարտոնված մուտքերը հայտնաբերելու համար.
համակարգչային
հարթակների
մշակում.
այցեքարտերի դիզայն. գովազդային նյութերի
գրաֆիկական դիզայն.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների,
սրճարանների, նախաճաշարանների, բարերի,
սննդասրահների, ճաշարանների ծառայու
թյուններ.
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ).
ինքնասպասարկման
ռեստո
րանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. կոկտեյլ մատուցող սրահների
ծառայություններ. սննդամթերքի զարդարում.
տորթերի
զարդարում.
ճաշատեսակների
պատրաստման
մասին
տեղեկատվու
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թյան տրամադրում և խորհրդատվություն.
անհատական խոհարարի ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում
և
տեղերի
ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար.
հյուրանոցների,
մոթելների, պանսիոնների ծառայություններ
և տեղեկություններ դրանց վերաբերյալ.
ճամփորդական գործակալների և միջնորդ
ների միջոցով հյուրանոցային սենյակների
ամրագրման
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի
տրամադրում).
դահլիճների
տրամադրում
ցուցահանդեսների
համար.
երգակցելու
հնարավորությամբ տեսալսողական սարքա
վորանքով
կահավորված
ռեստորանների,
սրճարանների, նախաճաշարանների, բարերի,
սննդասրահների, ճաշարանների և հանգստի
սենյակների ծառայություններ. երեխաների
խնամքի ծառայություններ. մանկամսուրների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների ծառայություններ. սննդով և ըմպելիքներով
ապահովում հարսանյաց արարողությունների
ժամանակ. հարսանյաց արարողությունների
համար դահլիճների տրամադրում. էլեկտրական
տոստերների, միկրոալիքային վառարանների,
ջեռուցման սալերի, կերակուր և ըմպելիքներ
պատրաստելու ապարատների և սպասքի
վարձույթ. պանսիոններ կենդանիների համար.
քեմպինգների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների
համար.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
վարձակալում. վրանների վարձույթ. շարժական
շինությունների վարձույթ։
____________________

(210) 20190129
(220) 25.01.2019
(730) Լոհման Էնիմըլ Հելթ ԳմբՀ, DE
(540)
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(511)
դաս 5. անասնաբուժական պատրաս
տուկներ, մասնավորապես՝ պատվաստանյութեր
ընտանի թռչունների համար:
____________________

(210) 20190130
(220) 25.01.2019
(730) Սամսոն Գագիկի Սամսոնյան, Կոտայքի
մարզ, Քասախ, Փարաջանովի 4/1, AM
(540)

(511)
դաս 31. անասնակեր:
____________________

(210) 20190137
(220) 29.01.2019
(730) «Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ»,
CN
(540)

(511)
դաս 9. տեղեկատվության (տվյալների)
մշակման սարքեր. համակարգչային գրառված
ծրագրային ապահովում. համակարգչային
ծրագրեր
(ներբեռնվող
ծրագրային
ապահովում). անձնական թվային օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային
ծրագրային
հարթակներ,
գրառված
կամ
բեռնվող.
բեռնվող գրաֆիկական տարրեր բջջային
հեռախոսների համար. հեռահաղորդակցային
ապարատներ
ոսկերչական
զարդերի
տեսքով.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
ներբեռնելի
հավելվածներ
բջջային հեռախոսների համար. պլանշետային
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համակարգիչներ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ.
արհեստական
բանա
կանությամբ
մարդանման
ռոբոտներ.
սմարթ-ակնոցներ
(տվյալների
մշակման).
սմարթ-ժամացույցներ (տվյալների մշակման).
վիրտուալ իրականության խաղային ծրագրեր.
ՀՀԴ քարտ նթերցող սարքեր. թասքրին
գրիներ.
վրան
կրովի
համակարգիչներ.
ժեստի ճանաչման ծրագիր. լուսանկարների
տպիներ.
ատնահետքերի
սկաներներ.
դեմքի ճանաչման սարքեր. նավիգացիոն
գործիքներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի
սարքավորումներ
(GPS).
սմարթֆոններ.
շարժական
հեռախոսներ.
բջջային հեռախոսներ. մարմնի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. բջջային հեռախոսների պատյաններ.
բջջային
հեռախոսների
ծածկոցներ.
պաշտպանիչ
թաղանթներ
հարմարեցված
շարժական հեռախոսների համար. վրան
կրովի
սմարթֆոններ.
ստեղնաշարեր
շարժական հեռախոսների համար. անլար
սարքեր շարժական հեռախոսների համար.
կանգնակներ
հարմարեցված
շարժական
հեռախոսների
համար.
բարձրախոսների
պատյաններ.
անլար
բարձրախոսներ.
սմարթ բարձրախոսներ. AI բարձրախոսներ
(բարձրախոսներ
արհեստական
ինտե
անլար
լեկտով).
ականջակալներ.
ականջակալներ. վիրտուալ իրականության
գլխադիր սաղավարտներ. ականջակալներ
հարմարեցված
շարժական
հեռախոսների
համար.
գլխադիր
սաղավարտներ
սմարթֆոնների
համար.
միկրոֆոններ
հեռահաղորդակցային
ապարատների
համար. հեռուստացույցի սեթ թոփ տուփեր.
մոնոպոդներ
(ձեռքի
ամրակալաններ).
մոնոպոդներ
շարժական
հեռախոսների
համար.
ինքնանկարահանման
(սելֆիի)
օբյեկտիվներ. միացված ապրանջաներ (չափող
սարքեր). ՀՀԴ մալուխներ. ՀՀԴ մալուխներ
բջջային հեռախոսների համար. փոխակերպիչ
խցակներ.
էներգիայի
ադապտերներ.
էկրաններ շարժական հեռախոսների համար.
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր.
էլեկտրական
մարտկոցներ.
լիցքավորող
սարքեր կուտակիչների համար. շարժական
լիցքավորման բանկեր (վերալիցքավորվող
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մարտկոցներ). անլար լիցքավորող սարքեր.
կանգնակներ մեքենաներում հարմարեցված
հեռախոսների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ- կրիչներ.
բեռնվող հուզապատկերակներ շարժական
հեռախոսների համար. խաղային ծրագրեր
համակարգիչների համար, ներբեռնելի:
____________________

(210) 20190168
(220) 01.02.2019
(730) Կարեն Լուսինյան, Երևան, Կոմիտաս 54,
բն. 78, AM
(540)

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառա
յություններ. առևտրային տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային նյութերի տարածում. աշխատանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայու
թյուններ.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառա
վարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
ապրանքների
ցուցադրում.
օգնություն
առևտրային
կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման
հար
ցերում. գովազդային նյութերի նորացում.
գործարարության
արդյունավետության
փորձա
քննական ծառայություններ. հետա
զոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված

59
59

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.03.2019

հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական
խորհրդատվություն
գործարարության
ասպա
րեզում. տնտեսական կանխատեսում.
գործնական
տեղեկատվություն.
հյուրա
նոցային
գործունեության
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմնապաշարներում. տեղե
կա
տվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. գների համեմատման ծառայություններ.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդություն
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա
կառավարում.
տողների
գործունեության
առևտրային գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար.
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում
տվյալների նորացում և պահում. գործարար
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
սպառողների
հավա
տարմության
ծրագրերի
կառավարում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն
գրանցամատյանների
ների
գրանցում.
տեղեկա
տվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
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մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման,
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում
բիզնեսծառայություններ.
հասարակության
հետ
հաղորդակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդա
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության
վերա
բերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
նախապես գրառված երաժշտության և ֆիլմերի
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամա
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ.
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
միջնորդային
գործունեություն.
վարկային
գործակալությունների
ծառայություններ.
անշարժ գույքի հետ կապված գործառ
գործա
նություններ
իրականացնող
կալությունների
ծառայություններ.
միջնորդություն
անշարժ
գույքի
հետ
կապված գործառնություններում. բանկային
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնահատում.
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն.
դրամի
փոխանակում.
ճամփորդական
վճարագրերի
թողարկում.
ֆինանսական
հաշվանցում
(քլիրինգ).
ֆինանսական
գնահատումներ
(ապահովագրություն,
բանկային
գործառնություններ,
անշարժ
գույք).
ֆակտորինգ.
խնամակալական
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան
սական
կառավարում.
փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների
ձեռնարկություն
և
գյուղատնտեսական
առողջության
ների
վարձակալություն.
ապահովագրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ
պատահարներից
ծովում.
հիփոթեքային վարկեր. ֆինանսական վարձա
կալություն.
բնակարանային
բյուրոների
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ծառայություններ (անշարժ գույք). ֆինանսական
վերլուծություն. հնարժեք իրերի գնահատում.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով.
սպասարկում
վարկային
քարտերով.
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական
միջոցների
փոխանցում
էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվություն. վարձակալական վճար
ների գանձում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). ֆինանսական
հովանավորություն.
բանկային
գործառ
նությունների
առցանց
իրականացում.
առևտրաարդյունաբերական գործունեության
լուծարք
(ֆինանսական
ծառայություններ).
վերանորոգման
արժեքի
ֆինանսական
գնահատում. միջնորդային ծառայություններ.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. տարբեր մասնագետների
համատեղ
աշխատանքի
համար
գրասենյակների
վարձույթ.
ֆինանսական
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
դաս 38. համակարգչային տերմինալներով
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով
հաղորդագրությունների
և
պատկերների
փոխանցում.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում. հաղորդագրությունների էլեկտրո
(հեռահաղորդակցական
նային
տախտակ
ծառայություններ). տվյալների հիմնապաշար
մուտքի
ապահովում.
թվային
ֆայլերի
հաղորդում. տվյալների հեսքի փոխանցում.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ավիափոխադրումներ.
ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ.
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի
ծառայություններ.
ջրային
տրանսպորտի
վարձույթ.
փոխադրումներ
բեռնատար
ավտոտրանսպորտով.
փոխադրումներ
սայլային
տրանսպորտով.
երկաթուղային
փոխադրումներ. ձիերի վարձույթ բեռների
տեղափոխում. ծովային բեռնափոխադրումների
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում.
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա
շրջիկների համար. ապրանքների առաքում.
ապրանքների պահպանություն. ավտոմոբիլների
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք
ների
պահպանություն
պահեստներում.
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ՄԱՍ
1
№

պահեստների
վարձույթ.
փոխադրումներ
գետային
տրանսպորտով.
նավավարձ
(ապրանքների
փոխադրում
նավերով).
նավավարձակալում.
ավտոտնակների
վարձույթ.
ավտոտրանսպորտի
համար
տեղի վարձույթ. տրանսպորտային
կայանա
միջոցների
վարձույթ.
տրանսպորտային
ծառայություններ.
փոխադրումներ
ջրային
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա
գայությունների
համար
փոխադրումների
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ.
նավատարի ծառայություններ. քարշակում.
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա
գրում. տաքսի ծառայություն. տրամվայով
փոխադրումներ. բեռների առաքում. ծովային
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա
դրում. փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս.
նավակների պահպանություն. միջնորդություն
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն
փոխադրումների
դեպքում.
վարորդների
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա
յություններ (նամակների կամ ապրանքների
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում
ապրանքների պահպանության հարցերով.
տեղեկատվություն
փոխադրումների
հար
ցերով.
տրանսպորտային
միջոցների
համար փակ կայանատեղերի վարձույթ.
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում.
ճանապարհորդությունների
ամրագրում.
փոստային առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. տվյալների կամ
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ
անձանց
համար.
ծաղիկների
առաքում.
տեղեկատվություն
երթևեկության
վերա
բերյալ.
ավտոբուսների
վարձույթ.
նավագնացական համակարգերի վարձույթ.
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. նվերների
փաթեթավորում. քարշերինգի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ.
զվար
զվարճու
ճությունների
ծառայություններ.
թյունների կազմակերպում հյուրերի համար.
կրկեսային
կատարումների
ներկայացում.
ֆիզիկական դաստիարակություն. հանգստի
օբյեկտների տրամադրում. տեքստային նյութերի
հրապարակում, բացառությամբ գովազդա
յին
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նյութերի. կրթադաստիարակչական ծառայու
թյուններ.
մարմնամարզության
ուսուցում.
վարյետեների ներկայացումներ. երաժշտա
սրահների
ներկայացումներ.
նվագա
խմբերի
ծառայություններ.
թատերական
ներկայացումներ.
սպորտային
սարքերի
տրամադրում. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր).
ակումբների
ծառայություններ
(զվարճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումների
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթության
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումներ. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադրում.
մանկապարտեզներ
(կրթություն).
սպոր
կազմակերպում.
տային
մրցումների
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում. թանգարանների ծառայություններ
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). ձայնա
գրությունների ստուդիաների ծառայություններ.
տեղեկատվություն
հանգստի
հարցերով.
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա
կերպում
և
անցկացում.
սպորտային
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
ներկայացումների
տոմսերի
ամրագրում.
պարահանդեսների
կազմակերպում. ներկայացումների կազմա
կերպում (իմպրեսարիոների ծառայություններ).
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա
մադրում.
թենիսի
կորտերի
վարձույթ.
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր
օգնու
հրատարակչական
համակարգերի
թյամբ. համակարգչային ցանցերի կողմից
առցանց
տրամադրվող
ծառայություններ
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություններ.
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գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ
(զվարճություններ).
առցանց
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
հրապարակումներով.
մասնագիտական
կողմն
որոշում
(խորհուրդներ
կրթության
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների
ծառայություն.
տոմսերի
բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
հրապարակումների մանրակերտում, բացա
ռությամբ
գովազդայինների.
մարզիչների,
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. բանավոր
թարգմանողների ծառայություններ. անհա
տական
մարզիչների
ծառայություններ.
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտա
դրանքի թողարկում. դպրոցների կողմից
մատուցվող
կրթական
ծառայություններ.
կրկնուսույցի
ծառայություններ.
կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում
և
անցկացում.
զբոսավարի
(գիդի)
ծառայություններ.
սիմուլյատորի
միջոցով
մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
չբեռնվող
հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադրում
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով.
լեռնային
զբոսաշրջության
իրականացում և առաջնորդում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների
կազմակերպում
զվարճությունների
համար.
գեղարվեստի
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային
ծառայություններ.
դաս
42.
համակարգիչների
համար
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման
մշակում.
ծրագրային
ապահովման
արդիականացում. խորհրդատվություն համա
կարգչային տեխնիկայի մշակման և զարգացման
ոլորտում.
ծրագրային
ապահովման
վարձույթ.
համակարգչային
տվյալների
վերականգնում.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում. համակարգչային համակար
հետազոտություն
գերի
վերլուծություն.
ներ
կենսաբանության
բնագավառում.
կազմում.
քաղաք
ների
հատակագծերի
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
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ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրա
գրերի բազմացում. վեբ-կայքերի ստեղծում
և
տեխնիկական
սպասարկում
երրորդ
անձանց համար. համակարգչային կայքերի
տեղադրում (վեբ-սայթերի). համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
տեղակայում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրային
ապահովման
հարցերով.
վեբսերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
համակարգերի
պաշտպանություն
վիրուս
ներից.
փաստաթղթերի
թվայնացում
(տեսածրում).
հեռակա
հասանելիության
համակարգչային
համակարգերի
մոնի
տորինգ. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապա
հովում
որպես
(SaaS)
ծառայություն.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
խորհրդատվություն.
գիտական
ոլորտում
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում.
սերվերների հոսթինգ. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալների
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում
տեղեկատվության, տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով.
աշխարհագրական
քարտեզներ
կազմելու
ծառայություններ.
«ամպային»
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա
տվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
արտաքին
(աութսորս)
ծառայությունների
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվություն.
տեխ
նիկական
փաստաթղթերի
կազմում.
ինտերիերի
դիզայն.
համակարգչային
համակարգերի
մոնիտորինգ
անսար
համար.
քությունները
բացահայտելու
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատա
լոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ
անձանց
համար
(ծառայություններ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համա
ցանցային
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
խորհրդա
թյան
հարցերով.
տվություն
տվյալների
կոդավորման
հարցերով.
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համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
չարտոնված
մուտքերը
կամ
տվյալների
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PAAS).
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործակալություններ.
սննդամթերքի
պատ
րաստում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի
ձևավորում
(քեյթրինգ).
սրճարանների
ծառայություններ.
նախա
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ
ների
ծառայություններ.
ճաշարանների
ծառայություններ
հիմնարկներում
կամ
ուսումնական հաստատություններում. ժամա
նակավոր
բնակատեղերի
վարձակալում.
պանսիոնների
ծառայություններ.
զբոսա
շրջիկների համար տների ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
մանկա
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ.
տեղերի
ամրագրում
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրա
նոցներում. ինքնասպասարկման ռես
տորան
ների
ծառայություններ.
խորտ
կարանների
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների
բարերի
ծառայություններ.
համար.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի
տրամադրում).
շարժական
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար.
մոթելների
ծառայություններ.
կահույքի,
սեղանի
սպիտակեղենի
և
ամանեղենի
վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում հավաքների համար. վրանների
վարձույթ. խոհանոցաին սարքերի վարձույթ.
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ.
մթերքից
խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար ընդունարանների ծառայություններ
(ժամանման և մեկ նման կառավարում). վաշոկու
ռեստորանների ծառայություններ. «ուդոն» և
«սոբա» ռեստորանների ծառայություններ.
դաս 44. դեկորատիվ - բնանկարային
այգեգործություն. հասարակական բաղնիքների
ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով.
թուրքական բաղնիքների ծառայություններ.
գեղեցկության սրահների ծառայություններ.
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բժշկական կլինիկաների ծառայություններ.
վարսավիրանոցների ծառայություններ. այգե
գործություն.
գյուղատնտեսական
սարքա
վորանքի վարձույթ. մերսում. բժշկական
օգնություն. ֆիզիոթերապիա. առողջատների
ծառայություններ.
կենդանիների
խնամք.
մատնահարդարում.
մանկաբարձական
օգնու
թյուն. հոգեբանների ծառայություններ.
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառայու
թյուններ. վիզաժիստների ծառայություններ.
պիրսինգ:
____________________

03/2

ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս 41. գիշերային ակումբների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20190218
(220) 08.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալմինե Նավա
սարդյան Լևոնի, Գեղարքունիքի մարզ, ք.
Սևան, Նալբանդյան 51/18, AM
(540)

(210) 20190183
(220) 04.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիա Մովսիսյան,
Երևան, Ջանիբեկյան փ., տուն 27/1, AM
(540)

(511)
դաս 18. հագուստ ընտանի կենդանիների
համար:
____________________

(210) 20190210
(220) 07.02.2019
(730) Արթուր Անդրեև, Երևան, Արարատյան
62/1, բն. 815, AM
(540)

(511)
դաս 5. մայր մեղվի կաթ դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղամոմեր.
քսուքներ բժշկական նպատակների համար.
դեղաթուրմեր. սննդային հավելումներ մայր
մեղվի կաթից. ակնամոմ դեղագործական
նպատակների համար. սննդային հավելումներ
ակնամոմից. սննդային հավելումներ բույսերի
ծաղկափոշուց.
սննդային
հավելումներ
կոսմետիկական ազդեցությամբ. հեշտոցային
լվացման միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. հեշտոցային լուծույթներ բժշկական
նպատակների համար.
դաս 29. սննդի համար պատրաստված
ծաղկափոշի.
դաս 30. մեղր. ակնամոմ. մեղվամոր կաթ.
դաս 44. ոչ ավանդական բժշկության
ոլորտում ծառայություններ:
____________________

(210) 20190303
(220) 21.02.2019
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(730) Իրինա Կարապետյան, Երևան, Քեռու փ.,
տուն 20, AM
(540)

(511)
դաս 35. աշխատանքի վարձելու գործա
կալությունների
ծառայություններ.
աշխա
տակիցների
հաստիքների
համալրում.
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա
շրջիկների
համար.
ճանապարհորդական
շրջագայությունների համար փոխադրումների
կազմակերպում. ճանապարհորդների փոխա
դրում. տեղեկատվություն փոխադրումների
հարցերով.
տրանսպորտային
միջոցների
ամրագրում.
երրորդ
անձանց
համար
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
առցանց հավելվածների միջոցով.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում (ուսուցում). լուսանկարչություն.
թարգմանիչների ծառայություններ. բանա
վոր
թարգմանողների
ծառայություններ.
կրկնուսույցի ծառայություններ. զբոսավարի
յություններ.
լեռնային
(գիդի)
ծառա
զբոսաշրջության
իրականացում
և
առաջնորդում:
____________________

(210) 20190238
(220) 12.02.2019
(730) «Ապառաժ մայնինգ» ՍՊԸ,
Թումանյան փ., շ. 12, բն. 4, AM
(540)

Երևան,
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ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190248
(220) 13.02.2019
(730) Տիգրան Սարգսյան, Երևան, 16 թ., 38
շենք, բն. 78, AM
(540)

(511)
դաս 45. սոցիալական ցանցերի ծառա
յություններ. մարդկանց համար ինտերակտիվ
վեբ կայքերի տրամադրում այլ անձանց
գտնվելու
վայրը
որոշելու
նպատակով
անվտանգության,
պաշտպանության
կամ
սոցիալական ցանցերի համար, օգտագործելով
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգը.
իրավաբանական ծառայություններ. անվտան
գությունը
ապահովող
ծառայություններ
գույքի և մասնավոր անձանց ֆիզիկական
պաշտպանության համար. երրորդ անձանց
կողմից
անհատական
և
սոցիալական
ծառայությունների տրամադրում անհատների
կարիքները հոգալու նպատակով:
____________________

(210) 20190250
(220) 13.02.2019
(730) «Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վար
դանանց 18/2, AM
(540)
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(511)
դաս 9. պրոյեկցիոն էկրաններ. համակար
գիչների հիշողության բլոկներ. համա
կարգիչ
ներ. համակարգչային գրառ
ված ծրագրեր.
պրոյեկցիոն ապա
րատներ. համակարգիչների
ստեղնաշարեր.
համակարգիչներին
կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրա
գրային ապահովում. մոնիտորներ (համա
կարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ» տեսակի
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ).
համակարգչային
տպիչներ.
պրոցեսորներ
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկներ). անլար հեռախոսներ. մկնիկների
գորգեր. նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների
համար.
պայուսակներ
դյուրակիր
համակարգիչների համար. սմարթֆոններ.
դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
համակարգչային սարքավորումներ.
դաս 16. թուղթ. պատճենահան թուղթ
(գրասենյակային). թանաք:
____________________

(210) 20190251
(220) 13.02.2019
(730) Արմեն Արսենյան, Երևան, Հյուսիսային
պողոտա 6-36, AM
(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

03/2

ՄԱՍ
1
№

ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20190261
(220) 15.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես
Ղահրամանյան Աշոտի, Երևան, Շրջանային փ.,
տուն 50, AM
(540)

