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համար.  տուփեր փաթեթավորման համար.  
սեղանի անձեռոցիկներ միանգամյա 
օգտագործման համար.  թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.  
մանկական թղթե կրծկալներ:

____________________

(210) 20180926
(220) 11.06.2018
(730) «Ա.Զ.Դ. ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, 
Հասրաթյան 25/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. թաղման արարողությունների անց-

կացում. թաղման ծառայություններ. թաղման 
բյուրոներ:

____________________

(210) 20180938
(220) 12.06.2018
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(310) 87726943    (320) 19.12.2017    (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

արյունահոսականության (հեմոֆիլիայի) 
բուժման համար:

____________________

(210) 20180857
(220) 30.05.2018
(730) Այրիշ Բրիզ Անլիմիթիդ Քամփընի, IE 
(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկի խնամքի միջոցներով 

տոգորված անձեռոցիկներ.  մաշկի մաքրման 
միջոցներով և (կամ) կոսմետիկական միջոցներով 
նախապես տոգորված անձեռոցիկներ.  մաշկի 
մաքրման միջոցներով և (կամ) կոսմետիկական 
միջոցներով նախապես տոգորված միանգամյա 
օգտագործման անձեռոցիկներ նորածինների 
և մանուկների համար.  մանկական խոնավ 
անձեռոցիկներ.  մաքրող միջոցներով 
նախապես տոգորված կենցաղային 
անձեռոցիկներ.  հոտազերծիչներով և 
մաշկի թարմացման միջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ.  պատրաստուկներ  մաքրման, 
ողորկման (փայլեց ման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. 

դաս 5. ախտահանիչ խոնավ անձեռոցիկներ.  
ախտահանիչ խոնավ անձեռոցիկներ միան-
գամյա օգտագործման համար.  բժշկական 
խոնավ անձեռոցիկներ.  խոնավ անձեռոցիկներ 
և դեղագործական լոսյոններով և կրեմներով ու 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 

դաս 16. անձեռոցիկներ թաղանթանյութից.  
թղթե անձեռոցիկներ.  թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար.  զուգարանի թուղթ.  
թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթեթավորման (միջադրման, խծուծման) 
նյութեր. պլաստմասսայե տոպրակներ 
փաթեթավորման համար.  թղթե տոպրակներ 
փաթեթավորման համար.  պլաստմասսայե 
կապոցներ փաթեթավորման համար.  
ստվարաթղթե տուփեր. թղթե տուփեր.  
ստվարաթղթե տուփեր փաթեթավորման 

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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(210) 20180939
(220) 12.06.2018
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(310) 87726964   (320) 19.12.2017   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

արյունահոսականության (հեմոֆիլիայի) 
բուժման համար: 

____________________

(210) 20180940
(220) 12.06.2018
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(310) 87726974   (320) 19.12.2017   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

արյունահոսականության (հեմոֆիլիայի) 
բուժման համար: 

____________________

(210) 20180942
(220) 12.06.2018
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(310) 87726902   (320) 19.12.2017   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

արյունահոսականության (հեմոֆիլիայի) 
բուժման համար: 

____________________

(210) 20180943
(220) 12.06.2018
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(310) 87726932   (320) 19.12.2017   (330) US

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

արյունահոսականության (հեմոֆիլիայի) 
բուժման համար: 

____________________

(210) 20180968
(220) 15.06.2018
(730) «Սամվել և Հայկ Գալստյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Նալբանդյան 41/1, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հարսանեկան հագուստների 

վաճառք, հարսանեկան պարագաների 
վաճառք.

դաս 45. հարսանեկան հագուստի 
և պարագաների վարձով տրամադրում, 
հարսանեկան միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20180990
(220) 20.06.2018
(730) «Սփիրիթ թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Փ. 
Բուզանդի 1 շ., 49 տարածք, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-

մա կերպում.
դաս 41. զվարճություններ և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 

ապահովում:
____________________

(210) 20180991
(220) 20.06.2018
(730) «Ջորջս դոմ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի փ., 
51/25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181017
(220) 22.06.2018
(730) Արմինե Եղիկյան, ք. Գյումրի, Տրդատ 
Ճարտարապետ 32, բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկա-
կան պարագաների մանրածախ վաճառք.

դաս 44. կենդանիների խնամք. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181037
(220) 27.06.2018
(730) «Փափազեան գինիներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Անտառային փ., տուն 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ:
____________________

(210) 20181038
(220) 27.06.2018
(730) Աբբեքս ԱԲ, SE 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

գորտնուկների մշակման և կամ հեռացման 
համար. փափկեցնող լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 
բնական դեղագործական միջոցներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. սպեղանիներ. բժշկական 
պատրաստուկներ գորտնուկների մշակման և 
կամ հեռացման համար.

դաս 10. բժշկական սարքեր գորտնուկների 
մշակման և կամ հեռացման համար:

____________________
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(210) 20181098
(220) 10.07.2018
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացա-

ռությամբ 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. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. 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. վարչարա-
րություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություն. հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նոր դագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործակա-
լությունների ծառայություններ. առևտրային 

տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային գործակա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես – ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքա գրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասա րակական 
կարծիքի հետազոտում. շուկայի ուսումնա-
սիրություն. գործնական տեղեկատվություն. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին ապրանքների և ծառայություն-
ների ընտրության հարցում. հետազոտություն-
ներ գործարարության ասպարեզում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման և կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերաբեր յալ խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն գործա րարության 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնա կազմը 
կառավարելու հարցերով. մասնա գիտական 
խորհրդատվություն գործարարու թյան 
ասպարեզում. խորհրդատվություն գովազ-
դային հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. գովազդի մանրակերտում. մար-
քեթինգ (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 
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հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. լրագրերի բաժանոր-
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց 
համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակ ներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործու նեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. 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. դեղագործական, անասնաբուժական, 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ և մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք. հեռուստախանութների 
ծրագրերի արտադրություն. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գրասենյակային 
սարքերի և ապարատների վարձույթ. գովազ-
դային ժամանակի վարձույթ զանգվա-
ծային տեղեկատվության բոլոր միջոց ներում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. գովազ դային 
վահանակների վարձույթ. առևտրի ավտոմատ-
ների վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ, վաճառասեղանների 
վարձույթ. լուսապատճենահանող սարքա-

վորման վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. հայտարա-
րությունների փակցնում. արտաքին գովազդ. 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գովազդային տեքստերի 
խմբա գրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի վերար-
տադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային հիմնա-
պաշարներում.  տվյալներ գործարարա կան 
գործառնությունների մասին. տեղեկա տվության 
կանոնակարգում տվյալների 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 հայտարարագրերի 
կազմում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. հոգեբանական տեստա վորում 
աշխատողներ ընտրելիս. արտաքին վարչական 
կառավարում 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 մշակման 
գործընթացների կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. մեքենագրման ծառայություններ. 
հանդիպումների մասին հիշեցնելու ծառայու-
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թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
վեբ – կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու-
թյուններ. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). 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-
թյուններ (առեւտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. գործա րարության 
արդյունավետության փորձա քննական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181099
(220) 10.07.2018
(730) Լավանդ Ջեներալ Թրեյդինգ ՖԶԵ., AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ.  ծխելու պիտույքներ.  

լուցկիներ.  արկղեր սիգարների համար.  
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար.  ֆիլտրեր սիգարետների համար.  
սիգարետներ, ծխագլանակներ.  ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար.  սիգարիլներ.  
ծխելու խոտաբույսեր.  վառիչներ ծխողների 
համար։

____________________

(210) 20181107
(220) 11.07.2018
(730) Փ.Թ. Սարի Ինքոֆուդ Քորփորեյշն, ID 
(540) 

(511) 
դաս 30.  թեյ. արագ (ակնթարթային) 

պատրաստվող թեյ. արագ լուծվող թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. թեյի խառնուրդներ. 
թխվածքաբլիթ. չոր թխվածքաբլիթ. 
պաքսիմատ. կրեկերներ. թխվածքներ. 
գալետներ. կոնֆետներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). քաղցրավենիք. հացահատիկային 
արտադրանք. հատիկային արտադրանք։

____________________

(210) 20181118
(220) 13.07.2018
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43.  սրճարանների ծառայություններ.  