(511)
դաս 39. արագ առաքման ծառայություն.
ավտոպահեստամասերի և աքսեսուարների
առաքում:
____________________

(210) 20190264
(220) 15.02.2019
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM
(540)
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(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝
գինի:
____________________

(210) 20190270
(220) 18.02.2019
(730) Ռուբեն Աբրահամյան,
նիշևսկու փ. տուն 33, AM
(540)

Երևան,

Չեր
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ՄԱՍ
1
№

ապակի (հայելիներ). թերթապակի (չմշակված).
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի
(բացառությամբ
շինարարականի).
նուրբ
էլեկտրական
հաղորդիչներով
ներածված
ապակի:
____________________

(210) 20190333
(220) 25.02.2019
(730) Լևոն Եղիկյան, ք. Գյումրի, Հակոբյան փ.,
տուն 8, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ։
____________________
(511)
դաս 33. բրենդի:
____________________

(210) 20190275
(220) 18.02.2019
(730) «Ստեկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 46/3, AM
(540)

(511)
դաս
19.
շինարարական
ապակի.
պա
տուհանի շինարարական հայելապակի.
մեկուսիչ շինարարական ապակի. պատուհանի
ապակի, բացառությամբ տրանսպորտային
միջոցների.
պատուհանի
շինարարական
ապակի. ամրանավորած ապակի. արծնապատ
ապակի շենքերի համար. արծաթազօծված

(210) 20190294
(220) 20.02.2019
(730) «Տոռա» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 21/4, AM
(540)

(511)
դաս 39. զբոսաշրջության ծառայություններ.
դաս 43. հոսթելների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190295
(220) 20.02.2019
(730) Բայովերըթիվ Թերըփյութիքս Ինք., US
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սառցային ագլյուտինինային հիվանդության և
քրոնիկական իմունային թրոմբոցիտոպենիայի
բաւժման համար:
____________________

(210) 20190296
(220) 20.02.2019
(730) «Բիդեք» ՍՊԸ, Երևան, Սասունցի Դավիթ
87ա, AM
(540)

(511)
դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում
և վերանորոգում. վերելակների տեղադրում
և
վերանորոգում.
ասֆալտապատում.
բուլդոզերների վարձույթ. հրդեհային ազդա
սարքերի
տեղադրում
և
վերանորոգում.
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում
և վերանորոգում. շինարարական տեխնիկայի
վարձույթ.
ջեռուցման
սարքավորում
ների տեղադրում և վերանորոգում. օդի
լավորակման
սարքավորումների
տեղա
դրում և վերանորոգում. շինարարություն.
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական
աշխատանքների
(ստուգիչ-կառավարիչ)
վերա
հսկողություն. շինարարական կառուց
վածքների
քանդում.
հակակոռոզիական
մշակում. ցուցանակների ներկում և նորացում.
պահեստների կառուցում և վերանորոգում.
շինարարական
կառուցվածքների
հերմե
տիկացում.
էքսկավատորների
վարձույթ.
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառուցում.
ոռոգման
սարքավորումների
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների
մեկուսացում. քարաշինարարական աշխա
տանքներ.
ջրապատնեշների
կառու
ցում.
ծովապատնեշների
կառուցում.
խողովակաշարերի, նավթամուղների կառու
ցում և տեխնիկական սպասարկում. պատերի
պաստառապատում. ներկարարական աշխա
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում.
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ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ և
գազա-փականագործական
տեխնիկական
աշխատանքներ. պոմպերի վերանորոգում.
գամում. լաքապատում. մաքրող մեքենաների
վարձույթ. շինարարական փայտամածների
մոնտաժում. աղյուսի շարում. տեղեկատվություն
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն
վերանորոգման հարցերով. լեռնահանքային
օգտակար հանածոների արդյունահանում.
հանքերի
շահագործում.
ճանապարհների
սալարկում.
ստորջրյա
վերանորոգման
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին
մակերևույթների).
հորատանցքերի
հորա
տում.
տոնավաճառային
կրպակների
և
տաղավարների
կառուցում.
էլեկտրա
կան
սարքավորումների աշխատանքում խանգա
րումների վերացում. վերամբարձ կռունկ
ների
վարձույթ
(շինարարական
սարքավորում).
փողոցները մաքրող մեքենաների վարձույթ.
տանիքածածկային
աշխատանքներ.
դռների
և
պատուհանների
տեղադրում.
լողավազանների
խնամք.
քարթրիջների
(տոներների)
լիցքավորում.
խորհրդա
տվություն
շինարարության
հարցերով.
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում.
մալուխների
անցկացում,
տեղադրում.
շինհրապարակներում
հաղորդակցուղիների
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ.
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում:
____________________

(210) 20190340
(220) 26.02.2019
(730) Լևոն Եղիկյան, ք. Գյումրի, Հակոբյան փ.,
տուն 8, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ։
____________________
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(210) 20190301
(220) 20.02.2019
(730) «Կամար բիզնես սենթր» ՓԲԸ, Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 2, AM
(540)
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(210) 20190305
(220) 21.02.2019
(730) Աշոտ Թաթուլի Մեսրոպյան, Երևան,
Մաշտոցի պող., շ. 5դ, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 35. հագուստի, պայուսակների,
կոշիկների, աքսեսուարների և ներքնազգեստի
վաճառք:
____________________

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն:
____________________

(210) 20190306
(220) 21.02.2019
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ,
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM
(540)

(210) 20190304
(220) 21.02.2019
(730) Աշոտ Թաթուլի Մեսրոպյան, Երևան,
Մաշտոցի պող., շ. 5դ, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 33. թունդ ալկոհոլային խմիչք:
____________________
(511)
դաս 25. ներքնազգեստ.
դաս 35. ներքնազգեստի վաճառք:
____________________

(210) 20190307
(220) 21.02.2019
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(730) «ՍՎ լենդ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 60,
բն. 19, AM
(540)

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակա
լու
թյունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190308
(220) 21.02.2019
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող
սկավառակներ,
տրանս
պորտային վթարները կանխելու համար.
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության
անհատական
միջոցներ.
դժբախտ
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից
պաշտպանող
հագուստ.
էլեկտրական
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
կուտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ.
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ.
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի
ազդասարքեր.
ձայնային
ազդանշանային
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման
սկավառակներ.
խոսափողեր.
ճառա
գայթաչափներ.
գումարման
սարքեր.
գազախտաչափներ.
լուսախոշորացուցիչներ.
երկաթուղային
ուղեփոխ
սլաքների
հեռակառավարման, էլեկտրադինամիկական
ապարատուրա.
մագնիսներ.
էլեկտրա
մագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրության
անալիզի
ապարատներ.
վթարային
ազդասարքեր.
սպիրտաչափներ.
շարժա
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի
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սարքեր.
էլեկտրական
հեռավառոցքային
ապարատներ.
վառոցքի
համակարգերի
մարտկոցներ.
բարձրաչափներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ասբեստե
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող
հագուստ
ասբեստե
գործվածքներից.
ամպերաչափներ.
ձայնի
ուժեղարարներ,
էլեկտրոնային
ուժեղարար
լամպեր.
հողմաչափներ.
տրամաչափիչ
օղեր.
կրակմարիչներ. անոդներ. անոդային մարտ
կոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման լուսա
պաշտպան
ապակիներ.
սաղավարտների
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր
(էլեկտրականություն).
տրանսֆորմատորներ
(էլեկտրականություն).
բացվածքաչափներ
(օպտիկական).
դրամները
հաշվելու
և
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր
(էլեկտրականություն). տեղագրական գոր
ծիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա
էլեկտրոնային
լամպեր.
ուսուցման
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով
աշխատող
երաժշտական
ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմներ.
ժետոնով
աշխատող
ապարատների
մեխանիզմներ.
տրամա
չափիչներ.
համեմատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ. Ավտոմեքենային անվա
դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ.
հատուկ
պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ
օդաչուների համար. վթարային էլեկտրական
զանգեր.
ձողիկներ
ստորգետնյա
ջրերի
աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու համար.
փրկարարական
լաստեր.
կշեռքներ.
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի
սական ժապավենների մագնիսաթափման
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա
գրանցման
սարքեր.
մագնիսական
ժապավեններ.
ճնշաչափներ.
կշռման
սարքավորանք.
հարթակավոր
կշեռքներ.
հրդեհաշիջման
ժամանակ
օգտագործվող
հարվածող
հարմարանքներ.
լիցքավորող
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար.
բետատրոններ.
տոմսերի
վաճառքի
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ. հավելադիր ոսպնյակներ.
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն).
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար.
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գալվանաչափներ.
զանգերի
կոճակներ.
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն).
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային
հարթաչափներ.
գրասենյակային
սարքա
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ.
լոգարիթմական
շրջանաձև
քանոններ.
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր.
բացովի
տրամաչափիչներ.
ձևանմուշներ
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապա
րատներ.
կինոնկարահանման
խցիկներ.
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների
կրիչներ.
պաշտպանիչ
սաղավարտներ.
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական
շնչառության
համար
նախատեսվածների.
եռակցողի
դիմապանակներ.
ակնոցների
շղթաներ.
ջերմակարգավորման
սարքեր.
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչչափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար.
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ.
լուսա
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ.
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների
առարկայական ապակիների պատյաններ.
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա
կան տեղակայանքներ. փակ անջատիչներ
(էլեկտրականություն).
կոմուտատորներ.
ծովային
կողմնացույցներ.
օկուլյարներ
(ակնապակիներ).
ջուլհակային
խոշորա
ցույցներ.
քայլաչափներ.
հաշվիչներ.
մետրոնոմներ. էլեկտրական կոնդենսատորներ.
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայրու
ղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ.
(էլեկտրականություն).
գծային
միացիչներ
միացման
տուփեր
(էլեկտրականություն).
կոմուտացման
վահաններ.
էլեկտրական
հպակներ. նամականիշներով վճարումների
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրական
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկտրա
կան
սարքավորումներ,
բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
տրանսպորտային միջոցների արագությունը
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա
փոխիչներ.
լուսապատճենման
սարքեր
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(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ.
թորանոթները
պահող
հարմարանքներ.
ուղղիչոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության
համար.
կոմուտացման
էլեկտրական
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ.
սահմանափակիչներ
(էլեկտրականություն).
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի
ուղղիչներ.
ռեդուկտորներ
(էլեկտրական).
դերձակների
մետրեր.
հալքանոթներ
(լաբորատոր). կաշիների հաստությունը չափող
սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների
դետեկտորներ.
փականակներն
իջեցնող
մեխանիզմներ (լուսանկարչություն). խտա
չափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորա
տոր
տակդիրներ.
մետաղադետեկտորներ
արդյունա
բերական կամ ռազմական նպա
տակների համար. սոնարներ. դետեկտորներ.
լուսանկարչական փականներ. մեմբրաններ
(ակուստիկա). դիապոզիտիվների կենտրոնա
դրման սարքեր. լուսանկարչական ապա
րատներ. դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն).
դիասկոպներ. հեռավորություն չափող սարքեր.
դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ
(մանրազննություն). բարձրախոսներ. էլեկտրա
նվագարկիչներ.
կան
ապահովիչներ.
մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր.
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ
(էլեկտրականություն).
բաշխիչ
կառա
վարակետեր (էլեկտրականություն). չափա
կարկիններ.
չափիչներ.
չափիչ
սարքեր.
դինամոմետրեր
(ուժաչափներ).
ջրի
մակարդակի
ցուցիչներ.
հրշեջային
փրկասանդուղքներ.
բռնկումային
լամպեր
(լուսանկարչություն).
հեռախոսափողեր.
ֆլուորեսցենտող
(լուսածոր)
էկրաններ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը
պաշտպանող
վահաններ.
էկրաններ
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ.
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ.
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա
վարման վահաններ (էլեկտրականություն).
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի
միացքներ.
էլեկտրական
միացքներ.
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էլեկտրական
ռելեներ.
էլեկտրոլիտային
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ).
ակուստիկ
սկավառակները
մաքրելու
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ.
տրանսպորտային
միջոցների
անցած
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ.
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. ցուցիչներ.
բենզինի
մակարդակի
ցուցիչներ.
կայծ
մարիչներ. լուսանկարչական ապարատների և
լուսանկարչական
պարագաների
հատուկ
պատյաններ.
ապարատուրա
անալիզների
համար,
բացառությամբ
բժշկականի.
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ
երկաթուղային
(լաբորատոր
սարքեր).
տրանսպորտում անվտանգություն ապահո
վող
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի
սական
լարեր.
ուղղալարի
ծանրոցներ.
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից
պաշտպանելու
համար.
փրկարարական
ցանցեր.
բրեզենտ
փրկարարական
աշխատանքների
համար.
ժապավեններ
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ.
Լուսանկարչությունում օգտագործվող զտիչներ.
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար.
բարձր
հաճախական
ապարատուրա.
հաճախաչափներ.
Հալուն
ապահովիչներ.
ռադիոսարքեր.
գալենիտային
բյուրեղներ
(դետեկտորներ).
գալվանական
տարրերի
մարտկոցներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների
ձեռնոցներ.
ռենտգենյան
ճառագայթումից
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական
նպատակների համար. գազաանալիզարարներ.
գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). երկրա
բաշխական սարքեր և գործիքներ. նշաձողեր
(գեոդեզիական գործիքներ). մակարդակաչափ
ցցանիշներ. լուսանկարները չորացնող սարքեր.
լուսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ
(չափիչ
գործիքներ).
աստիճանավորված
ապակե անոթներ. ռաստրեր (պատկերացանցեր)
լուսատպվածքների
համար.
էլեկտրական
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կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և
տեսա-).
արևագրիչներ.
հոլոգրամներ.
խոնավաչափներ.
էլեկտրական
լարերի
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի
նույնականացման
պարուտակներ.
փրկա
րարական
սարքավորումներ.
հրշեջ
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ.
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչներ.
քանակի
ցուցիչներ.
վակուումաչափներ.
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ
(էլեկտրականություն).
տեղեկատվության
մշակման
սարքեր.
հայելիներ
զննման
աշխատանքների
համար.
խոսակցական
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների
տուփեր.
կերպափոխիչներ
(էլեկտրա
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան
օպտիկական
դիտանցքեր
(խոշորացուցիչ
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա
լամպեր
չափներ.
կաթնաչափներ.
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար.
օպտիկական
համակարգով
լապտերներ.
««մոգական»» լապտերներ. ազդանշանային
լապտերեր.
լազերներ,
բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ
գործիքներ). խորաչափների գծեր. խոշորա
ցույցներ
(օպտիկա).
լույս
արձակող
ցուցանակներ.
նեոնային
խողովակներ
ցուցանակների համար. ակնոցներ (օպտիկա).
օպտիկական օկուլյարներով (ակնապակիներով)
գործիքներ. օպտիկական մակարդակաչափներ.
ակնոցների ապակիներ. օպտիկական իրեր.
ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադիտակներ.
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական
գործիքներ.
կանխավճարով
աշխատող
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար.
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության
բլոկներ.
ատաղձագործների
քանոններ
(մետրեր).
սնդիկային
հարթաչափներ.
արագություն
չափող
սարքեր
(լուսա
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ
գործիքներ. օդերևութաբանական սարքեր.
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քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ).
օպտիկական
սարքերի
և
գործիքների
մանրաչափական պտուտակներ. միկրոֆոններ.
մանրահատիչներ.
ժամանակի
ավտոմատ
ռելեներ.
անդրադարձիչներ
(օպտիկա).
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովային
ազդանշանային սարքեր. նավագնացական
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակներ.
էլեկտրական
մարտկոցներ.
էլեկտրական
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական
դիրքիորոշման
սարքեր).
մակարդակա
չափական գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե)
շրջանակներ.
պրիզմաներ
(օպտիկա).
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափ
ներ). օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ.
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ).
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր.
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ).
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ.
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ.
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն).
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ.
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ.
լուսաչափներ.
լուսահեռագրական
ապա
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ.
տրանսպորտային
միջոցների
ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա
չափներ.
ստորջրյա
լողի
ժամանակ
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր
(տագնապիազդասարքեր).
կշռաքարեր.
բևեռա
չափներ. ռադիոհեռախոսային կայան
ներ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն
ապարատներ.
կոռոզիայից
պաշտպանող
կաթոդային սարքեր. ատամնապաշտպանիչներ.
հրաչափներ. ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ռենտգենյան ապարատներ արդյունաբերական
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նպատակների
համար.
անկյունաչափներ
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան ճառա
գայթման
արտադրման
(գեներացման)
ապարատներ և տեղակայանքներ, բացա
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների.
ռենտգենյան խողովակներ, բացառությամբ
բժշկության
մեջ
օգտագործվողների.
ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանող
սարքեր, բացառությամբ
բժշկության մեջ
օգտագործվողների.
հեռախոսային
ապա
րատներ.
բեկումային
աստղադիտակներ.
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողների.
սպեկտրադիտակներ.
էլեկտրական
դիմադրություններ.
ջերմա
չափներ,
բացառությամբ
բժշկական
ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման
համար.
շնչառական
ապարատներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական
ազդասարքեր.
շաքարաչափներ.
զոնդեր
գիտական
հետազոտությունների
համար.
արբանյակներ գիտական հետազոտություն
ների
համար.
մեմբրաններ
գիտական
ապարատուրայի համար. ուսուցանող սարքեր.
ինդուկտիվության
կոճեր
(փաթույթներ).
սեղմակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրա
դինամիկական
ապարատուրա.
տրանս
պորտային միջոցների կառավարման կամ
ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի
հաղորդման
ապարատներ.
ձայնագրիչ
ապարատուրա.
ձայնի
վերարտադրման
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ.
զոնդերի
ծանրոցներ.
խորաչափների
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ.
գնդոլորտաչափներ.
տարածադիտակներ.
տարածադիտական
ապարատներ.
նվա
սուլֆիտաչափներ.
գարկիչների
ասեղներ.
հեռատիպներ.
պտուտաչափներ
(դարձա
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ.
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա
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հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ.
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակ
ներ.
աստղադիտակներ.
ջերմաստիճանային
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր.
թեոդոլիտներ
(անկյունաչափ
գործիքներ).
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար.
տոտալիզատորներ.
պտուտաթվերի
հաշ
վիչներ.
նվագարկիչների
պտուտաթվերի
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ).
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ.
վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար.
մածուցիկաչափներ.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու
համար. լարման կարգավորիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները
հաշվելու
մեքենաներ.
վոլտաչափներ.
հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները
փոխարինելու համար. լաբորատոր թորիչ
ապարատներ.
հալուն
մետաղալար.
հակակաթոդներ. սուլիչներ շներին հրա
հանգներ հաղորդելու համար. օպտիկական
նշանոցներ հրազենի համար. պահպանական
ազդանշանայի նսարքեր. անկյունաչափական
գործիքներ.
լուսատու
ազդալողաններ.
էլեկտրական
կոճերի
հիմնակմախքներ.
լուսակայված ժապավեններ. լույս արձակող
կամ մեխանիկական ճանապարհային նշաններ.
փրկարար
ազդալողաններ.
զումմերներ.
բուսոլներ
(կողմնացույց-անկյունաչափներ).
կողմնացույցներ. հակամառախուղային ազդա
սարքեր,
բացառությամբ
պայթուցիկների.
դրամարկղային ապարատներ. ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական
նպատակների
համար.
նույնականացման
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ.
տեսագրման
սարքեր.
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ
սխեմաներ.
կիսահաղորդիչներ.
չիպեր
(ինտեգրա լսխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական
սարքեր
և
գործիքներ.
լուսակայված
կինոժապավեններ.
նյութեր
էլեկտրա
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ).
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հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ
յաններ.
մանրէական
կուլտուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
մարտկոցներ.
մեկուսացված
պղնձալար
գազապարպիչ
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ
լուսավորության համար օգտագործվողների.
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ
ապարատներ
գիտական
նպատակների
համար.
բաժանավորիչ
սարքեր.
դռան
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ.
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր).
հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգենյան
ժապավեններ.
լուսանկարչության
մեջ
օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն. ճառա
գայթների
զտիչներ.
բարձրախոսների
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ.
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր
քրոմատագրիչներ.
ժամանակագրիչներ
(ժամանակի
գրանցման
սարքեր).
խտասկավառակներ
(ձայնա-,
տեսա-).
խտասկավառակներ
(չվերագրանցելի).
համակարգչային գործառնական ծրագրեր.
համակարգիչների
կից
սարքեր.
համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովում.
լուսահավաք
ոսպնյակներ.
ակուստիկական կապի սարքեր. կոմուտացման
սարքեր
(տեղեկատվության
մշակման
սարքավորանք).
ճնշամեղմման
խցիկներ.
կորակառուցիչներ.
ստորջրյա
սուզման
դիմապանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ
(ցուցասարքերի
տարրեր).
մագնիսական
ծածկագրով
քարտեր.
ֆաքսիմիլային
ապարատներ. հրշեջ նավեր. ինտերֆեյսներ
համակարգիչների համար. սկավառակակիրներ
սկավառակների ավտոմատ հերթափոխու
թյամբ համակարգիչների համար. ծնկակալներ
լուսավորության
բանվորների
համար.
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական
տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդավորիչներ.
մագնիսական ժապավենի բլոկներ համա
միկրոպրոցեսորներ.
կարգիչների
համար.
մոդեմներ.
մոնիտորներ
(համակարգչային
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային
ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի մանիպուլյատորներ
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(կից սարքավորումներ). նշաններն ընթերցելու
օպտիկական սարքեր. օպտիկական տեղե
կակիրներ.
օպտիկական
սկավառակներ.
համակարգչային
տպիչներ.
պրոցեսորներ
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության
մշակման սարքեր). անվտանգության գոտիներ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների
նստոցների և սպորտային սարքավորանքի
համար նախատեսվածների. պատկերամուտներ
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ
(էլեկտրոնիկա).
ռենտգենագրեր,
բացա
ռությամբ բժշկական նպատակների համար
նախատեսվածների. մալուխների միացման
կցորդիչներ.
համրիչներ.
էլեկտրոնային
ծոցատետրեր.
հեռախոսային
ինքնա
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկու
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների
նվագարկիչներ.
ախտորոշման
սարքեր,
բացառությամբ
բժշկական
նպատակների
համար
նախատեսվածների.
սկավառա
կակիրներ
համակարգիչների
համար.
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա
նկարչություն).
սմարթ-քարտեր
(միկրոսխեմաներով քարտեր). չափագդալներ.
դյուրակիր
համակարգիչներ.
հայտարա
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ.
գրպանի
հաշվասարքեր.
դժբախտ
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից
պաշտպանող
կոշկեղեն.
հակահրդեհային
ջրցաներ. գործարկման մետաղաճոպաններ
շարժիչների
համար.
արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ
ներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
քթասեղմիչներ
սպորտային
ակնոցներ.
լողորդների
և
սուզորդների
համար.
պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտ
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր
(ներբեռնվող
ծրագրային
ապահովում).
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
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(նավակողային
միջոցների
համար
համակարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ.
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր.
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. դաստակ
ների հենարաններ համակարգիչներ հետ
աշխատանքի համար. համառանցք մալուխներ.
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ
կափարիչներ խցակի վարդակների համար.
խորջրյա
զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված
ցանկապատեր. խաղային գրառված ծրագրեր
համակարգչների համար. ականջակալներ.
լուսավորման համակարգերի բալաստային
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
սոլենոիդային
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար
կիչներ).
գերլարումից
պաշտպանող
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար.
լուսային
էմիսիայի
էլեկտրոնային
պատյաննցուցիչներ. մանեկեններ օգնություն
ցուցաբերելու
մեջ
վարժվելու
համար
(վարժասարքեր).
բեմի
լուսավորման
կարգավորիչներ.
թայմերներ
(ավազի
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր.
DVD
–նվագարկիչներ.
բանկոմատներ.
լուսացույցներ
(ազդանշանային
սարքա
վորումներ).
անլար
հավաքակազմեր
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջակալներ
հրշեջների
համար.
սաղավարտներ
լաբորատորիայի
ձիավարության
համար.
հատուկ
հագուստ.
անհատականացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
տրանս
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ).
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող
երաժշտական
ֆայլեր.
ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկումների
համար.
լաբորատոր
ցենտրիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ
(USB)
ֆլեշկրիչներ.
դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի ապարատներ
(GPS).
դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ.
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար.
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). տրիոդներ.
բարձրացնող
տրանսֆորմատորներ.
անձնական
դյուրակիր
համակարգիչներ.
հրդեհաշեջ
փողրակներ.
պայուսակներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
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ծածկոցներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. պետրիի
բաժակներ. պիտոյի խողովակներ. ստրոբո
սկոպներ. ճանապարհային ազդանշանային
կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր
ոչ
բժշկական
նպատակների
համար.
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային
ապահովման
համար
(ներբեռնելի).
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ
տոներային
քարթրիջներ
տպիչների
և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
ռադիո-տեսադայակ.
լսա-տեսա
սարքեր
երեխաներին հետևելու համար. տեսախցիկներ
երեխային հետևելու համար. տեսա-դայակ.
օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ բլենդներ.
պլանշետային համակարգիչներ. կոդավորված
բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար.
զրահաբաճկոններ.
արագացումաչափներ.
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ).
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների
համար. համակարգչային սարքավորումներ.
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի
արտադրության
համար.
շարժական
հեռախոսներ.
բջջային
հեռախոսներ.
հեռադիտական
նշանոցներ
հրանոթների
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը
հետևելու
համար.
լիցքավորող
սարքեր
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
ապարանջաններ
(չափիչ
գործիքներ).
սմարթֆոնների
ծածկոցներ.
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ.
ծախսաչափներ.
լույս
անդրադարձնող
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ, տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ.
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ.
ասեղներ
գեոդեզիական
կողմնացույցների համար. անվտանգության
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային
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օգնական սարքերի համար [PDA]. կշեռքներ
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի
հսկման համակարգեր դռների փակման
համար.
ջերմադիտման
տեսախցիկներ.
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ.
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային
միջոցների
համար
լիցքավորման
կայաններ.
ինտերակտիվ
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ.
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավո
րում
ներ երաժշտական գործիքների համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային ապարատներ). ցածր հաճախա
կանության
բարձրախոսներ.
լոգարանի
կշեռքներ. ջերմա-խոնավաչափներ. կենսա
չիպեր. սմարթֆոնների համար հարմարեցված
պաշտպանիչ
ժապավեններ.
վիրտուալ
իրականության
գլխադիր
սաղավարտներ.
ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակներ.
արհեստական բանականությամբ մարդանման
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար.
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական
T – աձև քանոններ չափման համար. անկյունա
քանոններ չափման համար. քառակուսի
քանոններ չափման համար. էլեկտրոնային
թվային ցուցասարքեր. լաբորատոր ռոբոտներ.
ուսուցողական ռոբոտներ. անվտանգության
ապահովման ռոբոտներ. անձնական թվային
օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
հարթակներ,
գրառված կամ բեռնվող. արբանյակային
որոնիչներ.
մատանու
չափիչներ.
մատի
չափիչներ. բարակ հաճախորդ համակարգիչներ.
հետևի
տեսախցիկներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. գրպանի էլեկտրոնային
բառարաններ.
մարզասարքեր
վերա
կենդանացման հմտությունների ուսուցման
համար.
էլեկտրական
մետաղալարեր
ավտոմեքենաների
համար.
ակվալանգի
խողովակներ.
սպորտային
սուլիչներ.
համակարգչային էկրանները պաշտպանող
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ
բեռնվող.
ինքնանկարահանման
(սելֆիի)
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր
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բջջային
հեռախոսների
համար.
հեռա
հաղորդակցային ապարատներ ոսկերչական
զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակարգիչներ.
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր.
մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի
(ՄՌՏ)
ապարատներ,
ոչ
բժշկական
նպատակների
համար.
փրկարարական
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ
թանաքային
քարթրիջներ
տպիչների
և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
վահ-վահ
ոտնակներ.
հասակաչափներ.
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխներ
(ուսումնական սարքեր). սարքեր վիրտուալ
ստեղնաշարերի
նախագծման
համար.
գոյատևման վերմակներ
ծածկոցներ.
փրկանավակներ նանոմասնիկների չափերի
վերլուծիչներ. բարձիկներ ականջակալների
համար. վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ.
գնդաձև մկնիկներ (համակարգիչներին կից
սարքեր). բջջային հեռախոսների համար
բեռնվող
զգայապատկերներ.
հեռա
ներկայության ռոբոտներ. օդակարգավորման
թվային թերմոստատներ. պիեզոէլեկտրական
տվիչներ. օրգանական լուսարձակող դիոդներ
(ՕԼԱԴ). քվանտային կետային լուսարձակող
դիոդներ (ՔԼԱԴ) քվանտային կետերով.
աստիճանավորված
կաթոցիչներ,
բացա
ռությամբ
բժշկական
կամ
կենցաղային
նպատակներով օգտագործվողների. խցակի
էլեկտրական վարդակներ. խաղային բեռնվող
ծրագրեր
համակարգիչների
համար.
փրկարարական,
ոչ
պայթուցիկ
և
ոչ
հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյուրակիր
համակարգիչների տակդիրներ. գլխարկներ՝
որպես
պաշտպանիչ
սաղավարտներ
պաշտպանիչ
սաղավարտ
հանդիսացող
գլխարկներ.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ.
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման
մեքենաներ.
գրասենյակային
ամրակներ.
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանքներ
ճարմանդներով
ամրացնելու
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ալբոմներ.
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նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ).
սիգարների օղակներ (սիգարների ժապա
վեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ
ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ.
արագակարներ,
թղթա
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակ
ված կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր.
պարբերական
մամուլ.
ատլասներ
(քարտեզագրքեր).
պոկովի
թերթերով
բլոկնոտներ.
կպչուն
ժապավեններ
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ
գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. կենսա
բանական
կտրվածքներ
մանրադիտակով
ուսումնասիրելու
համար
(ուսուցողական
նյութեր). տպարանային կլիշեներ, բլոկնոտներ
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության
համար.
բլոկնոտներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավենների
գրենական
կոճեր.
ապարանջաններ
պիտույքները պահելու համար. բրոշյուրներ.
ասեղնագործության
նմուշներ (սխեմաներ).
գրասենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների
վրձիններ.
բյուվարներ
(սեղանի
թղթապանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ).
զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս.
գրասենյակային
հարմարանքներ
կնքելու
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար.
տետրեր.
սկուտեղներ
դրամի
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ)
գործվածքի
հիմքի
վրա.
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպատառեր.
պատճենահան
թուղթ
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի
համար.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր.
ուսուցողական
նյութեր
(բացառությամբ
սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թերթերով
թղթեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ստվարաթուղթ.
ստվարաթղթե
տուփեր
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բոլորագլխարկների
համար.
ծակոտված
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական
հաստոցների
համար.
ստվարաթղթե
դիտափողակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ.
տպագրական
շարվածքի
սեղաններ.
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ.
տպարանային
թվային
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ.
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ
ատամնաբուժության
մեջ
օգտագործվողի.
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ).
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ.
տպարանային տառամարմիններ (թվային և
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ
(դիտողական
պիտույքներ).
գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ).
գրելու
կավիճ.
կավիճ
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե
տարողություններ
սերուցքի
համար.
գրասենյակային
ճարմանդներ.
գրամեքե
նաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման
(ներկման)
գործիքներ.
գծագրական
տախտակներ.
գծագրական
պիտույքներ.
գծագրական
գործիքներ.
դիագրամներ
(տրամագրեր).
ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ.
օֆորտներ.
փաթեթավորման
թուղթ.
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե
գրչածայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական
պիտույքներ.
խորհրդանշաններ
(թղթե
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների
համար.
ծակոտիչներ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թանաք.
ներկանյութով
ժապավեններ.
թանաքամաններ.
գրա
սենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու
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համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային
պարագաներ).
գործվածք կազմարարական աշխատանքների
համար. գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ
պապիեմաշեից, պատկերներ պապիեմաշեից .
զտաթուղթ. զտող նյութեր (թղթից). բլանկներ
(տպագրված). գրասենյակային պարագաներ,
բացառությամբ կահույքի. ածխային մատիտներ.
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ).
շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ
նկարիչների
համար.
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստում
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման
տախտակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ.
խոնավարարներ
մակերևույթ
ների
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
ոչ
մանածագործական
հարմարանքներ.
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական
հրատարակություններ.
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ.
ճնշածծաններ.
չափանշման
ասեղներ
գծագրության
համար.
գծագրական
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր.
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե.
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար.
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար.
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման
ապարատներում ներկով պատելու համար.
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ.
թղթերն
ամրացնելու
հարմարանքներ
(ամրակներ).
համարադրոշմիչներ.
յուղա
նկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ).
սոսնձաթղթիկներ
կնքելու
համար.
ներկապնակներ նկարիչերի համար. պանտո
գրաֆներ
(գծագրական
գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա
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թուղթ.
պաստելներ
(գունամատիտներ).
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտավներ նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե
թաղանթներ
փաթեթավորման
համար.
հարմարանքներ
լուսանկարներ
սոսնձելու
համար. հենակալներ լուսանկարների համար.
լուսափորագրանկարներ. գծագրեր (կապտա
թուղթ). ծալամեքենաներ (գրասենյակային).
ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու
համար. շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ).
գլանատիպներ.
քարտեր
կամ
թղթյա
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը
գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. թուղթ
ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական
քանոններ.
ռեգլետներ
(տպագրական).
կազմարարական նյութեր. գործված պաստառ
կազմարարական աշխատանքների համար.
թելեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար. գործված պաստառ փաստաթղթերը
վերարտադրող մեքենաներում ներկով պատելու
համար.
գրչածայրեր
(գրասենյակային
պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական).
թղթե
ժապավեններ,
բացառությամբ
գալանտերեայի
կամ
մազերի
զարդերի.
գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ)
փաթեթավորելու
համար.
բարձիկներ
դրոշմակնիքների
համար.
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային).
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական
բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ).
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե
տակդիրներ.
տակդիր-գորգիկներ
աշխա
գրամեքենաների
տասեղանի
համար.
ստեղններ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ.
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային
նամականիշներ.
տակդիրներ
կնիքների,
դրոշմակնիքների,
դրոշմակների
համար.
տրանսպարանտներ
(գրասենյակային
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ)
կենցաղային
գրասենյակային
կամ
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների
համար.
կպչուն
երիզներ
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գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. հասցեներով թիթեղիկներ
հասցեատպիչ
մեքենաների
համար.
ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ
(սոսնձող
նյութ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու
վրձիններ.
ինքնասոսնձվող
ժապավեններ
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների
համար.
գրասենյակային
ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ.
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային
պիտույքներ). թուղթ փայտա զանգվածից. թղթե
կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների
և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարա
թղթե
փաթաթվածքներ
շշերի
համար.
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր
(գրասենյակային).
պղպջակավոր
պլաստ
մասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
համար. վերականգնված թաղանթանյութից
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար.
գրասենյակային
պահարանիկներ
(գրա
սենյակային).
սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ
(էլեկտրականկամոչ
էլեկտրական).
թղթե
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
սեղանի
թղթե
անձեռոցիկներ.
թղթե
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար. գծագրական անկյունաքանոններ.
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ).
գրչակոթեր.
գրենական
պիտույքների
հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք
պարագաներներ.
ներ).
թանաքային
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից.
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ
ձեռքերի
համար.
թղթե
կոսմետիկ
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից
պիտակներ.
փորագրական
ասեղներ
օֆորտների
համար.
վիսկոզից
թերթեր
փաթեթավորման
համար.
բուսախեժ
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(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն պաստառ
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ.
տոպրակներ
միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար.
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ)
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ.
գրասենյակային
թուղթ.
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ
տուշով
գրելու
համար.
թանաքաքարեր
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ.
տեղեկագրեր.
փաթեթավորման
օսլայած
նյութեր. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր.
գրելու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ
պահարանների
արկղերի
համար
(բուրավետացված կամ ոչ). կրեդիտային
տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). փաստա
թղթերի
մակաշերտման
ապարատ
ներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
ջնջոցներ
գեղագրության
համար
գրատախտակի
համար.
գծագրոցներ
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա
դրամների
համար.
հավաքաքարտեր,
բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը
փաթեթավորելու
համար.
խոնավությունը
կարգավորող
թղթե
կամ
պլաստիկից
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու
համար.
սխալն
ուղղելու
ժապավեններ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
ներկերի
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային).
թռուցիկներ
(գովազդային
թերթիկներ).
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա
սենյակային պարագաներ). էջերը պահող
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
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ՄԱՍ
1
№