ռեստորանների ծառայություններ։
____________________
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(210) 20181119
(220) 13.07.2018
(730) Լավանդ Ջեներալ Թրեյդինգ ՖԶԵ., AE 
(540) 

(511) 
դաս 34.  ծխախոտ.  ծխելու պիտույքներ.  

լուցկիներ.  արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
ֆիլտրեր սիգարետների համար.  սիգարետներ, 
ծխագլանակներ.  ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար.  սիգարիլներ.  ծխելու 
խոտաբույսեր.  վառիչներ ծխողների համար։

____________________

(210) 20181120
(220) 13.07.2018
(730) Լավանդ Ջեներալ Թրեյդինգ ՖԶԵ., AE 
(540) 

(511) 
դաս 34.  ծխախոտ.  ծխելու պիտույքներ.  

լուցկիներ.  արկղեր սիգարների համար.  
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար.  ֆիլտրեր սիգարետների համար.  
սիգարետներ, ծխագլանակներ.  ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար.  սիգարիլներ.  
ծխելու խոտաբույսեր.  վառիչներ ծխողների 
համար։

____________________

(210) 20181124
(220) 16.07.2018
(730) Արարատ Խլղաթյան, Երևան, Աբովյան 
23/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181125
(220) 16.07.2018
(730) «Սիսայդ ստարտափ սամմիթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն, ուսումնական 

գործընթացի ապահովում, զվարճություններ, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ակա-
դեմիաներ (ուսուցում),  մրցույթների կազմա-
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կերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի, 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
կոն ֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում, վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմա-
կեր պում և անցկացում, տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում, վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում), գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում, մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով), կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20181136
(220) 17.07.2018
(730) Ֆաես Ֆարմա, Ս.Ա., ES 
(540) 

(511) 
դաս 05. դեղագործական, բժշկական 

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

____________________

(210) 20181137
(220) 17.07.2018

(730) Ֆաես Ֆարմա, Ս.Ա., ES 
(540) 

(511) 
դաս 05. դեղագործական, բժշկական 

և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
բժշկական նպատակներով հիգիենիկ 
միջոցներ. դիետիկ սնունդ և նյութեր բժշկական 
և անասնաբուժական նպատակներով. 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր վիրակապման համար. 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեն ներ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20181138
(220) 18.07.2018
(730) «Լօլօ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
նրբանցք 5/3 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական դասընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ դաստիարակում նախա-
դպրոցական հիմնարկներում, ֆիզիկական 
դաստիարակություն. գրքերի հրատարակում. 
տեղեկատվություն կրթության և դաստիա-
րակության հարցերով. զվարճանքի և 
մշակութալուսավորական ակումբներ. մարմնա-
մարզության ուսուցում. ուսումնական կամ 
զվարճալի մրցանակաբաշխությունների 
կազմակերպում. սպորտային մրցումների 
կազմակերպում. զվարճություններ. սպոր-
տային ճամբարների ծառայություններ. 
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կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. մանկապարտեզ. 
նախակրթարաններ. կրթարաններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
մանկամսուրներ, մանկական սենյակներ, մսուր-
մանկապարտեզներ:

____________________

(210) 20181161
(220) 19.07.2018
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ պատրաստուկներ գազագոյացման դեմ 
մարդկանց համար։

____________________

(210) 20181162
(220) 19.07.2018
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ պատրաստուկներ գազագոյացման դեմ 
մարդկանց համար։

____________________

(210) 20181175
(220) 23.07.2018
(730) «Ինստիգեյթ» ՓԲԸ, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուրի 134/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային նյութերի տարա-

ծում. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
գովազդ. հեռուստագովազդ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ, տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում. գործնական տեղեկատվություն. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. գործարարության ժամանակավոր 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում.

դաս 42. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-սայթերի). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում արտաքին (աութսորս) 
ծառայությունների տրամադրում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում:

____________________
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(210) 20181176
(730) «Ինստիգեյթ» ՓԲԸ, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուրի 134/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում. 

խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
գովազդ. հեռուստագովազդ. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ, 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. գործնական 
տեղեկատվություն. տեղեկատվության հավա-
քում տվյալների համակարգչային հիմնա-
պաշարներում. տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. վիճակագրական տվյալների հավաքում 
և տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. տվյալ-
ների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. գործարարության ժամանակավոր 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում.

դաս 42. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-սայթերի). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում արտաքին (աութսորս) ծառայու-

թյունների տրամադրում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն տվյալների կոդավորման հարցերով. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում:

____________________

(210) 20181177
(220) 23.07.2018
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 26/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մսամթերք:

____________________

(210) 20181178
(220) 24.07.2018
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս. մսի էքստրակտներ:

____________________
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(210) 20181179
(220) 24.07.2018
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. գառան մսից պատրաստված 

երշիկ:
____________________

(210) 20181180
(220) 24.07.2018
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. նապաստակի մսից պատրաստ-

ված երշիկ:
____________________

(210) 20181186
(220) 25.07.2018
(730) «Կագօռ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփյան 61, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181193
(220) 26.07.2018
(730) «Միկրո կապիտալ Հայաստան» ՓԲԸ 
ՈՒՎԿ, Երևան, Պարոնյան 8, թիվ 1 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:

____________________

(210) 20181198
(220) 26.07.2018
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34.  լարով գոլորշիարարաներ 

էլեկտրո նային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ սիգարներ, 
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սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար.  լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
սիգարետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. 
ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտի 
փոխարինիչների համար նախատեսված 
շոգեհանող սարքեր. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:

____________________

(210) 20181200
(220) 27.07.2018
(730) «էսպերրո» ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի. գինիներ (այդ թվում 

փրփրուն գինիներ). գինի խաղողի չանչերից. 
վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 

և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 
կյուրասո. լիկյորներ. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. 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:

____________________

(210) 20181206
(220) 27.07.2018
(730) «Միր» միջպետական հեռուստա-
ռադիոընկերության Հայաստանի մասնաճյուղ, 
Երևան, Արշակունյաց 4, 4-րդ հարկ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում:

____________________

(210) 20181207
(220) 27.07.2018
(730) «Նատալի-3» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20181208
(220) 27.07.2018
(730) «Էսկուլապ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, Գյումրի, 
Այվազովսկու 2/1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների 

ծառայու թյուններ. բժշկական օգնություն. 
ատամնաբուժական օգնություն. ստոմա-
տոլոգիա. օրթոդոնտական ծառայություններ 
(օրթոդոնտիա):

____________________

(210) 20181209
(220) 30.07.2018
(730) «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20181210
(220) 30.07.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարօ Կարա-
պետեան Ակոբի, Աշտարակ, Րաֆֆու փողոց, 71 
տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 06. երկաթեղեն փոքր իրեր.
դաս 07. էլեկտրամեխանիկական սարքեր 

սննդամթերք պատրաստելու համար.
դաս 20. հիվանդանոցային մահճակալներ. 

մետաղական կահույք:
____________________

(210) 20181211
(220) 30.07.2018
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «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. կյուրասու. անիսի լիկյոր. լիկյորներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.  
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 բնա-
հյութեր (էսենցիաներ).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություն. հեռահա-
ղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նոր  դագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
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տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. գովազդային գործա-
կալությունների ծառայություններ. ինքն-
արժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
առևտրային աուդիտ. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես–ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատաց-
ված հիմնապաշարների վարում. հաշվա-
պահական գրքերի վարում. հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. ապրանք-
ների ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. հետազոտություններ 
գործա րարության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրու թյան) 
հետազոտություններ. շուկայագիտա կան 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. 
աշխա  տակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման և կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. խորհրդատվություն աշխա-
տակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում.  
խորհրդատվություն գովազդային հաղոր-
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
գովազդի մանրակերտում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). ստեղծագործների և 
կատարողների գործերի կառավարում. 
մարզիկների գործունեության կառավարում. 
կենսագական տվյալների գրում այլ 
անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 

թարմացում և պահում. տվյալների էլեկ-
տրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցա-
դրության կազմակերպում գովազդային նպա-
տակներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ  դային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրա-
յին գործունեության գնահատում. վճար-
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան 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. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարա  գաների   մեծածախ   և   մանրածախ     վա ճառք. 
վաճառքի օժան դա կություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք. հեռուստախանութների 
ծրագրերի արտադրություն. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գրասենյակային 
սարքերի և ապարատների վարձույթ. 
գովազ դային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
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վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. վաճառասեղան-
ների վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքա վորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. արտաքին 
գովազդ. նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի առաքում. տվյալների և գրավոր 
հաղորդագրությունների գրանցում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 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. 
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. 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 
հաշիվների վերաբերյալ. հեռուստա մար-
քեթինգի ծառայություններ.   հոգեբանական   
տեստա վորում աշխատողներ ընտրելիս. 
արտաքին վարչական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործու նեության կառավարում. արտա-
հաստիքային աշխատողների գործունեության 
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 մշակման 
գործընթացների կառավարում. ծառայու-

թյուններ հասարակական հարաբերություն-
ների բնագավառում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. մեքենագրման 
ծառայություններ. հանդիպումների մասին 
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). 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 ծառայություն ներ 
բացակայող բաժանորդների համար. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
գործա րարության արդյունավետության փոր-
ձաքննական ծառայություններ:

____________________

(210) 20181213
(220) 31.07.2018
(730) Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US 
(540) 
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(511) 
դաս 9. ձայնի, պատկերի և տվյալների 

գրանցման և վերարտադրման սարքեր ձայնի 
և (կամ) պատկերների պահման, գրանցման, 
փոխանցման և վերարտադրման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային խաղեր. CD-ROM խաղեր. 
ձայնային արտածմամբ խաղեր. խաղային 
քարթրիջներ համակարգչային տեսախաղերի 
համար և տեսաարտածմամբ խաղային 
մեքենաների համար. համակարգչային 
խաղերի կասետներ. համակարգչային 
խաղերի ծրագրեր. համակարգչային խաղերի 
երիզներ. ձայնագրություններ և տեսա-
գրություններ. ֆոնոգրաֆ գրանցումներ. 
կինեմատոգրաֆիական և լուսանկարչական 
ժապավեններ. կինոֆիլմերի ժապավեններ և 
տեսաերիզներ. MP3 նվագարկիչներ. թվային 
խցիկներ. շարժական հեռախոսներ և անլար 
շարժական հեռախոսների բոլոր տեսակի 
սարքավորումներ և աքսեսուարներ, ներառյալ 
շարժական հեռախոսների կորպուսներ. անլար 
շարժական հաղորդակցական միջոցների 
համար զանգերի մեղեդիներ, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ, երաժշտություն, MP3 ֆայլեր, 
գրաֆիկաներ, խաղեր և տեսապատկերներ. 
հաղորդման և շարժական հաղորդակցական 
անլար սարքեր՝ անլար հաղորդակցական 
այլ սարքերի հետ  ձայնային և տեքստային 
հաղորդագրությունների հաղորդման և 
ընդունման հնարավորությամբ. արեւային 
ակնոցներ, ակնոցներ, ձայնային տվյալներ 
և/կամ պատկերներ պարունակող մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. լազերային 
սկավառակներ. տեսասկավառակներ, կոմ-
պակտ սկավառակներ. CD-ROM-ներ. CD-I-
ներ. DVD-ներ. երիզներ.  տեսաերիզներ. 
քարթրիջներ, քարտեր կինոֆիլմերի, 
լրատվական, սպորտային և հեռուստատեսային  
հաղորդումների, փաստագրական ֆիլմերի, 
խաղային շոուների, անիմացիաների, 
համերգների և այլ ներկայացումների 
պարունակությամբ. հիշողության կրիչներ.  
ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակներ և 
առանց վերագրանցման հնարավորության 
կոմպակտ սկսվառակներ (CD-ROM -ներ). 
երիզների և կոմպակտ սկավառակների 