պլաստմասսայե
տոպրակներ
ընտանի
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար.
ճապոնական թուղթ (վասի). սեղանի թղթե
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ.
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող
փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասենյակային
պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաստատող
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար [գրասենյակային պիտույքներ]. թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար.
ատամնաբուժական
սկուտեղների
թղթյա
ծածկեր.
թևքերով
մանկական
թղթյա
կրծկալներ.
թուղթ
կտրող
գործիքներ
(գրասենյակային պիտույքներ). տրաֆարետներ
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար անունների բեյջեր (գրասենյակային
պիտույքներ)
անվանական բաջեր. շտրիխ
կոդերի
ժապավեններ.
փայլփլուքներ
գրասենյակային
նպատակների
համար.
ուղեբեռների
պահանջման
թղթե
հաշվեպիտակներ.
թղթե
անձեռոցիկներ
մաքրելու համար.
դաս 28.
խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. նոր տարվա
արհեստական
տոնածառեր.
աղեղներ
նետաձգության
համար.
պարագաներ
աղեղից արձակելու համար. դահուկների
եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակներ. փչովի
խաղագնդակեր.
բիլյարդի
սեղանների
կողեզրերի
պահպանակներ.
ճոճաձիեր
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով
շշեր
տիկնիկների
համար.
հեծանվային
վարժասարքեր. բիլյարդի խաղագնդեր. կավիճ
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար.
հարմարանքներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ
խաղերի համար. խաղալիքներ. կառուցելու
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ
բոբսլեյի համար. սուրբ ծննդյան հրթիռներ
(երեկույթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ,
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դրանց ամրացված չմուշկներով. մոմակալներ
Նոր
տարվա
տոնածառերի
համար.
խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորումներ
բոուլինգի
համար.
բռնցքամարտի
ձեռնոցներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար. մականներ. ձկնորսական կարթեր.
օդապարուկներ. 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
մարզասարքեր.
ուժային
մարզասարքեր.
մանր
զարդարանքներ
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ).
վահանակներ
(սպորտային
ապրանքներ).
պայուսակներ
կրիկետի
համար.
հոկեյի
մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր.
էքսպանդերներ
(վարժասարքեր).
սպոր
տային
սկավառակներ.
դոմինո
(խաղ).
շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկու
խաղալիք
ատրճանակներ.
տախտակներ.
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար.
ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. անիվներով
կամ
առանց
անիվների
պայուսակներ
գոլֆի
համար.
անակնկալներով
խաղեր
խաղարկումների
համար.
սպորտային
ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր.
տեգեր. ձկնորսական լողաններ. սեղանի
ֆուտբոլ.
սպորտային
որսատեգային
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
տարողություններ
խաղազառերի
համար.
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր.
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների
վրա
կրակելու
համար.
ձեռնաթիակներ
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր.
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար.
խամաճիկներ.
տիկնիկներ.
թատերական դիմակներ. դիմակահանդեսային
դիմակներ.
տրանսպորտային
նմուշների
փոքրամասշտաբ
մոդելներ.
ձկնորսական
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կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական
ձյուն նոր տարվա եղևնիների համար. նետելու
սպորտային
հարմարանքներ.
անվավոր
չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի (դահուկների
հենամակերևույթների
համար).
կավե
աղունիկներ (թիրախներ). կավե ափսեներ
(թիրախներ).
սերֆինգի
տախտակներ.
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների սենյակներ.
սարքեր աճպարարության ցուցադրման համար.
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր
կենդանիների
աղիքներից.
պատվածքներ
դահուկների հենամակերևույթների համար.
դահուկներ. սեղանի թենիսի սեղաններ.
հոլեր
(խաղալիքներ).
սահնակներ
(սպորտային
ապրանքներ).
տրիկտրակ.
նարդի.
ինքնագլորներ
(խաղալիքներ).
փետրագնդակներ
բադմինտոնի
համար.
օդաճնշական
խաղալիք
ատրճանակներ.
հրապատիճներ
(խաղալիքներ).
զարդա
րանքներ Նոր տարվա տոնածառերի համար,
բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, մոմերի
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա
եղևնիների համար. բիլյարդի խաղափայտեր
(կիյեր). բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի)
ծայրապանակներ.
բիլյարդի
սեղաններ.
բիլյարդի սեղաններ կանխավճարով աշխատող
ավտոմատներով. կայակներ սերֆինգի համար.
առագաստավոր
տախտակներ
սերֆինգի
համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղերի
համար. մարմնամարզական հարմարանքներ.
սուսերամարտի
զենքեր.
սուսերամարտի
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի
ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդերձանք.
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
շարժական
մասերով
խաղալիքներ.
պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիրներ
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). անվավոր
տախտակներ սահելու համար. տոբոգաններ
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ
(սպորտային պարագաներ). թավշե արջուկներ.
ջրային
դահուկներ.
գոլֆի
ձեռնոցներ.
խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչներ
(ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնելու
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի
խաղեր.
տոնավաճառային
կարուսելներ.
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թռչող
սկավառակներ
(խաղալիքներ).
պայտեր
խաղերի
համար.
մահջոնգ.
թավշյա
խաղալիքներ.
հարմարանքներ
օճառի
պղպջակներ
բաց
թողնելու
համար
(խաղալիքներ,
ավտոմեքենաներ
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ
(խաղալիքներ).
մականամարզության
մահակներ.
թիթեռնացանցեր.
հատուկ
պատյաններ
դահուկների
և
սերֆինգի
տախտակների համար. փոկեր առագաստով
տախտակների համար. գլուխկոտրուկներ,
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). կայմեր առագաստով
տախտակների համար. ներկափոշեցիրներ
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակով
խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ).
ներկագնդակներով
խաղի
գնդիկներ
(ներկագնդակներով խաղի փամփուշտներ)
(սպորտային ապրանքներ). փոկեր սերֆինգի
տախտակների համար. սարքեր թենիսի
գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ
սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով. փոկեր
ծանր ատլետիկայով պարապողների համար
(սպորտային
ապրանքներ).
բոդիբորդներ.
բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի գնդերը
տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագաներ).
հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետկաների
(պտուտախաղերի) անիվներ. միասահուկավոր
անվավոր չմուշկներ. պինատներ. կախովի
տանձիկներ. ռադիոկառավարվող խաղալիք
մեքենաներ. մարզիկների կողմից օգտագործվող
բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ
(սպորտային ապրանքներ). կանխավճարով
աշխատող
խաղային
ավտոմատներ.
գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ.
էլեկտրոնային
թիրախներ.
հոտավետ
խայծեր
որսորդության
և
ձկնորսության
համար.
կամուֆլյաժային
էկրաններ
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային ձգող
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ).
սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի
մոդելներ
(խաղալիքներ).
պաչինկոներ.
ժումար
(լեռնագնացական
հանդերձանք).
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար.
սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ).
տոնական
թղթե
գլխարկներ.
պահող
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի
նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող
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շերտով վիճակահանության տոմսեր. սքրեչքարտեր
վիճակահանության
համար.
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ
(բատուտներ).
ձողեր
ցատկելու
համար.
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի
համար.
հեղուկաբյուրեղային
էկրաններով
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման
վահանակներ.
մոդելներ
(խաղալիքներ). մանրակերտներ (խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմնամարզական
մարզագնդեր.
դիմակներ
(խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար.
սերֆինգի թիավարելու
տախտակներ. օդային մոդելների թռիչքի
հոլակներ և կայունարարներ. ջոյստիկներ
տեսախաղերի համար. խաղային կոնսոլների
էկրանների
պաշտպանիչ
ժապավեններ.
դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ.
խաղագնդակների
օդամղման
պոմպերի
ասեղներ. պոմպեր հատուկ հարմարեցված
խաղագնդակների
համար.
մանկիկների
ֆիզիկական զարգացման համար նախատեսված
գորգեր.
թավշյա
խաղալիքներ
հարմար
ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվներ
մանուկների
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմնամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք
խմորազանգված.
շարժական
խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում են
հեռահաղորդակցության
գործառույթներ.
բումերանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի
համար.գոտկատեղի համար վարժությունների
գոտիներ. լողաթևեր ջրասուզման համար.
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալու համար.
փչովի խաղալիքներ լողավազանների համար.
անվավոր դահուկներ. դահուկային փայտեր.
փայտեր անվավոր դահուկների համար. յոգայի
ճոճեր. խաղային վրաններ տեսախաղերի
կցուրդներ. տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
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գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառա
յություններ. առևտրային տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
ինքնարժեքի
վերլուծություն.
գովազդային
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
աշխատանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ.
գրասենյակային սարքերի և ապարատների
վարձույթ.
հաշվապահական
գրքերի
վարում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա
տվություն գործարարության կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի
նորացում. նմուշների տարածում. գործա
փորձա
րարության
արդյունավետության
քննական
ծառայություններ.
աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
խորհրդատվություն
գործարա
րության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետա
զոտություններ.
ծառայություններ
հասարակական հարաբերությունների բնա
գավառում. սղագրական ծառայություններ.
հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի
ձևավորում.
գովազդային
գործակալությունների
ծառայություններ.
գործա
րարության կառավարման խորհրդա
տվական
ծառայություններ.
մանեկենների
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
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ավտոմատացված
հիմնա
տվյալների
պաշարների
վարում.
մասնագիտական
խորհրդատվություն
գործարարության
ասպա
րեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա
կան
տեղեկատվություն.
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստում.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ձեռնարկությունները
տեղափոխելու
հետ
կապված
ծառայություններ.
տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. քարտուղարական ծառայություններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ
բացակայող
բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակում.
լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա
նոցային
գործունեության
կառավարում.
և
կատարողների
ստեղծագործների
գործերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավա
քում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
համակարգ
կանոնա
կարգում
տվյալների
չային
հիմնապաշարներում.
առևտրական
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում ևձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում).
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
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հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և
տրամադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների
որոնում.
նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. մարզիկների գործունեության
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
վաճառասեղանների
վարձույթ,
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC).
առևտրային
միջնորդություն
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա
տողների
գործունեության
կառավարում.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար.
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության
տրամադրում
վեբկայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական
կառավարում
ընկերությունների
համար.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
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գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
կենսագական տվյալների գրում այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
սպառողների
հավա
տարմության
ծրագրերի
կառավարում.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա
տվության
թարմացում
և
պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման,
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան հարցում բիզնես- ծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
հետ
արտա
դրություն.
հասարակության
հաղորդակցման
ռազմավարության
վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվու
հաղորդակցության
թյուն
գովազդային
ռազմավարության վերաբերյալ. գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների
հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան
սական աուդիտ. թվային երաժշտության
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային
ֆայլերի
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում. արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
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վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա
սենյակային
սարքավորումների
վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա
յություններ.
կենդանիների
վարժեցում.
կինեմատոգրաֆիական
սարքավորումների
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի
համար.
կինոստուդիաների
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն.
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամա
դրում.
զվարճալի
ռադիոհաղորդումներ.
տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
ձայնագրությունների
վարձակալություն.
կինոֆիլմերի
կինոֆիլմերի
վարձույթ.
արտադրություն,
բացառությամբ
գովազ
մարմնամարզության
դային
հոլովակների.
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավորու
թյամբ
գրադարանների
ծառայություններ.
գրքերի
հրատարակում.
ռադիո
և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո
և
հեռուստատեսային
ծրագրերի
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ.
երաժշտասրահների ներկայացումներ. նվա
գախմբերի ծառայություններ. թատերական
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում
ներ.
թատերական
դեկորացիաների
վարձույթ.
կենդանաբանական
այգիների
ծառայություններ.
սպորտային
սարքերի
տրամադրում.
նկարիչներին
մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառա
գրադարանների
յություններ.
շարժական
ծառայություններ.
խաղատների
ծառայու
ակումբների
թյուններ
(խաղեր).
ծառայություններ
(զվարճություն
կամ
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կրթություն). կոլոքվիումների կազմակերպում և
անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ
ների
ծառայություններ.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
քննությունների
անցկացում. տեղեկատվություն զվարճության
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումներ. կինո
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում.
մանկապարտեզներ
(կրթություն).
սպոր
կազմակերպում.
տային
մրցումների
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
ստու
հանդեսներ).
ձայնագրությունների
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման
վարձույթ.
սպորտային
հանդերձանքի
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառու
թյամբ
տրանսպորտային
միջոցների.
մարզադաշտերի
սարքավորումների
վար
վարձույթ.
ձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների
տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային
ճամբարների
ծառայություններ.
գիտա
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության
գիշերօթիկ
դպրոցներ.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
գեղեցկության
մրցույթների
կազմակերպում.
ներկայացումների
տոմսերի
ամրագրում.
կրկնօրինակում.
կրոնա
կան
կրթություն.
վիճակա
խաղերի
կազմակերպում.
պարահանդես
ների
կազմա
կերպում.
ներկայացումն
երի
կազմա
կերպում (իմպրեսարիոների ծառա
յություններ).
խաղադահլիճների
ծառայու
թյուն
ների
տրամադրում.
ձայնային
սարքավորումների
վարձակալություն.
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լուսա
վորման
սարքերի
վարձույթ
թատ
րոնների
կամ
հեռուստաստուդիաների
համար.
թենիսի
կորտերի
վարձույթ.
տեսախցիկների
վարձույթ.
սցենարներ
գրելու
ծառայություններ,
բացառությամբ
գովազդայինից.
տեսագրությունների
մոն
տաժում.
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի
օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից
տրամադրվող
ծառայություններ
առցանց
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություններ.
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումների ապահովում.
լուսանկարչական
ռեպորտաժներ.
լուսա
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման
հարցերով). նորությունների ծառայություն.
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում.
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
համերգների
տեքստերի
խմբագրում.
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիրների
ծառայություններ.
հրապարակումների
մանրա
կերտում,
բացառությամբ
գովազ
դայինների. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում
ժամանցի
նպատակով.
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես-դասերի
անցկացում.
մասնագի
տական վերապատրաստում. երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
խաղալիքների
վարձույթ.
խաղասարքերի
վարձույթ.
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության
առցանց
տրամադրում.
ոչ
բեռնելի
տրամադրում.
տեսանյութերի
առցանց
կրկնուսույցի
ծառայություններ.
կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում. երգահանների ծառայություններ.
հեռուստատեսային
և
կինոսցենարների
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գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ
պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
չբեռնվող
հեռուստատեսային
ծրագրերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում.
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ.
սենյակային
ակվարիումների
վարձույթ.
լեռնային
զբոսաշրջության
իրականացում
և
առաջնորդում.
զգեստավորված
դիմակահանդեսների
կազմակերպում
զվարճությունների
համար.
գեղարվեստի
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային
ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով
օգնականների
կողմից
տրամադրվող
կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ
միջոցառումների
համար.
տեսանյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ.
միջոցառումների
համար.
կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման
նպատակով.
ճարտարապետա
կան ծառայություններ. հետազոտություն
ներ
մանրէաբանության բնագավառում. ծառայու
թյուններ
քիմիայի
բնագավառում.
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում.
խորհրդատվություն
ճարտարապետության
հարցերով. հատակագծերի մշակում շինա
տեխնիկական
րարության
բնագավառում.
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկո
ղություն. հետազոտություններ կոսմետո
լո
գիայի բնագավառում. ինտերիերի ձևավորում.
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա
փորձարկումներ.
վառում.
նյութերի
տեխնի
ուսումնա
կական
նախագծերի
սիրում. երկրաբանական հետազննություն.
հետազննություն.
նավթի
հանքավայրերի
ճարտարագիտություն. օդերևութաբանական
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տեղեկատվություն.
հողաչափում.
համա
կարգիչների
վարձույթ.
համակարգիչների
համար գրերի կազմում. նավթի հանքավայրերի
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզի
կայի
բնագավառում.
հետազոտություններ
մեխա
նիկայի
բնագավառում.
մանածա
գործական
արտադրանքի
փորձար
կումներ.
երկրաբանական
հետախուզում.
հետազոտություններ
երկրաբանության
բնագավառում.
արվեստի
ստեղծա
գործությունների
իսկության
որոշում.
չափաբերում
(չափումներ).
ծրագրային
ապահովման մշակում. ծրագրային ապա
հովման արդիականացում. խորհրդատվություն
համակարգչային
տեխնիկայի
մշակման
և
զարգացման
ոլորտում.
հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապա
հովման վարձույթ. նոր արտադրատեսակների
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց
համար.
արդյունաբերական
նմուշների
ծառայություններ.
(դիզայնի)
ստեղծման
ստորջրյա
հետազոտություններ.
համա
վերականգնում.
կարգչային
տվյալների
ծրագրային
ապահովման
սպասար
կում.
համակարգչային
համակար
գերի
վերլու
ծություն.
հետազոտություններ
կենսա
քաղաքների
բանության
բնագավառում.
հատակագծերի
կազմում.
ճարտարա
տեխնիկական փորձաքննություն. համակարգ
չային
համակարգերի
նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի
վրա.
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում
(վեբ-սայթերի). համակարգչային ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման.
խորհրդատվություն
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբսերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.
խորհուրդներ
էներգիայի
խնայողության
հարցերով.
հետազոտություններ
շրջակա
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միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.
ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում).
ձեռագրի
վերլուծություն
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի
արտանետումների
կրճատման
հետ
կապված
գիտական,
տեղեկատվության
և
խորհրդատվության
տրամադրում.
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի
գնահատում.
հեռակա
հասանելիության
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների
ծառայություններ.
աուդիտ
էներգետիկայի
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապա
հովում
որպես
(SaaS)
ծառայություն.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ոլորտում
խորհրդատվություն.
գիտական
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում.
սերվերների
հոսթինգ.
կլինիկական
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալների
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում
տեղեկատվության, տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով.
աշխարհագրական
քարտեզներ
կազմելու
ծառայություններ.
«ամպային»
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա
ոլորտում
տվական
տեխնոլոգիաների
արտաքին
(աութսորս)
ծառայությունների
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո
լոգիաների
ոլորտում
խորհրդատվական
ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
խորհրդա
տվական
ծառայություններ.
եղանակի
տեսության
ծառայություններ.
համա
ոլորտում
կարգչային
անվտանգության
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա
թղթերի
կազմում.
ինտերիերի
դիզայն.
ապակողպում.
բջջային
հեռախոսների
համակարգչային
համակարգերի
մոնիտո
րինգ
անսարքությունները
բացահայտելու
համար.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համա
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ցանցային
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդատվություն
տվյալների
անվտան
գության
հարցերով.
խորհրդատվություն
տվյալների
կոդավորման
հարցերով.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
չարտոնված
մուտքերը
կամ
տվյալների
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական
տվյալների
էլեկտրոնային
վերահսկում
համացանցի
միջոցով
տեղեկատվության
գողությունը
հայտնաբերելու
համար.
վարկային
քարտերով
գործարքների
էլեկտրոնային
վերահսկում
համացանցի
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու
համար. ծրագրային ապահովման մշակում
ծրագրային
ապահովման
հրատարակման
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառա
յություն (PaaS). համակարգչային հարթակ
այցեքարտերի
ների
կատարելագործում.
ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ
բնական
աղետ
ների
ոլորտում.
նավթի,
գազի
և
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա
գիտական
խուզական
ծառայություններ.
և
տեխնոլոգիական
հետազոտություն
արտոնագրային
քարտեզագրման
ոլոր
շինարա
տում.
հետազոտություններ
րական
աշխատանքների
ոլորտում.
հետազոտություններ
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի
գրաֆիկական ձևավորում:
____________________