պատյաններ. համակարգիչների հետ 
օգտագործվող ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
խաղեր.  տեսախաղերի համար ծրագրային 
ապահովում.  տեսախաղերի ծրագրեր.  տեսա-
խաղերի CD-ROM -ներ.  տեսախաղերի  DVD-
ROM-ներ.  համակարգչային խաղերի CD-ROM 
-ներ, համակարգչային խաղերի DVD-ROM-ներ. 
էլեկտրոնային խաղերի ծրագրեր, էլեկտրո-
նային խաղերի CD-ROM-ներ, էլեկտրոնային 
խաղերի DVD-ROM-ներ.  խաղային ծրագրեր 
պարունակող քարթրիջներ և կասետներ՝ ձեռքի 
տեսախաղերի սարքերի հետ օգտագործման 
համար.  ներբեռնելի էլեկտրոնային խաղային 
ծրագրեր, ներբեռնելի համակարգչային 
խաղային ծրագրեր և ներբեռնելի տեսախաղերի 
ծրագրեր.  ինտերակտիվ մուլտիմեդիային 
համակարգչային խաղեր.  համակարգչային 
խաղային ծրագրեր.  տեսախաղերի ծրագրեր.  
տեսախաղերի հետ օգտագործվող ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում.  համակարգչային 
խաղերի հետ օգտագործվող ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում.  հեռուստացույցի հետ 
օգտագործվող էլեկտրոնային խաղեր.  ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործվող 
տեսախաղեր.  անլար էլեկտրոնային սարքերի 
հետ օգտագործվող տեսախաղեր.

դաս 16.  տպագիր արտադրանք, այն է՝ 
նշումների համար թղթեր և ներդիր թերթիկներ, 
գեղարվեստական գրքերի հավաքածուներ, 
կոմիքսներ, այն է՝ կոմիքսների գրքույկներ, 
փոխադրանկարներ, բամպերների կպչուն 
պիտակներ, հավաքաքարտեր, գրառումների 
համար քարտեր, ազդագրեր, պլակատներ, 
թղթապանակներ, մատիտներ, գրիչներ, 
օրացույցներ.

դաս 18.   հովանոցներ. մեծ պայուսակներ. 
թիկնապայուսակներ. գոտկատեղի պայու-
սակներ. սուրհանդակի պայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. դրամապանակներ և քսակներ. 
սպորտային պայուսակներ. պորտպլեդներ 
ճանապարհորդելու համար. ուսապայուսակներ. 
փոքր պայուսակներ դրամի պահման համար. 
իրատոպրակնր. ծովափի պայուսակներ.

դաս 21.  սպասք, այն է՝ գավաթիկներ, 
գավաթներ, ըմպելիքների ամանեղեն, 
ափսեներ, տափաշշեր, տուփեր նախաճաշի 
համար, տուփեր թխվածքների համար, 
սկուտեներ, մատուցարաններ և ջրի դատարկ 
վաճառվող շշեր։
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դաս 25.  լողազգեստներ. լոգանքի 
խալաթներ. լողափի զգեստներ. հագուստի 
գոտիներ. կիսատաբատներ. բաճկոններ 
(հագուստ). մանտո. վերարկուներ. կարճա-
գուլպաներ. կոշիկներ. բանդանաներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. հելոուինի կոս-
տյումներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
հերոսների կոստյումներ. բեմական կոստյումներ. 
շրջազգեստներ. ձեռնոցներ. մարմնամարզիկի 
կիսատաբատներ. ականջակալներ (հագուստ). 
վզին կապվող աքսեսուարներ. պիժամաներ. 
տաբատներ. շապիկներ (բլուզներ). 
բամբակյա վերնաշապիկներ. ֆուֆայկաներ. 
դահուկորդների հագուստ. լայն տաբատներ. 
արևապաշտպան հովարներ. տաբատակալներ. 
բարձր օձիքով սվիտերներ. ներքնազգեստ. 
բաճկոնակներ. մարզանքի կոստյումներ. 
գլխարկներ.