(210) 20190310
(220) 22.02.2019
(730) Ժորժ Վարդանի Խաչատրյան, Երևան,
Հրաչյա Քոչար 18/61, AM
(540)
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№

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
գրասենյակների վարձատրություն (անշարժ
գույք). անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
հոսթելների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190311
(220) 22.02.2019
(730) Ժորժ Վարդանի Խաչատրյան, Երևան,
Հրաչյա Քոչար 18/61, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20190312
(220) 22.02.2019
(730) Խաչիկ Սարգսյան, ք. Եղվարդ, Պ. Սևակ,
փ. 3, տուն 52, AM
(540)

88
88

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.03.2019

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կոճապղպեղի
գարեջուր.
ածիկի
գարեջուր.
գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ.
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային, զելտերյան, սեղանի
ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ. գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար.
բաղադրություններ
լիկյոր
պատրաստելու
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 ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվեվերայի 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.
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
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1
№

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) 20190313
(220) 22.02.2019
(730) «Արմենիան հելիքոփթերս» ՍՊԸ, Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 2, «Կամար» բիզնես
կենտրոն, 2-րդ հարկ, AM
(540)

(511)
դաս 39. ավիափոխադրումներ:
____________________

(210) 20190314
(220) 22.02.2019
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27/25, AM
(540)

89
89

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.03.2019

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20190315
(220) 22.02.2019
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27/25, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ:
____________________
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ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). հեռակա
ուսուցում. սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող
ուսուցում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում. վարպետաց դասերի կազմակերպում
և անցկացում (ուսուցում). մասնագիտական
կողմնորոշում
(խորհուրդներ
կրթության
կամ ուսուցման հարցերով). մարզիչների,
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում). ակումբների
ծառայություններ
(զվարճություններ
կամ
կրթություն). գիշերային ակումբ-սրճարանների
ծառայություններ (զվարճություններ). համերգ
ների կազմակերպում և անցկացում. կարաոկե
ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
ծառայու
սպասարկման
ռեստորանների
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20190328
(220) 25.02.2019
(730) «Դամալա գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
Վերին Պտղնի, Նոր թաղ., փ. 1, շին. 19, AM
(540)

(210) 20190316
(220) 22.02.2019
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27/25, AM
(540)

(511)
դաս
29.
ապուրներ.
բանջարեղենի
ապուրներ. աղը դրած միս. բանջարեղենային
աղցաններ. մրգային աղցաններ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. խոզի միս.
դաս 30. մակարոնեղեն. թխվածքաբլիթ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես

90
90

ԳՅՈՒՏԵՐ
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խորիզով.
քաղցրավենիք.
նրբաբլիթներ.
ալյուրից
պատրաստված
ուտելիքներ.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ. մակարուն (նշով թխվածք). հաց.
սենդվիչներ.խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պիցաներ.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի
հիմքով.
սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ. թաբուլե. հոթ-դոգ սենդվիչներ.
դաս
33.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ. կոկտեյլներ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ).
սրճարանների
ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ռեստո
րանների
ծառայություններ.
ինքնա
ծառայու
սպասարկման
ռեստորանների
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում:
____________________

(210) 20190330
(220) 25.02.2019
(730) Իշխան Իշխանյան, Երևան, Մանանդյան
33, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտոմոբիլային,
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի
ծառայություններ. կրուիզների կազմակերպում.
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա
շրջիկների
համար.
տրանսպորտային
ծառայություններ. ճանապարհորդական շրջա
գայությունների
համար
փոխադրումների
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կազմակերպում.
ճանապարհորդությունների
տոմսերի
ամրագրում.
ճանապարհորդ
ների
փոխադրում.
փոխադրում
տեղիցտեղ
տեղափոխվելիս.
միջնորդություն
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն
փոխադրումների
դեպքում.
վարորդների
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների
ամրագրում.
երրորդ
անձանց
համար
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
առցանց հավելվածների միջոցով.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190331
(220) 25.02.2019
(730) Թամարա Աբաջյան, Երևան, Հերացու 2Ա,
բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. շաքարած մրգեր.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
մրգային
պահածոներ.
պահածոյացված
հատապտուղներ.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրման
ծառայություններ.
շոու-ռումների
ծառայու
թյուններ. մանրածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190332
(220) 25.02.2019
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորոցիա, US
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. ըմպելիքներ սուրճի հիմքով.
ըմպելիքներ թեյի հիմքով. ըմպելիքներ շոկոլադի
հիմքով. բրինձ. տապիոկա (մանիոկա) և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). ամոքանք. սառույց։
____________________

(210) 20190335
(220) 26.02.2019
(730) «Ինկրիպտ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM
(540)

(511)
դաս 7. լվացման սարքեր. լվացքի մեքե
նաներ (սպիտակեղենի համար). էլեկտրական
մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար. կտրող
գործիքներ (մեքենաների մասեր). հաց կտրող
մեքենաներ. փոշեկուլներ.
դաս 9. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. լիցքավորող սարքեր
կուտակիչների
համար.. համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ.
համակարգիչներ.
համակարգչային
գրառված
ծրագրեր.
համակարգիչների
ստեղնաշարեր.
չիպեր
(ինտեգրալ սխեմաներ). խտասկավառակներ
(ձայնա-,
տեսա).
խտասկավառակներ
(չվերագրանցելի). համակարգչային գործառ
նական
ծրագրեր.
համակարգիչների
կից սարքեր. համակարգչային գրառված
ծրագրային
ապահովում.
ինտերֆեյսներ
համակարգիչների համար. սկավառակակիրներ
սկավառակների ավտոմատ հերթափոխությամբ
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համակարգիչների համար. լուսավորության
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար.
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ).
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր.
համակարգչային
տպիչներ.
պրոցեսորներ
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության
մշակման սարքեր). ծխի դետեկտորներ.
մալուխների
միացման
կցորդիչներ.
համրիչներ.
էլեկտրոնային
ծոցատետրեր.
հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսա
խցիկներ. պարկուճային նվագարկիչ
ներ. խտասկավառակների նվագարկիչներ.
սկավառակակիրներ
համակարգիչների
համար.
գրպանի
էլեկտրոնային
թարգ
մանիչներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր).
դյուրակիր
համակարգիչներ.
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակներ. գրպանի հաշվասարքեր. հաշվառման
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ
գրանցելու
սարքեր).
տեսաժապավեններ.
տեսախաղերի քարթրիջներ. տեսաէկրան
ներ. տեսահեռախոսներ. համակարգչային
ներբեռնվող
ծրագրեր.
նավագնացական
սարքեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար
(նավակողային
համակարգիչներ).
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր.
դյուրակիր
տարածաընդունիչներ.
դաս
տակների
հենարաններ
համակարգիչներ
հետ աշխատանքի համար. համառանցք
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ.
պաշտպանիչ
կափարիչներ
խցակի
վարդակների համար. խաղային գրառված
ծրագրեր
համակարգչների
համար.
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի
բալաստային
դիմադրություններ.
փեյջեր
ներ.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
գերլարումից
պաշտպանող
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. DVD
–նվագարկիչներ.
անլար
հավաքակազմեր
հեռախոսների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշկրիչներ.
դիրքորոշման
համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. անձնական դյուրակիր
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համակարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
ծածկոցներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
թվային
ֆոտոշրջանակներ.
հավելվածներ
համակարգչային ծրագրային ապահովման
համար (ներբեռնելի). սմարթֆոններ. դատարկ
տոներային
քարթրիջներ
տպիչների
և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության
քարտեր
տեսախաղերի
սարքերի համար. էլեկտրական ձայնահաններ
(ադապտերներ). համակարգչային սարքա
վորումներ. արևային մարտկոցներ էլեկտրա
էներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ,
բջջային
հեռախոսներ.
լիցքավորող
սարքեր
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
սմարթֆոնների
ծածկոցներ.
սմարթֆոնների
պատյաններ.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ, տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. համակարգչային էկրանների
պաշտպանիչ
թաղանթներ.
պատյաններ
անձնական
թվային
օգնական
սարքերի
համար [PDA]. էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար.
պլանշետ-համակարգիչների
պատյաններ.
ինտերակտիվ
թաչսքրին
տերմինալներ.
սմարթ-մատանիներ. էլեկտրական և էլեկտրո
նային
սարքավորումներ
երաժշտական
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ).
ցածր հաճախականության բարձրախոսներ.
սմարթֆոնների
համար
հարմարեցված
պաշտպանիչ ժապավեններ. ինտերակտիվ
էլեկտրոնային գրատախտակներ. ձայնային
խառնիչներ.
էլեկտրոնային
սիգարետների
մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ
հեռակառավարման համար. էլեկտրոնային
թվային
ցուցասարքեր.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
հարթակներ,
գրառված կամ բեռնվող. բարակ հաճախորդ
համակարգիչներ.
հետևի
տեսախցիկներ
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի
էլեկտրոնային բառարաններ. համակարգչային
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էկրանները
պաշտպանող
ծրագրային
ապահովում,
գրառված
կամ
բեռնվող.
ինքնանկարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվներ.
վրան կրովի համակարգիչներ. վրան կրովի
մոնիտորների
ցուցասարքեր.
Խաղային
բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների համար.
դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
դաս 11. սառնապահարաններ. սարքա
վորանք լոգարանների համար. օդափոխիչներ
(օդի լավորակում). օդաջեռուցիչներ (կալո
րիֆերներ). ջերմության վերականգնիչներ.
ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. ջեռուցիչ
տարրեր.
կերակուրներ
տաքացնելու
հարմարանքներ. չորացման ապարատներ.
օդորակիչներ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. խոհանոցային սալօջախներ. ապա
րատներ չորացման համար. ըմպելիքներ
սառեցնելու
ապարատներ.
էլեկտրական
ռադիատորներ.
վառարաններ
(ջեռուցիչ
սարքեր). սառնարանային ապարատներ և
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. մրգերը
չորացնելու ապարատներ. գազի կաթսաներ.
էլեկտրական սառնախցիկներ. ջեռուցման սալեր.
լվացարաններ
(սանիտարատեխնիկական
սարքավորման մասեր). օդի մաքրման սարքեր
և մեքենաներ. տաքացման խոհանոցային
սարքեր. ջրատաքացիչներ (ապարատներ).
սառնարանային
սարքավորումներ
և
տեղակայանքներ. ծորակներ. էլեկտրական
սրճեփներ.
փողոցային
լապտերներ.
սառնարաններ.
լվացարանակոնքեր
էլեկ
տրական
թեյամաններ.
միկրոալիքային
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար)..
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման
պարագաներ).
տորտիլա
պատրաստելու
էլեկտրական
մամլիչներ.
շոկոլադային
էլեկտրական շատրվաններ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
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դաս 35. համակարգչային և սերվերային
տեխնիկայի վաճառք (առևտուր). օգնություն
գործարարության կառավարման հարցերում.
տվյալներ
գործարարական
գործառնու
թյունների
մասին.
հայտարարությունների
փակցնում, արտաքին գովազդ. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառայու
թյուններ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային
նյութերի
տարածում.
լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և
ապարատների վարձույթ. խորհրդատվություն
գործարարության
կազմակերպման
և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառա
վարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ գործարարության ասպա
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության)
հետազոտություններ. ցուցափեղկերի ձևա
վորում. գովազդային գործակալությունների
ծառայություններ. գործարարության կառա
վարման խորհրդատվական ծառայություններ.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետազո
տություններ. մասնագիտական խորհրդա
տվություն գործարարության ասպարեզում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. գործնական
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի
հետազոտում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու
հետ կապված ծառայություններ. տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
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համար. տեքստի մշակում. գովազդ փոստով.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալ
ների
համակարգչային հիմնապաշարներում. տեղե
կատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային հիմնապաշարներում. առև
տրական ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
լուսապատճենահանող
սարքավորման
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային
ցանցում.
մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում ևձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային
ֆայլերում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
ժամանակի
վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ
ներ
սպառողներին
ապրանքների
և
ծառայությունների
ընտրության հարցում.
գնման պատվերների մշակման գործընթաց
ների կառավարում. գովազդային տեքստերի
խմբագրում.
գովազդի
մանրակերտում.
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի
օժանդակման համար որոնման համակարգի
օպտիմալացում.
վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.
գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի
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կազմում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
պոտենցիալ
մասնավոր
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք
ունեցող
ձեռնարկատերերի
ընտրության
հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուստա
խանութների
ծրագրերի
արտադրություն.
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ
ցության
ռազմավարության
վերաբերյալ.
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում
երրորդ
անձանց
համար.
սպորտային
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք
ների
և
ծառայությունների
խթանում.
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
նվերների ցանկի գրանցման ծառայություններ.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
դաս 39. փոխադրումներ բեռնատար
ավտոտրանսպորտով.
փաթեթավորված
բեռ
ների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ապրանքների
առաքում.
ապրանքների
պահպանություն.
ապրանքների
պահպա
պահեստների
նություն
պահեստներում.
վարձույթ.
տրանսպորտային
միջոցների
վարձույթ. բեռների առաքում. սուրհանդա
կային ծառայություններ (նամակների կամ
ապրանքների առաքում). տեղեկատվություն
պահեստներում ապրանքների պահպանության
հարցերով. տեղեկատվություն փոխադրումների
հարցերով.
ապրանքների
պահպանման
բեռնարկղերի
վարձույթ.
ապրանքների
փաթեթավորում. փոստային առաքում.
դաս
42.
համակարգիչների
համար
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա
ապահովման
կանացում.
ծրագրային
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի
վերլուծություն. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի
վրա.
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային
ապահովման տեղակայում. խորհրդատվություն
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբսերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
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համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.
ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա
տվություն.
սերվերների
տեղավորում.
սերվերների
հոսթինգ.
համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում
տեղեկատվության, տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով.
«ամպային»
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնո
լո
գիաների ոլորտում արտաքին (աութսորս)
ծառայությունների տրամադրում. տեղեկա
տվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
խորհրդատվական ծառայություններ. համա
ոլորտում
կարգչային
անվտանգության
խորհրդատվություն. համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ անսար
քությունները
բացահայտելու
համար.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական կատալոգ
ների ստեղծում
և մշակում երրորդ անձանց համար (ծառա
տեղեկատվական
տեխնոլո
յություններ
գիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համա
ցանցային
անվտանգության
հար
տվյալ
ցերով.
խորհրդատվություն
ների
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդա
տվություն տվյալների կոդավորման
հարցերով. համակարգչային համակարգերի
մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային
ապահովման հրատարակման շրջանակներում.
հարթակ որպես ծառայություն (PAAS):
____________________

(210) 20190336
(220) 26.02.2019
(730) «Ինկրիպտ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM
(540)

(511)
դաս 7. լվացման սարքեր. լվացքի մեքե
նաներ (սպիտակեղենի համար). էլեկտրական
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մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար. կտրող
գործիքներ (մեքենաների մասեր). հաց կտրող
մեքենաներ. փոշեկուլներ.
դաս 9. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. լիցքավորող սարքեր
կուտակիչների
համար.. համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ.
համակարգիչներ.
համակարգչային
գրառված
ծրագրեր.
համակարգիչների
ստեղնաշարեր.
չիպեր
(ինտեգրալ սխեմաներ). խտասկավառակներ
(ձայնա-, տեսա). խտասկավառակներ (չվերա
գրանցելի). համակարգչային գործառնական
ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր.
համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովում. ինտերֆեյսներ համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ
հերթափոխությամբ
համա
լուսավորության
կարգիչների
համար.
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար.
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ).
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր.
համակարգչային
տպիչներ.
պրոցեսորներ
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության
մշակման սարքեր). ծխի դետեկտորներ.
մալուխների
միացման
կցորդիչներ.
համրիչներ.
էլեկտրոնային
ծոցատետրեր.
հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ. պարկուճային նվագարկիչներ.
խտասկավառակների նվագարկիչներ. սկավա
ռակակիրներ
համակարգիչների
համար.
գրպանի
էլեկտրոնային
թարգմանիչներ.
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր).
դյուրակիր
համակարգիչներ.
հայտա
րարությունների էլեկտրոնային տախտակներ.
գրպանի
հաշվասարքեր.
հաշվառման
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ
գրանցելու
սարքեր).
տեսաժապավեններ.
տեսախաղերի քարթրիջներ. տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ. համակարգչային ներ
նավագնացական
բեռնվող
ծրագրեր.
սարքեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար
(նավակողային
համակարգիչներ).
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր.
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դյուրակիր
տարածաընդունիչներ.
դաս
տակների
հենարաններ
համակարգիչներ
հետ աշխատանքի համար. համառանցք
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ.
պաշտպանիչ
կափարիչներ
խցակի
վարդակների համար. խաղային գրառված
ծրագրեր
համակարգչների
համար.
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ.
արբանյակային
նավագնացական
սար
քեր.
գերլարումից
պաշտպանող
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. DVD
–նվագարկիչներ.
անլար
հավաքակազմեր
հեռախոսների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշկրիչներ.
դիրքորոշման
համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. անձնական դյուրակիր
համակարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
ծածկոցներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
թվային
ֆոտոշրջանակներ.
հավելվածներ
համակարգչային ծրագրային ապահովման
համար (ներբեռնելի). սմարթֆոններ. դատարկ
տոներային
քարթրիջներ
տպիչների
և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության
քարտեր
տեսախաղերի
սարքերի համար. էլեկտրական ձայնահաններ
(ադապտերներ). համակարգչային սարքա
վորումներ.
արևային
մարտկոցներ
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար.
շարժական հեռախոսներ, բջջային հեռա
խոսներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
սմարթֆոնների
ծածկոցներ.
սմարթֆոնների
պատյաններ.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ, տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. համակարգչային էկրանների
պաշտպանիչ
թաղանթներ.
պատյաններ
անձնական
թվային
օգնական
սարքերի
համար [PDA]. էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար.
պլանշետ-համակարգիչների
պատյաններ.
ինտերակտիվ
թաչսքրին
տերմինալներ.
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սմարթ-մատանիներ. էլեկտրական և էլեկտրո
նային
սարքավորումներ
երաժշտական
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ).
ցածր հաճախականության բարձրախոսներ.
սմարթֆոնների
համար
հարմարեցված
պաշտպանիչ ժապավեններ. ինտերակտիվ
էլեկտրոնային գրատախտակներ. ձայնային
խառնիչներ.
էլեկտրոնային
սիգարետների
մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ
հեռակառավարման համար. էլեկտրոնային
թվային
ցուցասարքեր.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
հարթակներ,
գրառված կամ բեռնվող. բարակ հաճախորդ
համակարգիչներ.
հետևի
տեսախցիկներ
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի
էլեկտրոնային բառարաններ. համակարգչային
էկրանները
պաշտպանող
ծրագրային
ապահովում,
գրառված
կամ
բեռնվող.
ինքնանկարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվներ.
վրան կրովի համակարգիչներ. վրան կրովի
մոնիտորների
ցուցասարքեր.
Խաղային
բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների համար.
դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
դաս 11. սառնապահարաններ. սարքա
վորանք լոգարանների համար. օդափոխիչներ
(օդի լավորակում). օդաջեռուցիչներ (կալորի
վերականգնիչներ.
ֆերներ).
ջերմության
ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. ջեռուցիչ
տարրեր.
կերակուրներ
տաքացնելու
հարմարանքներ. չորացման ապարատներ.
օդորակիչներ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար.
խոհանոցային
սալօջախներ.
ապարատներ չորացման համար. ըմպելիքներ
սառեցնելու
ապարատներ.
էլեկտրական
ռադիատորներ.
վառարաններ
(ջեռուցիչ
սարքեր). սառնարանային ապարատներ և
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. մրգերը
չորացնելու ապարատներ. գազի կաթսաներ.
էլեկտրական
սառնախցիկներ.
ջեռուցման
սալեր. լվացարաններ (սանիտարատեխնի
կական
սարքավորման
մասեր).
օդի
մաքրման սարքեր և մեքենաներ. տաքացման
խոհանոցային
սարքեր.
ջրատաքա
սառնարանային
ցիչներ
(ապարատներ).
սարքա
տեղակայանքներ.
վորումներ
և
ծորակ
ներ.
էլեկտրական
սրճեփներ.
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փողոցային
լապտերներ.
սառնարաններ.
լվացարանակոնքեր էլեկտրական թեյամաններ.
միկրոալիքային
վառարաններ
(սնունդ
պատրաստելու համար). ոռոգման կաթիլային
ցրիչներ (ոռոգման պարագաներ). տորտիլա
պատրաստելու
էլեկտրական
մամլիչներ.
շոկոլադային էլեկտրական շատրվաններ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 35. համակարգչային և սերվերային
տեխնիկայի վաճառք (առևտուր). օգնություն
գործարարության կառավարման հարցերում.
տվյալներ գործարարական գործառնություն
ների մասին. հայտարարությունների փակցնում,
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ.
գործա
առև
տրային
տեղեկատվության
կալությունների
ծառայություններ.
գովազ
դային նյութերի տարածում. լուսա
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա
տանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և
ապարատների վարձույթ. խորհրդատվություն
գործարարության
կազմակերպման
և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառա
վարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ գործարարության ասպա
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
խորհրդատվություն
գործարարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
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տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
կոնյունկտուրային
(իրա
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ.
ցուցափեղկերի
ձևավորում.
գովազդային
գործակալությունների
ծառայություններ.
գործա
րարության կառավարման խորհրդա
տվական ծառայություններ. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. մաս
նագիտական խորհրդատվություն գործարա
րության
ասպարեզում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ
գովազդային նպատակներով. գործնական
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի
հետազոտում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու
հետ կապված ծառայություններ. տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. տեքստի մշակում. գովազդ փոստով.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմնապաշարներում. տեղե
կա
տվության
կանոնակարգում
տվյալների
հիմնապաշարներում.
համակարգչային
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով. լուսապատճենահանող սարքա
վորման վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում ևձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային
ֆայլերում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
ժամանակի
վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
գնման պատվերների մշակման գործընթացների
կառավարում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
գովազդի
մանրակերտում.
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
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տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի
օժանդակման համար որոնման համակարգի
օպտիմալացում.
վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.
գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
պոտենցիալ
մասնավոր
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք
ունեցող
ձեռնարկատերերի
ընտրության
հարցում
բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն. խորհրդատվություն գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության
վերա
բերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
նվերների ցանկի գրանցման ծառայություններ.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
գործարարության ժամանակավոր
կառա
վարում.
դաս 39. փոխադրումներ բեռնատար
ավտոտրանսպորտով.
փաթեթավորված
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում.
ապրանքների
առաքում.
ապրանքների
պահպանություն.
ապրանքների
պահ
պանություն պահեստներում. պահեստների
վարձույթ.
տրանսպորտային
միջոցների
վարձույթ. բեռների առաքում. սուրհանդակային
ծառայություններ
(նամակների
կամ
ապրանքների առաքում). տեղեկատվություն
պահեստներում ապրանքների պահպանության
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հարցերով. տեղեկատվություն փոխադրումների
հարցերով.
ապրանքների
պահպանման
բեռնարկղերի
վարձույթ.
ապրանքների
փաթեթավորում. փոստային առաքում.
դաս
42.
համակարգիչների
համար
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա
կանացում. ծրագրային ապահովման սպա
սարկում. համակարգչային համակարգերի
վերլուծություն. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի
վրա.
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային
ապահովման տեղակայում. խորհրդատվություն
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբսերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.
ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա
տեղավորում.
տվություն.
սերվերների
սերվերների
հոսթինգ.
համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում
տեղեկատվության, տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով.
«ամպային»
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
արտաքին
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվական ծառայություններ. համա
կարգչային
անվտանգության
ոլոր
տում
խորհրդատվություն. համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ անսար
քությունները
բացա
հայտելու
համար.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական կատա
լոգների ստեղծում և
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայու
թյուններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համա
ցանցային
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդատվություն
տվյալների
անվտան
խորհրդատվություն
գության
հարցերով.
տվյալների
կոդավորման
հարցերով.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ

03/2

ՄԱՍ
1
№

չարտոնված
մուտքերը
կամ
տվյալների
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PAAS):
____________________

(210) 20190341
(220) 26.02.2019
(730) Վաչե Թովմասի Մնացականյան, Երևան,
Տիգրանյան 7, բն. 51, AMԱրսեն Հեկտորի
Սարդարյան, Երևան, Այգեձորի 78 Ա թաղ.,
տուն 11, AM
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական հետազոտու
թյուններ.
դատարանում
իրավունքների
ներկայացում.
վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառայու
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի
նախապատրաստում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի
համաձայնեցման
հետ
կապված իրավաբանական ծառայություններ.
իրավաբանական
հսկողության
ծառայու
թյուններ. փաստաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190342
(220) 26.02.2019
(730) «Կրեատիվ լաբորատորիա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ թաղ., փ. 4, տուն 6, AM
(540)
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(511)
դաս
6.
մետաղական
դարպասներ.
մետաղյա դռներ. մետաղյա պատուհաններ.
մետաղյա պիտույքներ և պարագաներ դռների և
պատուհանների համար. մետաղյա պրոֆիլներ
դռների և պատուհանների արտադրության
համար. մետաղյա ցուցանակներ.
դաս 9. լույս արձակող ցուցանակներ.
թվային
ցուցանակներ.
էլեկտրոնային
ցուցանակներ. մեխանիկական ցուցանակներ.
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար.
դաս 17. պլաստմասսայե պրոֆիլներ դռների
և պատուհանների արտադրության համար.
դաս 19. ոչ մետաղական դարպասներ. ոչ
մետաղյա դռներ. ոչ մետաղյա պատուհաններ.
ոչ մետաղյա պիտույքներ և պարագաներ
դռների և պատուհանների համար, որոնք
ընդգրկված են այս դասում. շինարարական
ապակի.
պատուհանի
շինարարական
հայելապակի.
մեկուսիչ
շինարարական
ապակի. պատուհանի ապակի, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար
նախատեսվածների.
պատուհանի
շինարարական
ապակի.
ամրանավորած
ապակի. արծնապատ ապակի շենքերի համար.
դաս 20. փայտե կամ պլաստմասսայե
ցուցանակներ հայտարարությունների համար.
փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակներ.
դաս 35. գովազդ. արտաքին գովազդ.
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. գովազդ
փոստով. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային ցանցում. գովազդ սոցիալական
ցանցերում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հայտարարությունների
փակցնում. ծառայություններ հասարակական
բնագավառում.
հարաբերությունների
ապրանքների ցուցադրում. ցուցափեղկերի
ձևավորում. գովազդային գործակալություն
ների ծառայություններ. շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
տարածքների
վարձակալում
գովազդի
տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակություն
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
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ժամանակի
վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդի
նյութերի
մանրակերտում.
գովազդային
ձևավորում.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ. գովազդային սցենարների տեքստերի
կազմում. խորհրդատվություն գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության
վերաբերյալ. բրենդինգի ծառայություններ, այն
է՝ բրենդի վերաբերյալ խորհրդատվություն,
բրենդի
ստեղծման
ծառայություններ,
բրենդի կառավարում, բրենդի մարքեթինգ
(շուկայավարում).
դարպասների,
դռների,
պատուհանների, ապակե կոնստրուկցիաների
և ապակու, դռների և պատուհանների
արտադրության
համար
պրոֆիլների,
ցուցանակների, լուսավորման սարքերի և
տեղակայանքների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք.
դաս 37. գովազդային վահանակների
տեղադրում և վերանորոգում. դարպասների
տեղադրում և վերանորոգում. դռների և
պատուհանների տեղադրում և վերանորոգում.
ապակե կոնստրուկցիաների տեղադրում և
վերանորոգում. ցուցանակների ներկում և
նորացում. էլեկտրասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում.
դաս 40. պոլիգրաֆիա. տպագրություն.
օֆսեթ
տպագրություն.
նկարների
տպագրում.
լուսանկարների
տպագրում.
փորագրում.
լազերային
փորագրում.
կնիքների և դրոշմակնիքների փորագրում.
լուսափորագրում. կազմարարական աշխա
տանքներ. ասեղնագործում. վիմագրություն.
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն
ըստ պատվերի.
դաս
42.
գովազդային
նյութերի
գրաֆիկական
ձևավորում.
գովազդային
վահանակների դիզայն. գեղարվեստական
դիզայն. արդյունաբերական դիզայն. ինտերիերի
ձևավորում. ինտերիերի դիզայն. դիզայներների
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա
վառում.
արդյունաբերական
նմուշների
ստեղծման
ծառայություններ.
(դիզայնի)
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական
սպասարկում երրորդ անձանց համար։
____________________
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(210) 20190343
(220) 26.02.2019
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի
3/5, AM
(540)

(511)
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).
ակոնիտին.
ալկալոիդներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ալգինատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ
(սնդկազոդք) ատամների համար. ատամնա
բուժական
ամալգամներ
(սնդկազոդք).
ամինաթթուներ
անասնաբուժական
նպա
տակների համար. ամինաթթուներ բժշկական
ցավազրկողներ.
նպատակների
համար.
անզգայացնող միջոցներ. հակաբիոտիկներ.
հականեխիչներ. լրացված ճամփորդական
դեղատուփեր. առաջին օգնության լրացված
դեղատուփեր.
ալյումինի
ացետատ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար.
մանրէասպաններ.
բալզամներ
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար.
վիրակապային
կալանդներ
(բանդաժներ). ախտորոշիչ կենսաբանական
մարկերներ բժշկական նպատակների համար.
բիոցիդներ.
բրոմ
դեղագործական
նպատակների համար. թուղթ մանանեխային
սպեղանիների համար. կպչուն թուղթ ճանճերի
դեմ.
ռեակտիվ
թուղթ
բժշկական
և
անասնաբուժական նպատակների համար.
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի
դեմ. վազելին բժշկական նպատակների համար.
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննաներ
(լոգանքներ).
հականեխիչ
բամբակ.
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ.
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական)
նպատակների համար. բամբակ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ռադիոլոգիական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
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սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների
համար.
ազոտաթթվական
հիմնային
բիսմութ
դեղագործական
նպատակների համար. պատրինջի ջուր
դեղագործական նպատակների համար. ծովի
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային
ջրեր
բժշկական
նպատակների
համար.
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր.
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա
տակների
համար.
գազեր
բժշկական
նպատակների համար. գվայակոլ դեղա
գործական նպատակների համար. հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
հիդրաստին.
հիդրաստինին.
գլիցերին բժշկական նպատակների համար.
գլիցերաֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյու
կոզա) բժշկական նպատակների համար. բոգ
(օձադեղ)
դեղագործական
նպատակների
համար. հորմոններ բժշկական նպատակների
համար. մանանեխ դեղագործական նպա
տակների համար. մանանեխի սպեղանի.
ցեխեր լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր.
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար.
գուրյուն-բալզամ
(բալասան)
բժշկական
նպատակների համար. օդը թարմացնող
հոտազերծիչներ.
հոտազերծիչներ,
բացա
ռությամբ մարդկանց և կենդանիների համար
նախատեսվածների.
հոտազերծիչներ
հագուստի կամ մանածագործվածքային արտա
դրանքի համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական
նպատակների համար. դիգիտալին. սննդային
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային հավելումներ կենդանիների համար.
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային
հավելումներ
ալգինատից.
սննդային
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից).
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ
սննդային
հավելումներ
պրոտեինից.
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային
հավելումներ
ֆերմենտներից.
խմորիչներ
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դեղագործական
նպատակների
համար.
դոնդողանյութ
(ժելատին)
բժշկական
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ
բժշկական նպատակների համար. միջատա
սպան
միջոցներ.
յոդ
դեղագործական
նպատակների համար. յոդիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ալկալիա
կան մետաղների յոդիդներ դեղագործական
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել
(ֆունգիցիդ). թթու գինեքար դեղագործական
նպատակների
համար.
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար.
քափուր բժշկական նպատակների համար.
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ.
կաուստիկ
մատիտներ.
գլխացավի
դեմ
մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային
միջոց).
կաուստիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի,
արմավենու
էքստրակտ)
դեղագործական
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ)
բժշկական նպատակների համար. թթվածին
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու
դեղագործական
նպատակների
համար.
թթուներ
դեղագործական
նպատակների
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար.
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ
բժշկական նպատակների համար. ցողունային
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների
համար. ցողունային բջիջներ բուժական
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար.
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. մայրու
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական
նպատակների
համար.
կրոտոնի
կեղև.
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի)
կեղև բժշկական նպատակների համար.
բուժական անասնակեր կենդանիների համար.
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բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
օսլա
դիետիկ
կամ
դեղագործական
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. արյուն բժշկական նպատակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա
տակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների
մանրէախմբեր
բժշկական
կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների
համար.
մատուտակ
դեղագործական
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների
համար.
կպչուն
սպեղանիներ.
դեղեր
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական
նպատակների
համար.
լոսյոններ
անասնաբուժական նպատակների համար.
շների համար լոսյոններ ընդգրկված դաս 5-ում.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների
համար.
լյուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար.
մագնեզիադ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քսուքներ.
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից
պաշտպանող
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար.
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր.
նյութեր
ատամների
ծեփապատճենների
համար. նյութեր ատամնալցման համար.
բժշկական
վիրակապման
նյութեր.
վիրաբուժական
վիրակապման
նյութեր.
դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ
անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
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դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար.
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա
բուժական
դեղամիջոցներ.
մենթոլ.
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք)
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. մայր
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների
համար.
կաթնային
ֆերմենտներ
դեղա
գործական նպատակների համար. իռլանդական
մամուռ բժշկական նպատակների համար.
ալյուր դեղագործական նպատակների համար.
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական
նպատակների
համար.
ձկան
ալյուր
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ածիկակաթից
ըմպելիքներ
բժշկական
նպատակների
համար.
թմրադեղեր.
դեղաթուրմեր.
յոդի
թուրմ.
էվկալիպտի
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար.
ափիոն.
օպոդելդոկ.
եփուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա
տամպոններ բժշկական նպատակների համար.
մատուտակի
ձողիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ
(ախտահանիչ
միջոցներ).
պաստեղներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեկտիններ դեղագործական նպատակների
համար.
պեպսիններ
(ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեպտոններ դեղագործական նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ
բժշկական
նպատակների
համար.
պեստիցիդներ.
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ.
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական
տակաշորեր).
խանձարուրներ
ընտանի
կենդանիների համար. կոշտուկային բար
ձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս
օգտագործելու
համար.
բժշկական

03/2

ՄԱՍ
1
№

շրթնաքսուքներ.
փոշի
ճանճասպեղանուց.
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիե
նիկ միջադիրների համար. հակադիուրետիկ
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների
համար.
սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. անասնաբուժական
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
վիտամինային
պատրաստուկներ.
ախտ
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային
համար.
հիվանդությունները
բուժելու
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը
հեշտացնելու
համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական
պատրաստուկներ ծխեցման համար. պատ
րաստուկներ
օրգանաբուժության
համար.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,
բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար.
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար.
պատրաստուկներ
հողը
մանրէազերծելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
հեռացնելու
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար.
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
միջատների
թրթուրները
ոչնչացնելու
համար.
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պատրաստուկներ
ճանճերին
ոչնչացնելու
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման
համար.
պատրաստուկներ
ցամաքային
կակղամորթներին
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպա
տակների համար. լոգանքների պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար.
բժշկական
պատրաստուկներ
մազերն
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա
գործական
նպատակների
համար.
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղագործական պատրաստուկներ արևայ
րուքի
դեմ.
ֆերմենտային
(խմորիչ)
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ)
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
հղիության
քիմիական
պատրաստուկներ
ախտորոշման համար. քիմիական պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
մրիկով
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
վարակված
խաղողը
մշակելու
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպա
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ
ցեցից
օգտագործվող
պատրաստուկներ.
պաշտպանող
պատրաստուկներ.
աչքի
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար.
սպիտակուցային
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման
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երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ.
խանձարուրներ
անմիզա
պահությամբ տառապողների համար. կանացի
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ
(հիգիենիկ).
ակնամոմ
դեղագործական
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի
բժշկական նպատակների համար. ռադիում
բժշկական նպատակների համար. քլորալի
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ
հպաոսպնյակների
համար.
քիմիական
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. ռետին
բժշկական նպատակների համար. ռետին
ատամնաբուժական նպատակների համար.
ծամոն բժշկական նպատակների համար.
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման
համար
ռեպելենտներ
միջատների
դեմ.
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. շաքար
բժշկական
նպատակների
համար.
հակաասթմատիկ
թեյերի
փունջ.
մոմեր
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր.
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող
սիգարետներ
բժշկական
նպատակների
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք.
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար.
կաթնային
չոր
խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար.
կալիումի
աղեր
բժշկական
նպատակների համար. նատրիումի աղեր
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների
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համար.
սերմնահեղուկ
արհեստական
բեղմնավորման
համար.
սպիրտ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բժշկական
սպիրտ.
ազնիվ
մետաղների
համահալվածքներ
ատամնաբուժական
նպատակների
համար.
հասկաժանգ
դեղագործական
նպատակների
համար.
սառեցնող
հեղուկացիրներ
բժշկական
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. կապակցող
միջոցներ բժշկական նպատակների համար.
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ.
ախտահանիչներ.
ախտահանիչ
միջոցներ
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական
նպատակների
համար.
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
միջոցներ
ախորժակը
ճնշելու
համար.
բժշկական
միջոցներ
նիհարելու
համար.
միջոցներ
մակաբույծներին
ոչնչացնելու
համար.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը
մաքրող
միջոցներ.
լվացող
միջոցներ
կենդանիների համար (միջատասպաններ).
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ
միջոցներ.
միջոցներ
գլխացավի
դեմ.
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ.
քիմիական
հակաբեղմնավորիչ
միջոցներ.
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը
բարձրացնող
միջոցներ
(դեղային
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող
դեղագործական
միջոցներ.
նյարդերը
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների
կուլտուրաների
համար.
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արև
այրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների
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համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ.
վիրաբուժական
հյուսվածքապատվաստներ
կենդանի
հյուսվածքներից.
հիգիենիկ
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա
պողների
համար.
կանացի
հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիքտակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական
նպատակների համար. սամիթ բժշկական
նպատակների համար. ճենապակի ատամի
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործա
կան նպատակների համար. ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար.
ֆորմալդեհիդ
(մրջնալդեհիդ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական
նպատակների համար. քինոլին բժշկական
նպատակների համար. հաց շաքարախտով
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական
և
ոսկրաբուժական
նպատակների
համար.
ատամի ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային
թեյեր բժշկական նպատակների համար.
էվկալիպտ
(նիվենի)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ծխախոտի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) (միջատա
սպաններ).
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակ
ների համար. էլիքսիրներ (դեղագործական
պատրաստուկներ).
պարզ
եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. բարդ
եթերներ
դեղագործական
նպատակների
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա
դեղագործական
նյութային)
եթերներ
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական
նպատակների համար. առնետի թույներ.
թույներ.
մանրէական
թույներ.
յալապա
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:
____________________

(210) 20190344
(220) 26.02.2019
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(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի
3/5, AM
(540)

(511)
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).
ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա
տակների
համար.
ալգինատներ
դեղա
գործական նպատակների համար. ալգիցիդներ.
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների
համար. ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք)
ատամների
համար.
ատամնաբուժական
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ամինաթթուներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ցավազրկողներ.
անզգայացնող
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ.
լրացված
ճամփորդական
դեղատուփեր.
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր.
ալյումինի
ացետատ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ացետատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար.
վիրակապային
կալանդներ
(բանդաժներ).
ախտորոշիչ
կենսաբանական
մարկերներ
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ.
բրոմ դեղագործական նպատակների համար.
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար.
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակների
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ.
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ.
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական)
նպատակների համար. բամբակ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ռադիոլոգիական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների
համար.
ազոտաթթվական
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հիմնային
բիսմութ
դեղագործական
նպատակների համար. պատրինջի ջուր
դեղագործական նպատակների համար. ծովի
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային
ջրեր
բժշկական
նպատակների
համար.
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր.
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա
տակների
համար.
գազեր
բժշկական
նպատակների համար. գվայակոլ դեղա
գործական նպատակների համար. հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
հիդրաստին.
հիդրաստինին.
գլիցերին բժշկական նպատակների համար.
գլիցերաֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյու
կոզա) բժշկական նպատակների համար. բոգ
(օձադեղ)
դեղագործական
նպատակների
համար. հորմոններ բժշկական նպատակների
համար. մանանեխ դեղագործական նպա
տակների համար. մանանեխի սպեղանի.
ցեխեր լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր.
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար.
գուրյուն-բալզամ
(բալասան)
բժշկական
նպատակների համար. օդը թարմացնող
հոտազերծիչներ.
հոտազերծիչներ,
բացա
ռությամբ մարդկանց և կենդանիների համար
նախատեսվածների.
հոտազերծիչներ
հագուստի կամ մանածագործվածքային արտա
դրանքի համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական
նպատակների համար. դիգիտալին. սննդային
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ.
հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
սննդային հավելումներ կենդանիների համար.
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային
հավելումներ ալգինատից. սննդային հավե
լումներ
խաղողաշաքարից
(գլյուկոզայից).
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ
պրոտեինից.
սննդային
հավելումներ
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային
հավելումներ
ֆերմենտներից.
խմորիչներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դոնդողանյութ
(ժելատին)
բժշկական
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ
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բժշկական նպատակների համար. միջատա
սպան
միջոցներ.
յոդ
դեղագործական
նպատակների
համար.
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ալկալիական
մետաղների
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար.
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. քափուր բժշկական նպատակների
համար.
դեղապատիճներ.
պատիճներ
դեղագործական նպատակների համար. արյուն
կանգնեցնող մատիտներ. գորտնուկներ բուժող
մատիտներ. կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի
դեմ մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային
միջոց).
կաուստիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի,
արմավենու
էքստրակտ)
դեղագործական
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ)
բժշկական նպատակների համար. թթվածին
բժշկական նպատակների համար. գխտորա
թթու դեղագործական նպատակների համար.
թթուներ
դեղագործական
նպատակների
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար.
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ
բժշկական նպատակների համար. ցողունային
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների
համար. ցողունային բջիջներ բուժական
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար.
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. մայրու
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական
նպատակների
համար.
կրոտոնի
կեղև.
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի)
կեղև բժշկական նպատակների համար.
բուժական անասնակեր կենդանիների համար.
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
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օսլա
դիետիկ
կամ
դեղագործական
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. արյուն բժշկական նպատակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա
տակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. կուրարե
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար.
մատուտակ դեղագործական նպատակների
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա
գործական
նպատակների
համար.
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների
համար.
կպչուն
սպեղանիներ.
դեղեր
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական
նպատակների
համար.
լոսյոններ
անասնաբուժական նպատակների համար.
շների համար լոսյոններ ընդգրկված դաս 5-ում.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների
համար.
լյուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար.
մագնեզիադ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քսուքներ.
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից
պաշտպանող
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար.
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր.
նյութեր
ատամների
ծեփապատճենների
համար. նյութեր ատամնալցման համար.
բժշկական
վիրակապման
նյութեր.
վիրաբուժական
վիրակապման
նյութեր.
դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ
անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար.
դեղամիջոցներ
մարդու
համար.
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ.
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միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք)
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. մայր
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների
համար.
կաթնային
ֆերմենտներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
իռլանդական մամուռ բժշկական նպատակների
համար. ալյուր դեղագործական նպատակների
համար.
ալյուր
կտավատի
սերմից
դեղագործական նպատակների համար. ձկան
ալյուր դեղագործական նպատակների համար.
կպչուն
ճանճորսներ.
դաղձ
(անանուխ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների
համար.
թմրադեղեր.
դեղաթուրմեր.
յոդի
թուրմ.
էվկալիպտի
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար.
ափիոն.
օպոդելդոկ.
եփուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա
տամպոններ բժշկական նպատակների համար.
մատուտակի
ձողիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ
պաստեղներ
(ախտահանիչ
միջոցներ).
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեկտիններ դեղագործական նպատակների
համար.
պեպսիններ
(ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեպտոններ դեղագործական նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ
բժշկական
նպատակների
համար.
պեստիցիդներ.
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ.
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական
տակաշորեր).
խանձարուրներ
ընտանի
կենդանիների
համար.
կոշտուկային
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս
օգտագործելու
համար.
բժշկական
շրթնաքսուքներ.
փոշի
ճանճասպեղանուց.
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ
միջադիրների
համար.
հակադիուրետիկ
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պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների
համար.
սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. անասնաբուժական
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
վիտամինային
պատրաստուկներ.
ախտ
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժական
նպատակների
համար.
ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային
հիվանդությունները
բուժելու
համար.
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը
հեշտացնելու
համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական
պատրաստուկներ
ծխեցման
համար.
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,
բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար.
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար.
պատրաստուկներ
հողը
մանրէազերծելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
հեռացնելու
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար.
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
միջատների
թրթուրները
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
ճանճերին
ոչնչացնելու
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման
համար.
պատրաստուկներ
ցամաքային
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կակղամորթներին
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպա
տակների
համար.
լոգանքների
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բժշկական պատրաստուկներ մազերն
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ
հալվե
վերայից
դեղագործական
նպատակների
համար.
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքի
դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆերմենտային
(խմորիչ)
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ
հղիության ախտորոշման համար. քիմիական
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
վարակված
խաղողը
մշակելու
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպա
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ
օգտագործվող
պատրաստուկներ.
ցեցից
պաշտպանող
պատրաստուկներ.
աչքի
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար.
սպիտակուցային
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման
երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ.
խանձարուրներ
անմիզա
պահությամբ տառապողների համար. կանացի
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հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ
(հիգիենիկ).
ակնամոմ
դեղագործական
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի
բժշկական նպատակների համար. ռադիում
բժշկական նպատակների համար. քլորալի
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ
հպաոսպնյակների
համար.
քիմիական
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. ռետին
բժշկական նպատակների համար. ռետին
ատամնաբուժական նպատակների համար.
ծամոն բժշկական նպատակների համար.
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման
համար
ռեպելենտներ
միջատների
դեմ.
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. շաքար
բժշկական
նպատակների
համար.
հակաասթմատիկ
թեյերի
փունջ.
մոմեր
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր.
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող
սիգարետներ
բժշկական
նպատակների
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք.
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար.
կաթնային
չոր
խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար.
կալիումի
աղեր
բժշկական
նպատակների համար. նատրիումի աղեր
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար.
սերմնահեղուկ
արհեստական
բեղմնավորման
համար.
սպիրտ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բժշկական
սպիրտ.
ազնիվ
մետաղների
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համահալվածքներ
ատամնաբուժական
նպատակների
համար.
հասկաժանգ
դեղագործական
նպատակների
համար.
սառեցնող
հեղուկացիրներ
բժշկական
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. կապակցող
միջոցներ բժշկական նպատակների համար.
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ.
ախտահանիչներ.
ախտահանիչ
միջոցներ
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական
նպատակների
համար.
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
միջոցներ
ախորժակը
ճնշելու
համար.
բժշկական
միջոցներ
նիհարելու
համար.
միջոցներ
մակաբույծներին
ոչնչացնելու
համար.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը
մաքրող
միջոցներ.
լվացող
միջոցներ
կենդանիների համար (միջատասպաններ).
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ
միջոցներ.
միջոցներ
գլխացավի
դեմ.
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ.
քիմիական
հակաբեղմնավորիչ
միջոցներ.
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս
տուկներ).
մարսողությանը
նպաստող
դեղագործական
միջոցներ.
նյարդերը
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների
կուլտուրաների
համար.
ստերոիդներ.
ստրիխնին.
շիճուկներ.
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ.
վիրաբուժական
հյուսվածքապատվաստներ
կենդանի
հյուսվածքներից.
հիգիենիկ
կիսավարտիքներ
անմիզապահությամբ
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տառապողների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիքտակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական
նպատակների համար. սամիթ բժշկական
նպատակների համար. ճենապակի ատամի
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական
նպատակների
համար.
ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար.
ֆորմալդեհիդ
(մրջնալդեհիդ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական
նպատակների համար. քինոլին բժշկական
նպատակների համար. հաց շաքարախտով
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական
և
ոսկրաբուժական
նպատակների
համար.
ատամի ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային
թեյեր բժշկական նպատակների համար.
էվկալիպտ
(նիվենի)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ծխախոտի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) (միջատա
սպաններ). գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ) դեղագործական նպատակների համար.
էլիքսիրներ
(դեղագործական
պատրաս
տուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական
նպատակների
համար.
բարդ
եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. բարդ
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. պարզ
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական

նպատակների

համար.

առնետի թույներ. թույներ. մանրէական թույներ.
յալապա (լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:
____________________

(210) 20190345
(220) 26.02.2019
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի
3/5, AM
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(540)

(511)
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).
ակոնիտին.
ալկալոիդներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ալգինատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ
(սնդկազոդք)
ատամների
համար.
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական
նպատակների
համար.
ամինաթթուներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ.
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. լրացված
ճամփորդական
դեղատուփեր.
առաջին
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի
ացետատ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ացետատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մանրէասպաններ.
բալզամներ
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար.
վիրակապային
կալանդներ
(բանդաժներ).
ախտորոշիչ
կենսաբանական
մարկերներ
բժշկական
նպատակների համար. բիոցիդներ. բրոմ
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ
մանանեխային սպեղանիների համար. կպչուն
թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ բժշկա
կան և անասնաբուժական նպատակների
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակների
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ.
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ.
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական)
նպատակների համար. բամբակ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ռադիոլոգիական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների
համար.
ազոտաթթվական
հիմնային
բիսմութ
դեղագործական
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նպատակների համար. պատրինջի ջուր
դեղագործական նպատակների համար. ծովի
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային
ջրեր
բժշկական
նպատակների
համար.
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր.
կաղապարամոմեր
ատամնաբուժական
նպատակների համար. գազեր բժշկական
նպատակների
համար.
գվայակոլ
դեղագործական
նպատակների
համար.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
հիդրաստին.
հիդրաստինին.
գլիցերին
բժշկական
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ.
խաղողաշաքար
(գլյուկոզա)
բժշկական
նպատակների
համար.
բոգ
(օձադեղ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
հորմոններ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխ դեղագործական նպատակների
համար.
մանանեխի
սպեղանի.
ցեխեր
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ
բժշկական նպատակների համար. գուրյունբալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ.
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և
կենդանիների համար նախատեսվածների.
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա
գործվածքային
արտադրանքի
համար.
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային
հավելումներ.
հավելումներ.
սննդային
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային հավելումներ կենդանիների համար.
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային
հավելումներ
ալգինատից.
սննդային
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից).
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ
պրոտեինից.
սննդային
հավելումներ
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային
հավելումներ
ֆերմենտներից.
խմորիչներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
(ժելատին)
բժշկական
դոնդողանյութ
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ
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բժշկական
նպատակների
համար.
միջատասպան միջոցներ. յոդ դեղագործական
նպատակների
համար.
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ալկալիական
մետաղների
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար.
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. քափուր բժշկական նպատակների
համար.
դեղապատիճներ.
պատիճներ
դեղագործական նպատակների համար. արյուն
կանգնեցնող մատիտներ. գորտնուկներ բուժող
մատիտներ. կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի
դեմ մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային
միջոց).
կաուստիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի,
արմավենու
էքստրակտ)
դեղագործական
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ)
բժշկական նպատակների համար. թթվածին
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու
դեղագործական
նպատակների
համար.
թթուներ
դեղագործական
նպատակների
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար.
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ
բժշկական նպատակների համար. ցողունային
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների
համար. ցողունային բջիջներ բուժական
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար.
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. մայրու
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական
նպատակների
համար.
կրոտոնի
կեղև.
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի)
կեղև բժշկական նպատակների համար.
բուժական անասնակեր կենդանիների համար.
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.

03/2

ՄԱՍ
1
№

օսլա
դիետիկ
կամ
դեղագործական
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. արյուն բժշկական նպատակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա
տակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների
մանրէախմբեր
բժշկական
կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների
համար.
մատուտակ
դեղագործական
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների
համար.
կպչուն
սպեղանիներ.
դեղեր
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական
նպատակների
համար.
լոսյոններ
անասնաբուժական նպատակների համար.
շների համար լոսյոններ ընդգրկված դաս 5-ում.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների
համար.
լյուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար.
մագնեզիադ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քսուքներ.
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից
պաշտպանող
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար.
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր.
նյութեր
ատամների
ծեփապատճենների
համար. նյութեր ատամնալցման համար.
բժշկական
վիրակապման
նյութեր.
վիրաբուժական
վիրակապման
նյութեր.
դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ
անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար.
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա
բուժական
դեղամիջոցներ.
մենթոլ.

112
112

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.03.2019

միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք)
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. մայր
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների
համար.
կաթնային
ֆերմենտներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
իռլանդական մամուռ բժշկական նպատակների
համար. ալյուր դեղագործական նպատակների
համար.
ալյուր
կտավատի
սերմից
դեղագործական նպատակների համար. ձկան
ալյուր դեղագործական նպատակների համար.
կպչուն
ճանճորսներ.
դաղձ
(անանուխ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների
համար.
թմրադեղեր.
դեղաթուրմեր.
յոդի
թուրմ.
էվկալիպտի
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար.
ափիոն.
օպոդելդոկ.
եփուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա
տամպոններ բժշկական նպատակների համար.
մատուտակի
ձողիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ
պաստեղներ
(ախտահանիչ
միջոցներ).
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեկտիններ դեղագործական նպատակների
համար.
պեպսիններ
(ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեպտոններ դեղագործական նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ
բժշկական
նպատակների
համար.
պեստիցիդներ.
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ.
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական
տակաշորեր).
խանձարուրներ
ընտանի
կենդանիների
համար.
կոշտուկային
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս
օգտագործելու
համար.
բժշկական
շրթնաքսուքներ.
փոշի
ճանճասպեղանուց.
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ
միջադիրների
համար.
հակադիուրետիկ
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պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների
համար.
սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. անասնաբուժական
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
վիտամինային
պատրաստուկներ.
ախտ
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժական
նպատակների
համար.
ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային
հիվանդությունները
բուժելու
համար.
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը
հեշտացնելու
համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական
պատրաստուկներ
ծխեցման
համար.
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,
բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար.
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար.
պատրաստուկներ
հողը
մանրէազերծելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
հեռացնելու
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար.
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
միջատների
թրթուրները
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ
ճանճերին
ոչնչացնելու
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման
համար.
պատրաստուկներ
ցամաքային
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կակղամորթներին
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպա
տակների համար. լոգանքների պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար.
բժշկական
պատրաստուկներ
մազերն
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ
հալվե
վերայից
դեղագործական
նպատակների
համար.
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղագործական
պատրաստուկներ
արև
այրուքի
դեմ.
ֆերմենտային
(խմորիչ)
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ)
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
հղիության
քիմիական
պատրաստուկներ
ախտորոշման
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
վարակված
խաղողը
մշակելու
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպա
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ
ցեցից
օգտագործվող
պատրաստուկներ.
պաշտպանող
պատրաստուկներ.
աչքի
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար.
սպիտակուցային
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ
ների համար. հացահատիկային բույսերի
արգասիքներ
մշակման
երկրորդական
բժշկական նպատակների համար. հիգիենիկ
սրբիչներ,
միջադիրներ.
խանձարուրներ
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անմիզապահությամբ տառապողների համար.
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա
միջադիրներ
(հիգիենիկ).
ակնամոմ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մարգարտե
դիմափոշի
բժշկական
նպատակների համար. ռադիում բժշկական
նպատակների համար. քլորալի ջրային լուծույթ
դեղագործական
նպատակների
համար.
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու
համար. հեշտոցային լուծույթներ բժշկական
նպատակների
համար.
լուծույթներ
հպաոսպնյակների
համար.
քիմիական
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. ռետին
բժշկական նպատակների համար. ռետին
ատամնաբուժական նպատակների համար.
ծամոն բժշկական նպատակների համար.
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման
համար
ռեպելենտներ
միջատների
դեմ.
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. շաքար
բժշկական
նպատակների
համար.
հակաասթմատիկ
թեյերի
փունջ.
մոմեր
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր.
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող
սիգարետներ
բժշկական
նպատակների
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք.
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար.
կաթնային
չոր
խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար.
կալիումի
աղեր
բժշկական
նպատակների համար. նատրիումի աղեր
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար.
սերմնահեղուկ
արհեստական
բեղմնավորման
համար.
սպիրտ
դեղա
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գործական նպատակների համար. բժշկական
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ
ատամնաբուժական նպատակների համար.
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. կապակցող
միջոցներ բժշկական նպատակների համար.
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ.
ախտահանիչներ.
ախտահանիչ
միջոցներ
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական
նպատակների
համար.
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
միջոցներ
ախորժակը
ճնշելու
համար.
բժշկական
միջոցներ
նիհարելու
համար.
միջոցներ
մակաբույծներին
ոչնչացնելու
համար.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը
մաքրող
միջոցներ.
լվացող
միջոցներ
կենդանիների համար (միջատասպաններ).
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ
միջոցներ.
միջոցներ
գլխացավի
դեմ.
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ.
քիմիական
հակաբեղմնավորիչ
միջոցներ.
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս
տուկներ).
մարսողությանը
նպաստող
դեղագործական
միջոցներ.
նյարդերը
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների
կուլտուրաների
համար.
ստերոիդներ.
ստրիխնին.
շիճուկներ.
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ.
վիրաբուժական
հյուսվածքապատվաստներ
կենդանի
հյուսվածքներից.
հիգիենիկ
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կիսավարտիքներ
անմիզապահությամբ
տառապողների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիքտակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական
նպատակների համար. սամիթ բժշկական
նպատակների համար. ճենապակի ատամի
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական
նպատակների
համար.
ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար.
ֆորմալդեհիդ
(մրջնալդեհիդ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական
նպատակների համար. քինոլին բժշկական
նպատակների համար. հաց շաքարախտով
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական
և
ոսկրաբուժական
նպատակների
համար.
ատամի ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային
թեյեր բժշկական նպատակների համար.
էվկալիպտ
(նիվենի)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ծխախոտի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) (միջատա
սպաններ).
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակ
ների համար. էլիքսիրներ (դեղագործական
պատրաստուկներ).
պարզ
եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. բարդ
եթերներ
դեղագործական
նպատակների
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա
նյութային)
եթերներ
դեղագործական
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական
նպատակների համար. առնետի թույներ.
թույներ.
մանրէական
թույներ.
յալապա
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:
____________________

(210) 20190346
(220) 26.02.2019
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ
ստվեննոստյու «Դելո պրավոյե», RU

115
115

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.03.2019

(540)

(511)
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).
ակոնիտին.
ալկալոիդներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ալգինատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ
(սնդկազոդք)
ատամների
համար.
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական
նպատակների
համար.
ամինաթթուներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ.
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. լրացված
ճամփորդական
դեղատուփեր.
առաջին
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի
ացետատ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ացետատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մանրէասպաններ.
բալզամներ
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար.
վիրակապային
կալանդներ
(բանդաժներ).
ախտորոշիչ
կենսաբանական
մարկերներ
բժշկական
նպատակների համար. բիոցիդներ. բրոմ
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ
մանանեխային սպեղանիների համար. կպչուն
թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի
դեմ. վազելին բժշկական նպատակների համար.
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննաներ
(լոգանքներ).
հականեխիչ
բամբակ.
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ.
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական)
նպատակների համար. բամբակ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ռադիոլոգիական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների
համար.
ազոտաթթվական
հիմնային
բիսմութ
դեղագործական
նպատակների համար. պատրինջի ջուր
դեղագործական նպատակների համար. ծովի
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ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային
ջրեր
բժշկական
նպատակների
համար.
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր.
կաղապարամոմեր
ատամնաբուժական
նպատակների համար. գազեր բժշկական
նպատակների
համար.
գվայակոլ
դեղագործական
նպատակների
համար.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
հիդրաստին.
հիդրաստինին.
գլիցերին
բժշկական
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ.
խաղողաշաքար
(գլյուկոզա)
բժշկական
նպատակների
համար.
բոգ
(օձադեղ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
հորմոններ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխ դեղագործական նպատակների
համար.
մանանեխի
սպեղանի.
ցեխեր
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ
բժշկական նպատակների համար. գուրյունբալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ.
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և
կենդանիների համար նախատեսվածների.
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա
գործվածքային
արտադրանքի
համար.
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային հավելումներ կենդանիների համար.
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային
հավելումներ ալգինատից. սննդային հավե
լումներ
խաղողաշաքարից
(գլյուկոզայից).
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելումներ
ակնամոմից.
սննդային
հավելումներ
պրոտեինից.
սննդային
հավելումներ
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային
հավելումներ
ֆերմենտներից.
խմորիչներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դոնդողանյութ
(ժելատին)
բժշկական
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ
բժշկական նպատակների համար. միջատա
սպան
միջոցներ.
յոդ
դեղագործական
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նպատակների
համար.
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ալկալիական
մետաղների
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար.
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. քափուր բժշկական նպատակների
համար.
դեղապատիճներ.
պատիճներ
դեղագործական նպատակների համար. արյուն
կանգնեցնող մատիտներ. գորտնուկներ բուժող
մատիտներ. կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի
դեմ մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային
միջոց).
կաուստիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի,
արմավենու
էքստրակտ)
դեղագործական
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ)
բժշկական նպատակների համար. թթվածին
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու
դեղագործական
նպատակների
համար.
թթուներ
դեղագործական
նպատակների
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար.
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ
բժշկական նպատակների համար. ցողունային
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների
համար. ցողունային բջիջներ բուժական
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար.
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. մայրու
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. ման
գրենու կեղև դեղագործական նպատակների
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի)
կեղև բժշկական նպատակների համար.
բուժական անասնակեր կենդանիների համար.
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
օսլա
դիետիկ
կամ
դեղագործական
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
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տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. արյուն բժշկական նպատակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա
տակների
համար.
մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների
մանրէախմբեր
բժշկական
կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների
համար.
մատուտակ
դեղագործական
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների
համար.
կպչուն
սպեղանիներ.
դեղեր
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական
նպատակների
համար.
լոսյոններ
անասնաբուժական նպատակների համար.
շների համար լոսյոններ ընդգրկված դաս 5-ում.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների
համար.
լյուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար.
մագնեզիադ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քսուքներ.
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից
պաշտպանող
քսուքներ
դեղագործական
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար.
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր.
նյութեր
ատամների
ծեփապատճենների
համար. նյութեր ատամնալցման համար.
բժշկական
վիրակապման
նյութեր.
վիրաբուժական
վիրակապման
նյութեր.
դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ
անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար.
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա
բուժական
դեղամիջոցներ.
մենթոլ.
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք)
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ
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դեղագործական նպատակների համար. մայր
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների
համար.
կաթնային
ֆերմենտներ
դեղա
գործական նպատակների համար. իռլանդական
մամուռ բժշկական նպատակների համար.
ալյուր դեղագործական նպատակների համար.
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական
նպատակների
համար.
ձկան
ալյուր
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ածիկակաթից
ըմպելիքներ
բժշկական
նպատակների
համար.
թմրադեղեր.
դեղաթուրմեր.
յոդի
թուրմ.
էվկալիպտի
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար.
ափիոն.
օպոդելդոկ.
եփուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա
տամպոններ բժշկական նպատակների համար.
մատուտակի
ձողիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ
պաստեղներ
(ախտահանիչ
միջոցներ).
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեկտիններ դեղագործական նպատակների
համար.
պեպսիններ
(ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պեպտոններ դեղագործական նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ
բժշկական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
բժշկական տզրուկներ. արյան պլազմա.
բժշկական նպատակներով օգտագործվող աչքի
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար.
ուսի
վիրաբուժական
վիրակապեր.
խանձարուրներ (մանկական տակաշորեր).
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով
կերակրելիս օգտագործելու համար. բժշկական
շրթնաքսուքներ.
փոշի
ճանճասպեղանուց.
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ
միջադիրների
համար.
հակադիուրետիկ
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական
մանրէաբանական
նպատակների
համար.
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պատրաստուկներ բժշկական և անասնա
բուժական
նպատակների
համար.
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների
համար.
սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. անասնաբուժական
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
վիտամինային
պատրաստուկներ.
ախտ
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժական
նպատակների
համար.
ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային
համար.
հիվանդությունները
բուժելու
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը
հեշտացնելու
համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական
պատրաստուկներ
ծխեցման
համար.
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,
բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար.
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար.
պատրաստուկներ
հողը
մանրէազերծելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
հեռացնելու
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար.
պատրաստուկներ
ճանճերին
ոչնչացնելու
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման
համար.
պատրաստուկներ
ցամաքային
կակղամորթներին
ոչնչացնելու
համար.
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց
նելու համար. դեղագործական պատրաս
տուկներ
մաշկի
խնամքի
համար.
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման
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համար.
կրային
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
լոգանքների
պատրաստուկներ
բժշկական
նպատակների համար. բժշկական պատ
րաստուկներ մազերն աճեցնելու համար.
ափիոնային պատրաստուկներ. հակասպորային
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ հալվե
վերայից
դեղագործական
նպատակների
համար. միկրոտարրերով պատրաստուկներ
մարդկանց
և
կենդանիների
համար.
սուլֆամիդային
պատրաստուկներ
(դեղո
րայքային պատրաստուկներ). դեղագործական
պատրաստուկներ. դեղագործական պատ
րաստուկներ արևայրուքի դեմ. ֆերմենտային
(խմորիչ) պատրաստուկներ անասնաբուժական
նպատակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ)
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս
տուկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
հղիության
քիմիական
պատրաստուկներ
ախտորոշման համար. քիմիական պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
մրիկով
քիմիական
պատրաստուկներ
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
վարակված
խաղողը
մշակելու
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպա
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ
օգտագործվող
պատրաստուկներ.
ցեցից
պաշտպանող
պատրաստուկներ.
աչքի
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար.
սպիտակուցային
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման
երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ.
խանձարուրներ
անմիզա
պահությամբ տառապողների համար. կանացի
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ
(հիգիենիկ).
ակնամոմ
դեղագործական
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի
բժշկական նպատակների համար. ռադիում
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բժշկական նպատակների համար. քլորալի
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ
հպաոսպնյակների
համար.
քիմիական
կամ
ռեակտիվներ
բժշկական
անասնաբուժական նպատակների համար.
ռետին բժշկական նպատակների համար.
ռետին ատամնաբուժական նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ.
ծխեցման համար ռեպելենտներ միջատների
դեմ.
ռեպելենտներ
շների
համար.
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ.
սարսապարիլ
բժշկական
նպատակների
համար. շաքար բժշկական նպատակների
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր.
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող
սիգարետներ
բժշկական
նպատակների
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք.
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար.
կաթնային
չոր
խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար.
կալիումի
աղեր
բժշկական
նպատակների համար. նատրիումի աղեր
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար.
սերմնահեղուկ
արհեստական
բեղմնավորման
համար.
սպիրտ
դեղա
գործական նպատակների համար. բժշկական
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ
ատամնաբուժական նպատակների համար.
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ
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բժշկական նպատակների համար. կապակցող
միջոցներ բժշկական նպատակների համար.
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ.
ախտահանիչներ.
ախտահանիչ
միջոցներ
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական
նպատակների
համար.
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
միջոցներ
ախորժակը
ճնշելու
համար.
բժշկական
միջոցներ
նիհարելու
համար.
միջոցներ
մակաբույծներին
ոչնչացնելու
համար.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը
մաքրող
միջոցներ.
լվացող
միջոցներ
կենդանիների համար (միջատասպաններ).
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ
միջոցներ.
միջոցներ
գլխացավի
դեմ.
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ.
քիմիական
հակաբեղմնավորիչ
միջոցներ.
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը
բարձրացնող
միջոցներ
(դեղային
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող
դեղագործական
միջոցներ.
նյարդերը
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների
կուլտուրաների
համար.
ստերոիդներ.
ստրիխնին.
շիճուկներ.
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ.
վիրաբուժական
հյուսվածքապատվաստներ
կենդանի
հյուսվածքներից.
հիգիենիկ
կիսավարտիքներ
անմիզապահությամբ
տառապողների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիքտակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական
նպատակների համար. սամիթ բժշկական
նպատակների համար. ճենապակի ատամի
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պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործա
կան նպատակների համար. ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար.
ֆորմալդեհիդ
(մրջնալդեհիդ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական
նպատակների համար. քինոլին բժշկական
նպատակների համար. հաց շաքարախտով
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա
բուժական նպատակների համար. ատամի
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ
(նիվենի)
դեղագործական
նպատակների
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ) (միջատասպաններ). գայլուկի լուծա
մզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. բարդ
եթերներ
դեղագործական
նպատակների
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա
դեղագործական
նյութային)
եթերներ
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական
նպատակների համար. առնետի թույներ.
թույներ.
մանրէական
թույներ.
յալապա
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ. բուժական
մերսման մոմեր. ասաիի փուշու հիմքի վրա
սննդային
հավելումներ.
վիտամինային
հավելումներով սպեղանալաթեր. սննդային
հավելումներ կոսմետիկական ազդեցությամբ.
նիկոտինային
ծամոն
(խեժ)
ծխելուց
հրաժարվելու
համար.
նիկոտինային
սպեղանալաթ ծխելուց հրաժարվելու համար:
____________________

(210) 20190347
(220) 26.02.2019
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
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(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. չրեր.
դաս 30. սուրճ. համեմունքներ. թեյ.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ոչ գազավորված ըմպելիքներ.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). գազավորված
ջուր.
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
բացառությամբ գարեջրի՝ օղի. հայկական
կոնյակ (բրենդի). գինի:
____________________

(210) 20190350
(220) 27.02.2019
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ
(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի.
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
օղի. անիսի օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր
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պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
անանուխի
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե.
տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ.
սպիրտային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայություններ.
հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում
երրորդ
անձանց
համար.
ներմուծման–արտահանման
գործա
կալությունների ծառայություններ. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային
գործա
կալությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնես–ծառայություններ. աշխա
տանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի
տրամադրում.
ապրանքների
ցուցադրում.
հաղորդագրությունների
գրառում
(գրա
սենյակային
աշխատանքներ).
հասարա
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
հետազոտություններ
գործարարության
աս
պարեզում.
կոնյունկտուրային
(իրա
վիճակի,
իրադրության)
հետազոտություն
ներ.
շուկայա
գիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
աշխատակիցների
հաստիքների համալրում. խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման և կազմա
կերպման
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցերով.
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խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառա
վարելու
հարցերով.
մասնագիտական
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
րեզում. հասարակության հետ հաղորդա
կցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազ
դային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության
վերաբերյալ.
գովազդի
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառավարում. մարզիկների գործունեության
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն.
գրանցամատյանների
տեղեկատվության
թարմացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում.
տեքստի մշակում. նախապես գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային
գործունեության
գնահատում.
վճարման
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղեկա
տվության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. երաշխավորների
օժանդակություն
որոնում.
վարչական
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. օգնություն
գործարարության կառավարման հարցերում.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
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առևտրային միջնորդություն (ծառայություն).
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում.
առցանց
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ – կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային
վաճառք.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ
և
մանրածախ
վաճառք.
սպորտային
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք
ների
և
ծառայությունների
խթանում.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. գովազդային
ժամանակի
վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վաճառասեղանների
վարձույթ.
վարձույթ.
լուսապատճենահանող սարքավորման վար
ձույթ. գովազդային տեքստերի հրատարակում.
ռադիոգովազդ.
հայտարարությունների
փակցնում. նմուշների տարածում. գովազ
դային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գովազ
դային տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
գովազդ
փոստով.
վեր
հեռուստագովազդ.
փաստաթղթերի
արտա
դրում.
վիճակագրական
տվյալների
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության
համակարգչային
հավաքում
տվյալների
հիմնապաշարներում.
տվյալներ
գործա
մասին.
րարական
գործառնությունների
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.
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խորհրդատվություն
գործարարության
կառա
վարման
հարցերով.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ
անձանց համար. առևտրային գործարքների
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ
անձանց համար. տեղեկատվական ցանկի
կազմում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով. հարկային հայտարարագրերի
կազմում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների
վերաբերյալ.
հեռուստամարքեթինգի
ծառայու
թյուններ.
հոգեբանական
տես
տա
վորում
աշխատողներ
ընտրելիս.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մեծածախ
վաճառք.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
գործարարության
ժամանակավոր
վարչական
կառա
վարում.
արտաքին
կառավարում
ընկերությունների
համար.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
արտահաստիքային աշխատողների գործու
շինարարական
նեության
կառավարում.
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում.
գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների
բնագավառում.
մրցակցային
մանե
հետախուզական
ծառայություններ.
կենների
ծառայություններ
ապրանքները
գովազդելու
կամ
խրախուսելու
համար.
շուկայի
մեքենագրման
ծառայություններ.
հետախուզական ծառայություններ. հանդի
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություն
ներ
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկությունները
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման
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համար որոնման համակարգի օպտիմալացում.
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների
համեմատման ծառայություններ. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով».
(PPC) ծառայություններ. քարտուղարական
ծառայություններ. մատակարարման ծառա
յություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում), այդ թվում`
ապրանքների
մեծածախ
և
մանրածախ
վաճառք.
սղագրական
ծառայություններ.
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև
տրային (կոմերցիոն) օգնություն). հեռախոսա
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ
բացակայող
բաժանորդների
համար.
լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
գործարարության
արդյունավետության
փորձաքննական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190351
(220) 27.02.2019
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ
(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի.
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
օղի. անիսի օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք
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(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
անանուխի
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե.
տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ.
սպիրտային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայություններ.
հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում
երրորդ
անձանց
համար.
ներմուծման–արտահանման
գործակալու
թյունների
ծառայություններ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ. գովազդային գործակալու
թյունների
ծառայություններ.
ինքնարժեքի
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնես–ծառայություններ. աշխա
տանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի
տրամադրում.
ապրանքների
ցուցադրում.
հաղորդագրությունների
գրառում
(գրա
սենյակային
աշխատանքներ).
հասարա
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում.
կոնյունկտուրային
(իրավի
ճակի, իրադրության) հետազոտություններ.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա
հաս
զոտություններ.
աշխատակիցների
տիքների
համալրում.
խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման և կազմա
խորհրդատվություն
կերպման
հարցերով.
գործարարության կազմակերպման հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառա
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վարելու
հարցերով.
մասնագիտական
խորհրդատվություն
գործարարության
ասպարեզում.
հասարակության
հետ
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության
վերաբերյալ.
գովազդի
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառավարում. մարզիկների գործունեության
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն.
գրանցամատյանների
տեղեկատվության
թարմացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում.
տեքստի մշակում. նախապես գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային
նպատակ
ներով.
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային
գործունեության
գնահատում.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստում.
տեղեկատվության որոնում համակարգչային
ֆայլերում
երրորդ
անձանց
համար.
երաշխավորների
որոնում.
վարչական
օժանդակություն
մրցույթի
հայտերի
վերաբերյալ.
օգնություն
գործարարության
կառավարման
հարցերում.
օգնություն
առևտրային
կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն).
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
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վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում.
առցանց
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ – կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային
վաճառք.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վաճառքի
օժանդակություն
երրորդ
անձանց համար, այդ թվում` ապրանքների
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սպորտա
յին
միջոցառումների
հովանավորմամբ
ապրանք
ների և ծառայությունների խթա
նում.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. գովազդային
ժամանակի
վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
վարձույթ.
գովազդային
նյութերի
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
վաճառասեղանների
վարձույթ.
լուսապատճենահանող
սարքավորման
վարձույթ.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
ռադիոգովազդ.
հայտա
րարությունների
փակցնում.
նմուշների
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
գովազդ
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տվյալներ
գործա
մասին.
րարական
գործառնությունների
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.
խորհրդա
տվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. գործարար պայմանագրերի
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համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառա
յություններ.
հոգեբանական
տեստա
վորում
աշխատողներ
ընտրելիս.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մեծածախ
վաճառք.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
գործարարության
ժամանակավոր
արտաքին
վարչական
կառավարում.
կառավարում
ընկերությունների
համար.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
արտահաստիքային աշխատողների գործու
շինարարական
նեության
կառավարում.
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում.
գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում.
ծառայություններ
հասարակական
հարա
բերությունների բնագավառում. մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ.
մանե
կենների
ծառայություններ
ապրանքները
գովազդելու
կամ
խրախուսելու
համար.
շուկայի
մեքենագրման
ծառայություններ.
հետախուզական ծառայություններ. հանդի
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկությունները
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում.
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ
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(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների
համեմատման ծառայություններ. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով».
(PPC) ծառայություններ. քարտուղարական
ծառայություններ. մատակարարման ծառայու
թյուններ երրորդ անձանց համար (ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում),
այդ
թվում`
ապրանքների
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սղագրական
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա
յություններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնու
թյուն). հեռախոսազանգերին պատաս
խանելու
ծառայություններ բացա
կայող բաժանորդների
համար.
լուսապատճենահանման
ծառա
յու
թյուններ.
գործարարության
արդյունա
վետության փորձաքննական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190352
(220) 27.02.2019
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ
(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի.
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
օղի. անիսի օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
անանուխի
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե.
տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ.
սպիրտային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
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մրգային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարություն գործարարության ասպարեզում.
հեռա
գրասենյակային
ծառայություններ.
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում
երրորդ
անձանց
համար.
ներմուծման–արտահանման
գործակա
լությունների ծառայություններ. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային
գործա
կալությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան
հարցում
բիզնես–ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատաց
ված
հիմնապաշարների
վարում.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշիվների
ապրանքագրերի տրամադրում. ապրանքների
ցուցադրում.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրա
սենյակային աշխատանքներ).
հասա
րակական
կարծիքի
հետազոտում.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
գործնական
տեղեկատվություն.
առևտրային
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպա
ռողներին ապրանքների և ծառայությունների
ընտրության հարցում. հետազոտություններ
գործարարության
ասպարեզում.
կոնյունկ
տուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտություններ.
շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման
և
կազմակերպման
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հար
ցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնա
կազմը
կառավարելու
հարցերով.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության ասպարեզում. հասարակության
հետ
հաղորդակցման
ռազմավարության
վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդա
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տվություն գովազդային հաղորդակցության
ռազմավարության
վերաբերյալ.
գովազդի
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառավարում. մարզիկների գործունեության
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում.
տեքստի մշակում. նախապես գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային
գործունեության
գնահատում.
վճարման
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղե
կատվության
որոնում
համակարգչային
ֆայլերում
երրորդ
անձանց
համար.
երաշխավորների
որոնում.
վարչական
օժանդակություն
մրցույթի
հայտերի
վերաբերյալ.
օգնություն
գործարարության
կառավարման
հարցերում.
օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
հարցերում.
կությունների
կառավարման
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն).
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում.
առցանց
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և
ապրանքներ
և ծառայություններ վաճառող
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ներին.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով վեբ – կայքերի ցանկի
տրամադրում.
մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
տնտեսական
կանխատեսում.
աճուրդային
վաճառք.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի
գործերի մանրածախ վաճառք. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար,
այդ
թվում`
ապրանքների
մեծածախ
և
մանրածախ
վաճառք.
սպորտային
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք
ների
և
ծառայությունների
խթանում.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. գովազդային ֆիլմերի արտա
դրություն.
գրասենյակային
սարքերի
և
ապարատների
վարձույթ.
գովազդային
ժամանակի
վարձույթ
զանգվածա
յին
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վաճառասեղանների
վարձույթ.
վարձույթ.
լուսապատճենահանող սարքավորման վար
ձույթ. գովազդային տեքստերի հրատարա
կում. ռադիոգովազդ. հայտարարությունների
փակցնում. նմուշների տարածում. գովազ
դային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գովազ
դային տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
գովազդ
փոստով.
հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի վերար
տադրում.
վիճակագրական
տվյալների
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տվյալներ
գործա
մասին.
րարական
գործառնությունների
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. գործարար պայմանա/
գրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
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կամ
գովազդային
նպատակներով.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառա
յություններ.
հոգեբանական
տեստա
վորում
աշխատողներ
ընտրելիս.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մեծածախ
վաճառք.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
գործարարության
ժամանակավոր
կառա
վարում.
արտաքին
վարչական
կառա
վարում
ընկերությունների
համար.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
արտահաստիքային աշխատողների գործու
շինարարական
նեության
կառավարում.
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում.
գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում.
ծառայություններ
հասարակական
հարա
բերությունների բնագավառում. մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ.
մանե
կենների
ծառայություններ
ապրանքները
գովազդելու
կամ
խրախուսելու
համար.
մեքենագրման
ծառայություններ.
շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. հանդի
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկությունները
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում.
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների
համեմատման ծառայություններ. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով».
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PPC
ծառայություններ.
քարտուղարական
ծառայություններ. մատակարարման ծառա
յություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում), այդ թվում`
ապրանքների
մեծածախ
և
մանրածախ
վաճառք.
սղագրական
ծառայություններ.
ենթակապալառուի
ծառայություններ
(առև
տրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
հեռախոսազանգերին
պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար.
լուսապատճենահանման
ծառա
յություններ.
գործարարության
արդյունա
վետության փորձաքննական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190353
(220) 27.02.2019
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU
(540)
(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ
(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի.
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
օղի. անիսի օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
անանուխի
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե.
տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ.
սպիրտային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարություն գործարարության ասպարեզում.
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գրասենյակային
ծառայություններ.
հեռա
հաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանոր
դագրում երրորդ անձանց համար.
ներմուծման–արտահանման
գործա
կալությունների ծառայություններ. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային
գործա
կալությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան
հարցում
բիզնես–ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի
տրամադրում.
ապրանքների
ցուցադրում.
հաղորդագրությունների
գրառում
(գրա
հասա
սենյակային
աշխատանքներ).
հետազոտում.
րակական
կարծիքի
շուկայի
ուսումնասիրություն.
գործնական
տեղեկատվություն.
առևտրային
տեղեկա
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու
հետազոտություններ
թյան
հարցում.
գործա
րարության
ասպարեզում.
կոնյունկ
տուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտություններ.
շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
աշխա
տակիցների հաստիքների համալրում.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման
և
կազմակերպման
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության ասպարեզում. հասարակության
ռազմավարության
հետ
հաղորդակցման
վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդա
տվություն գովազդային հաղորդակցության
ռազմավարության
վերաբերյալ.
գովազդի
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
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թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառավարում. մարզիկների գործունեության
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում.
տեքստի մշակում. նախապես գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային
գործունեության
գնահատում.
վճարման
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղեկա
տվության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. երաշխավորների
որոնում.
վարչական
օժանդակություն
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. օգնություն
գործարարության կառավարման հարցերում.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն).
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում.
առցանց
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ – կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային
վաճառք.
պատկերասրահների
միջոցով
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արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ
և
մանրածախ
վաճառք.
սպորտային
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք
ների
և
ծառայությունների
խթանում.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. գովազդային
ժամանակի
վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
վաճառասեղանների
վարձույթ.
լուսապատճենահանող
սարքավորման
վարձույթ. գովազդային տեքստերի հրա
տարակում. ռադիոգովազդ. հայտարարու
թյունների փակցնում. նմուշների տարածում.
տարածում.
գովազդային
նյութերի
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
գովազդ
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տվյալներ
գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.
խորհրդատվություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ
անձանց համար. առևտրային գործարքների
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ
անձանց համար. տեղեկատվական ցանկի
կազմում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
հարկային
հայտարա
հաշվետվությունների
րագրերի
կազմում.
կազմում
հաշիվների
վերաբերյալ.
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
հոգեբա
նական տեստավորում աշխատողներ
ընտրելիս.
դեղագործական,
անասնաբու
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ժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մեծածախ վաճառք.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
գործարարության
ժամանակավոր
կառա
վարում.
արտաքին
վարչական
կառա
վարում
ընկերությունների
համար.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
արտահաստիքային աշխատողների գործու
նեության
կառավարում.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ծառայու
թյուններ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. մրցակցային հետախուզական
ծառայություններ.
մանեկենների
ծառայու
թյուններ ապրանքները գովազդելու կամ
խրախուսելու
համար.
մեքենագրման
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական
մասին
ծառայություններ.
հանդիպումների
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ). վեբ – կայքերի երթևեկի
օպտիմալացում. ձեռնարկությունները տեղա
փոխելու հետ կապված ծառայություններ.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում.
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների
համեմատման ծառայություններ. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով».
(PPC) ծառայություններ. քարտուղարական
ծառայություններ. մատակարարման ծառայու
թյուններ երրորդ անձանց համար (ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում),
այդ
թվում`
ապրանքների
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սղագրական
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառայու
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թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ բացակայող բաժանորդների համար.
լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
գործարարության արդյունավետության փորձա
քննական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190355
(220) 27.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Դռնոյան,
Երևան, Կիևյան 13, բն. 29, AM
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ
գարեջրի).
գինիներ.
մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20190358
(220) 27.02.2019
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ղ. Փարպեցի
15, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:
____________________

(511)
դաս 41. մարմնամարզության ուսուցում.
առողջության ակումբների ծառայություններ
(առողջարար
և
ֆիթնես-մարզումներ).
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում).
անհատական
մարզիչների
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկացում:
____________________

(210) 20190357
(220) 27.02.2019
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու
գործարան, AM
(540)

(210) 20190359
(220) 27.02.2019
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ղ. Փարպեցի
15, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:
____________________

(210) 20190360
(220) 27.02.2019
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ղ. Փարպեցի
15, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:
____________________
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(210) 20190361
(220) 27.02.2019
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ղ. Փարպեցի
15, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:
____________________

(210) 20190362
(220) 27.02.2019
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ղ. Փարպեցի
15, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:
____________________

03/2

ՄԱՍ
1
№

գեղագետ դիմահարդարների ծառայություններ.
մազահեռացում մոմով. պիրսինգ:
____________________

(210) 20190365
(220) 27.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նորա Ղևոնդյան,
Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ, 18/3-րդ փ.
14, AM
(540)

(511)
դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20190366
(220) 28.02.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Թերեզա
Գրիգորյան, Երևան, Եղիշե Թադևոսյան 12/7,
բն. 25, AM
(540)

(210) 20190364
(220) 27.02.2019
(730) «Ադիմիս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 7,
բն. 31, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա
յություններ. վարսավիրանոցների ծառայու
թյուններ.
մատնահարդարում.
դաջում.

(210) 20190367
(220) 28.02.2019
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա
զարյան 10, AM
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(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց։
____________________

(210) 20190377
(220) 28.02.2019
(730) «Սմարթ թինքինգ լաբարատորի» ՍՊԸ,
Երևան, Շերամի 79, բն. 24, AM
(540)

(511)
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազոտու
թյուններ. գիտական հետազոտություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
արտաքին
(աութսորս)
ծառայությունների
տրամադրում:
____________________

(210) 20190378
(220) 28.02.2019
(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին
3 ա, AM
(540)
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(511)
դաս 29. արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն.
միս. անկենդան ձուկ. մսային դոնդող.
որսամիս. խոզապուխտ. մսային լուծամզուքներ
(էքստրակտներ). բեկոն. ապխտած միս. լյարդի
պաշտետներ. նրբերշիկ. աղը դրած միս. ընտանի
թռչուն (անկենդան). լյարդ. պահածոյացված
միս. խոզի միս. մսի պահածոներ. սառեցումով
չորացրած միս.
դաս 35. մսի և մսամթերքի խանութների
ծառայություններ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190379
(220) 01.03.2019
(730) Իգոր Ավանեսյան, Երևան, Արզումանյան
16/1, բն. 14, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ.
ժամա
նակավոր
բնակատեղով
ապահովում.
մասնավորապես՝ ռեստորանային և հանրային
սննդի
կազմակերպում.
ճաշասրահների
ծաառայություններ.
սրճարանների
ծառա
յություններ. բարերի ծառայություններ. գինու
բարերի ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20190380
(220) 01.03.2019
(730) «Բիո-Գարդեն» ՍՊԸ, Կոտայք, Արզական
0011, հող 0190, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս. Սառեցրած
մրգեր. պահածոյացված մրգեր. մուրաբաներ.
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մանր վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
շաքարած մրգեր. խուրմա. ջերմային մշակման
ենթարկված մրգեր. պտղամիս. կաթնամթերք.
մշակված ընկույզներ. մշակված գետնընկույզ.
մշակված պնդուկ. ձու. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային
աղցաններ.
մրգային
աղցաններ. պահածոյացված գետնասնկեր.
պահածոյացված
սնկեր.
պահածոյացված
հատապտուղներ. մրգակեղև. սպիրտի մեջ
պահածոյացված
մրգեր.
բանջարեղենի
պահածոներ. խնձորի խյուս. արևածաղկի
մշակված սերմեր. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. մշակված քաղցր եգիպտացորեն.
դաս
31.
չմշակված
ցիտրուսային
պտուղներ. ընկույզներ (պտուղներ). նոր տարվա
տոնածառեր. ծառերի բներ.
թփուտներ.
վարսակ. թարմ հատապտուղներ. ճակնդեղ
(թարմ). հացահատիկի թեփ. հացազգիների
անմշակ հատիկներ. սնկեր (չմշակված).
Սնկամարմին.
չմշակված
շագանակներ.
չմշակված կիտրոններ. թարմ վարունգ, թարմ
պոմիդոր. թարմ բանջարեղեն. թարմ դդումներ,
սեխեր, ձմերուկ. թարմ, բնական ծաղիկներ.
դեկորատիվ
նպատակներով
չորացրած
ծաղիկներ. ձվեր ճտեր աճեցնելու համար.
ցեղական անասուն. չմշակված բակլա. բույսերի
ծաղկափոշի (հումք). թարմ մրգեր. թարմ
հատապտուղներ.
գիհու
հատապտուղներ.
ծիլեր
բուսաբանական
նպատակների
համար.
հացահատիկ
(հացաբույսեր).
հացահատիկային կերաբույսեր կենդանիների
համար. սերմեր տնկելու համար. բարկահամ
թարմ խոտեր.
սածիլներ. թարմ սալաթկաթնուկ. թարմ ոսպ. փռոցներ կենդանիների
համար. եգիպտացորեն. մրգային քուսպ.
պնդուկ
(թարմ).
ձկնկիթ.
ծաղիկների
սոխուկներ. թարմ սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն)
չմշակված. թարմ նարինջներ. եղինջ. ծղոտ
(անասնակեր). խաղողի վազեր. պատիճավոր
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկորատիվ
նպատակների համար. թարմ պրաս. կարտոֆիլ
(չմշակված). խաղող (չմշակված). վարդի թփեր.
գետնասնկեր (չմշակված). նուշ (պտուղներ).
գետնընկույզ
(չմշակված).
հացաբույսերի
մշակման
արգասիքներ
անասնակերի
համար. թարմ սպանախ. թարմ սխտոր.
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չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա. չմշակված
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած
կամ չմաքրած). չմշակված հնդկացորեն,
ձավարեղեն.
____________________

(210) 20190382
(220) 01.03.2019
(730) «Թունիան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Թբիլիսյան խճ., նրբանցք 1 շ, բն. 62, AM
(540)

(511)
դաս 16. պոլիէթիլենային տոպրակներ.
փաթեթավորման
պոլիէթիլենային
կպչուն
ժապավեններ.
պոլիէթիլենային
թաղանթ
փաթեթավորման համար, մասնավորապես
սննդային
տարրաների,
շշերի
համար.
պոլիէթիլենային պարկ:
____________________

(210) 20190383
(220) 01.03.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ.
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ.
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր.
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թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային
նյութերի
տարածում. առևտրային աուդիտ. գովազդային
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ.
քարտուղարական ծառայություններ. գովազդ
փոստով. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային
ցանցում.
տեղեկատվության
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ
անձանց համար. մանրածախ վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա
տվության
տրամադրում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին
գովազդ.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա
հեռուստա
գրությունների
փոխանցում.
հեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռագրակապ.
հեռախոսակապ
տրամա
դրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
մալուխային
հեռուստահեռարձակում.
ռադիոհեռախոսակապ.
համակարգչային
տերմինալներով
իրագործվող
կապ.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում.
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդա
գրությունների փոխանցման ապարատուրայի
վարձույթ.
օպտիկաթելքային
կապ.
հեռախոսային
ապարատների
վարձույթ.
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռահաղոր
դակցական ծառայություններ). ինտերնետին
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ՄԱՍ
1
№

հեռահաղորդակցական
միացման
ապա
հովում.
հեռահաղորդակցական
միացում
ների և երթուղավորման ծառայություններ.
հեռակոնֆերանսներ.
ինտերնետ
մուտքի
ապահովում. հեռուստախանութների ծառայու
թյուններ տրամադրող հեռահաղորդակցական
կապուղիների ապահովում. ձայնային փոստի
ծառայություններ.
անլար
հեռարձակում.
տվյալների հոսքի փոխանցում:
____________________

(210) 20190384
(220) 01.03.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ.
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ.
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր.
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային
նյութերի
տարածում. առևտրային աուդիտ. գովազդային
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ.
քարտուղարական
ծառայություններ.
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ
անձանց համար. մանրածախ վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գործարար և առևտրային
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հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա
տվության
տրամադրում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին
գովազդ.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա
գրու
թյունների
փոխանցում.
հեռուստա
հեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
մալու
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռա
խոսակապ. համակարգչային տերմինալներով
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի
վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների փոխանցման ապարա
տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ.
հեռախոսային
ապարատների
վարձույթ.
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռահաղոր
դակցական ծառայություններ). ինտերնետին
հեռահաղորդակցական
միացման
ապա
միացում
հովում.
հեռահաղորդակցական
ների և երթուղավորման ծառայություններ.
մուտքի
հեռակոնֆերանսներ.
ինտերնետ
ապահովում. հեռուստախանութների ծառայու
թյուններ տրամադրող հեռահաղորդակցական
կապուղիների ապահովում. ձայնային փոստի
ծառայություններ.
անլար
հեռարձակում.
տվյալների հոսքի փոխանցում:
____________________

(210) 20190385
(220) 01.03.2019
(730) «ՄՏՍ Հայաստան»
Արգիշտի 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,
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ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ.
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ.
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր.
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառա
յություններ.
գովազդային
նյութերի
տարածում. առևտրային աուդիտ. գովազդային
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ.
քարտուղարական
ծառայություններ.
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ
անձանց համար. մանրածախ վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա
տվության
տրամադրում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին
գովազդ.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա
հեռուստա
գրությունների
փոխանցում.
հաղորդում.
հեռարձակում.
հեռագրերի
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռագրակապ.
հեռախոսակապ
տրամա
դրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
հեռուստահեռարձակում.
մալուխային
ռադիոհեռախոսակապ.
համակարգչային
տերմինալներով
իրագործվող
կապ.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում.
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
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միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդա
գրությունների փոխանցման ապարատուրայի
վարձույթ.
օպտիկաթելքային
կապ.
հեռախոսային
ապարատների
վարձույթ.
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռահա
ղորդակցական
ծառայություններ).
ինտեր
նետին
հեռահաղորդակցական
միացման
ապահովում. հեռահաղորդակցական միա
ցումն երի
և
երթուղավորման
ծառայու
թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. հեռուստախանութների
ծառայություններ
տրամադրող
հեռա
հա
ղորդակցական կապուղիների ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. անլար
հեռարձակում. տվյալների հոսքի փոխանցում:
____________________

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
օղի:
____________________

(210) 20190386
(220) 01.03.2019
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով
18/8, AM
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
օղի:
____________________

(511)
դաս 16. ամսագրեր (պարբերական).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինիներ։
____________________
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(210) 20190390
(220) 01.03.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(210) 20190392
(220) 01.03.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(210) 20190391
(220) 01.03.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
օղի:
____________________

(210) 20190389
(220) 01.03.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(210) 20190393
(220) 01.03.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
օղի:
____________________

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
օղի:
____________________
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(210) 20190394
(220) 01.03.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(210) 20190398
(220) 04.03.2019
(730) Սեդա Լևոնի Օհանյան,
Մազմանյան 5, բն. 85, AM
(540)
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Երևան,

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
օղի:
____________________

(210) 20190395
(220) 01.03.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 3. մազերի խնամքի միջոցներ.
շամպուն. բալզամ բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար. մազերի դիմակներ.
օճառներ. կոսմետիկական դիմակներ:
____________________

(210) 20190399
(220) 04.03.2019
(730) «Բ.Ա.Մ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ
11, տուն 104, AM
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20190396
(220) 01.03.2019
(730) Անի Ալիխանյան, Երևան, Նոր Նորք,
Գյուլիքեխվյան 37/17, AM
(540)

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալու
թյունների ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 25. հագուստ.
դաս
30.
ալյուրից
պատրաստված
ուտելիքներ. հաց. հացաբուլկեղեն.
դաս 37. տրանսպորտային միջոցների
լվացում. տրանսպորտային միջոցների մաքրում.
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դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում.
ռեստորանների.
սրճարանների.
բարերի
ծառայություններ.
դաս
44.
գեղեցկության
սրահների
ծառայություններ.
վարսավիրանոցների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20190400
(220) 04.03.2019
(730) «Վասավի փրոդաքթ» ՍՊԸ, ք. Շուշի,
Պռոշյան 5, բն. 43, AM
(540)

(511)
դաս 30. թեյ և թեյամթերք՝ բուսական,
մրգային թեյեր, խոտային թեյեր և թուրմեր:
____________________

(210) 20190402
(220) 04.03.2019
(730) Նորայր Ավագյան, Երևան, Բաբայան 36,
բն. 2, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ավտոմեքենաների
վարձույթ.
ավտո
մոբիլային փոխադրումներ. ավտոբուսային
փոխադրումներ.
զբոսանավերի
ծառա
յություններ. ձիերի վարձույթ. տրանսպոր
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տային
ծառայություններ
զբոսաշրջիկների
համար.
ուղևորային
փոխադրումներ.
ճանապարհորդությունների
տոմսերի
ամրագրում.
ճանապարհորդների
փոխա
դրում.
վարորդների
ծառայություններ.
ճանապարհորդությունների
ամրագրում.
անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ.
դաս 41. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի համար. գրքերի
հրատարակում.
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
տեղեկատվություն
հանգստի
հարցերով. ստորջրյա սուզման հանդերձանքի
վարձույթ. սեմինարների
կազմակերպում
և
անցկացում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
պարահանդեսների կազմակերպում. զբոսա
վարի (գիդի) ծառայություններ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում և առաջնորդում.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20190412
(220) 05.03.2019
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս 35. տարածման ցանկացած եղանա
կով հասարակությանը հրապարակումների
կամ հայտարարությունների տրամադրում՝
ապրանքների կամ ծառայությունների բոլոր
տեսակների, այդ թվում՝ հասարակության
առողջությանը, կենսակերպին, ծխախոտին,
շրջակա
միջավայրի
պաշտպանությանը
վերաբերող ապրանքների կամ ծառայու
թյունների
վերաբերյալ.
հիվանդներիի
սպառողների
հավատարմության
և
ծրագրերի ղեկավարում. տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ,
գովազդային ծառայություններ. ապրանքների
ցուցադրում. խնամքի պարագաների, բնական
սննդային
ապրանքների,
կոսմետիկական
միջոցների, հիգիենայի պարագաների, ծխելը
դադարեցնելու համար խթանող արտադրանքի
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ցուցադրում և մանրածախ կամ մեծածախ
վաճառք.
ինստիտուցիոնալ
քարոզչական
ծառայություններ,
ներառյալ
ծխախոտի,
ծխախոտային ենթամթերքների և ծխախոտային
փոխարինիչների հետ առնչվող ծխողներին և
չծխողներին աջակցության տրամադրում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. լրա
տվական
գործակալությունների
ծառայու
թյուններ.
ինտերնետում
բանավեճային
համաժողովների հասանելիության ապահովում.
hեռուստահեռարձակում.
ծառայություններ,
որոնք ծխողներին և չծխողներին թույլ են տալիս
կապնվել մասնագետների հետ.
դաս 41. կրթություն. ուսուցում. զվար
ճություններ. սպորտային և մշակութային
գործունեություն. գրքերը ժամանակավոր դուրս
տալու հնարավորությամբ գրադարանների
ծառայություններ. զվարճությունների, սպոր
տային, կրթկան ակումբների ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների,
կոլոքվիումների,
կոնֆերանսների, վեհաժողովների (կոնգրես
ների),
շոուների
կազմակերպում
և
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անցկացում. ուսուցողական քննությունների
անցկացում.
գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). ֆիթնես-դասեր.
գրքերի
և
ամսագրերի
հրատարակում.
կինեմատոգրաֆիական ֆիլմերի վարձույթ.
կրկնուսույցի ծառայություններ.
դաս
44.
սանիտարական
ծառայու
թյուններ.
խորհուրդներ
առողջության
հարցերով.
բժշկական
ծառայություններ.
անասնաբուժական
ծառայություններ.
մարդ
կանց և
կենդանիների
հիգիենայի
և գեղեցկության խնամքի ծառայություններ.
առողջության հետ կապված խորհրդատվություն.
ծխելը
դադարացնելը
խթանելու
համար
խորհրդատվական, բուժական և թերապևտիկ
կամ
տեղեկատվական
աջակցություն.
տոքսին
ների զերծման (դետոքսիկացիայի)
ծառայություններ.
գյուղատնտեսական,
այգեգոր
ծական և անտառային ծառայու
վերաբերող
թյուններ.
բուսաբուծությանը
ծառայություններ.
բուժսարքավորումների
վարձույթ։
____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

03/2

ՄԱՍ 1
№

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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