դաս 28.  խաղեր և խաղալիքներ, այն է՝ 
քարտային խաղեր, խաղաքարտեր, տեգեր, 
տիկնիկներ.  փչովի խաղալիքներ.  փափուկ 
խաղալիքներ.  գեղարվեստական հերոսների 
տեսքով խաղալիքներ և դրանց պարագաներ.  
cd-rom-ներով ինքնավար ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. ինքնավար ավտո-
մատներ տեսախաղերի համար. աուդիո ելքով 
ինքնավար ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. սեղանի խաղեր. սպորտային 
պարագաներ, այն է՝ գոլֆի մականներ, 
բեյսբոլի գնդակներ, ֆուտբոլի գնդակներ, 
թենիսի ձեռնաթիակների գնդակներ, 
խաղային զարգացնող գնդակներ, անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. բեյսբոլի 
զարկիչներ.  զարդարանքներ նոր տարվա 
տոնածառերի համար:

դաս 29.  միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
մրգային սոուսներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. բուրավետացված 
և քաղցրացրած դոնդող։

դաս 30.  հաց. հացի ձողիկներ. մաստակ. 
տորթի զարդարման կոնֆետներ. տորթի 
սննդային զարդարանքներ. տորթերի պատ-
րաստման խառնուրդներ. տորթեր. հրուշակներ 
և շոկոլադային հիմքով լցոններ տորթերի 
ու կարկանդակների համար. կոնֆետներ. 

շաքարապատ ադիբուդի. կարամելապատ 
ադիբուդի. կարամելներ. հացահատիկի 
հիմքով նախուտեստներ. եգիպտացորենից 
փքված նախուտեստներ պանրի համով. փչովի 
ծամոն. շոկոլադային չիպսեր. եգիպտացորենի 
չիպսեր. ալյուրի հիմքով չիպսեր. շոկոլադ. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. շոկոլադի 
փոշի. շոկոլադի օշարակներ. շոկոլադե 
զարդարանքներ աղանդերի համար. կակաոյի 
խառնուրդներ. պաղպաղակի կոնուսներ. 
թխվածքաբլիթներ. գալետներ. եղիպտա-
ցորենի ձողիկներ. պանրով կրեկերներ. 
կրեկերներ. ուտելու համար  պատրաստի 
հացահատիկային ձողիկներ. ջնարակներ. 
մրգային կարկանդակներ.  բուրավետացված 
և քաղցրացրած դոնդող. գրանոլայի հիմքով 
նախուտեստներ. տաք շոկոլադ. եգիպտա-
ցորենի ճաթած, փքված հատիկներ. ոլորա-
բլիթներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). վաֆլիներ.  
պաղպաղակ. ճարպի ցածր պարունա կու թյամբ 
պաղպաղականման սառեցված աղանդեր (ice 
milk). սառեցված բուրավետացված աղանդեր. 
սառեցված հրուշակեղեն. սառեցված յոգուրտ 
(սննդային սառույց). սառեցված եփած կրեմ:

դաս 41.  զվարճությունների ծառայու թյուն-
ներ.  հեռուստազվարճությունների ծառա-
յություն ներ.  կինո-, տեսա- և թատերական 
զվար ճություն ների ծառայություններ.  հեռուս-
տա  ծրագրերի, ֆիլմերի ու կինոֆիլմերի, 
անիմացիոն ֆիլմերի և ձայնա- ու տեսա-
գրությունների արտադրություն, ներկայացում, 
ցուցադրում, տարածում, շնորհանդես, 
սինդիկացում (բաշխում կամ վաճառք մեկ կամ 
ավելի տեղական հեռուստաընկերությունների), 
ցանցի միջոցով  տարածում և  վարձույթ.  
հեռուստաշոուների և ֆիլմերի արտադրություն.  
կենդանի զվարճությունների արտադրություն.  
զվարճանքի և ատրակցիոններով զբոսայ-
գի ների ծառա յություններ.  զվարճանքի և 
հանգստի թեմատիկ զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ.  զվարճանքի և թեմատիկ զբոսայ-
գիների ծառայություններ՝ հեռուստաշոուների 
և կինոֆիլմերի թեմայով.  զվարճանքի և 
թեմատիկ զբոսայգիների գործարկում, 
կառավարում, կարգավորում և տնօրինում.  
խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մադրում. խաղադահլիճների համար 
մեքենաների վարձույթ.  գրքերի, ամսագրերի 
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և պարբերականների հրատարակում.  
առցանց ապահովում էլեկտրոնային հրապա-
րակումներով.  մրցույթների, մրցումների, 
խաղերի, վիկտորինաների, ցուցա-
հանդեսների, միջոցառումների, շոուների, 
հյուրախաղային ներկայացումների, բեմա-
կանացված միջոցառումների, թաթերական 
ներկայացումների, համերգների, կենդանի 
ներկայացումների ու հանդիսատեսի մասնակ-
ցությամբ միջոցառումների կազմակերպում, 
արտադրություն և ներկայացում.  տա ղանդի 
մրցույթների և երաժշտական ու հեռուստա-
տեսային մրցանակաբաշխության միջոցա-
ռումների կազմակերպում. առցանց 
տեղեկա տվական ծառայություններ համա-
ցանցի կամ հեռախոսների միջոցով 
տրամադրվող շարժական էլեկտրոնային 
խաղերի վերաբերյալ.   ոչ ներբեռնելի թվային 
երաժշտության տրամադրում համացանցի  
կամ շարժական հեռախոսների համար.  
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցի կամ շարժական հեռախոսների 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային խաղերի 
ծառայություններ.  առցանց քվեարկության 
համակարգի տրամադրում համացանցի կամ 
կապի անլար սարքերի միջոցով՝ զվարճության  
նպատակով.  նախապես գրառված DVD-ների, 
բարձր հստակության թվային սկավառակների 
և նախապես գրառված ձայնասխավառակ-
ների և սկավառակի վրա չգրառվող թվային 
տեղեկակիրների արտադրություն և տարածում.  
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի արտադրություն.  
առցանց ոչ ներբեռնելի տեսահոլովակների և 
կինոֆիլմերից կամ հեռուստաշոուներից կամ 
դրանց վերաբերող ձայնա-, տեսատվյալների, 
գրաֆիկայի և/կամ տեքստերի պարունա-
կությամբ այլ մուլտիմեդիային թվային 
բովանդակության տրամադրում.  ոչ ներ-
բեռնելի կինոֆիլմերի, հեռուստաշոուների և 
մուլտֆիլմերի տրամադրում.  տեղեկատվության 
տրամադրում հեռուստազվարճությունների, 
կինոֆիլմերի, խաղերի ու երաժշտւթյան  
ոլորտում համակարգչային ցանցի և 
համաշխարհային հաղորդակցական ցանցի 
կամ շարժական հեռախոսների միջոցով.  ոչ 
ներբեռնելի հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի, 
մուլտֆիլմերի և մուլտիմեդիային զվար-
ճալի բովանդակության պարունակությամբ 

վեբ-կայքերի տրամադրում, ինչպես նաև 
հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի, մուլտֆիլմերի 
և մուլտիմեդիային զվարճալի բովանդակության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.  
զվարճությունների ծառայություններ կենդանի 
ներկայացումների և դիմակավորված հերոսների 
մասնակցությամբ ներկայացումների տեսքով։

____________________

(210) 20181214
(220) 31.07.2018
(730) Նարինե Հակոբյան, Երևան, Հ. Քոչար 41, 
բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
շարժական շինությունների վարձույթ:

____________________

(210) 20181215
(220) 31.07.2018
(730) «Իդրամ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 38, բն. 
27, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնավորապես՝ 
վճարման գործիքների և վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերի պրոցեսինգ և քլիրինգ. 
դրամական փոխանցումներ:

____________________

(210) 20181216
(220) 31.07.2018
(730) «Իդրամ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 38, բն. 
27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնավորապես՝ 
վճարման գործիքների և վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերի պրոցեսինգ և քլիրինգ. 
դրամական փոխանցումներ:

____________________

(210) 20181217
(220) 31.07.2018
(730) «Յունիթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռեր 
2 շենք, 215 բնակարան, 0054, AM 

(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. վերնազգեստ. ներքնա-

զգեստ. կորպորատիվ հագուստ. գլխարկներ. 
կոշկեղեն.

դաս 35. առևտուր. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181218
(220) 31.07.2018
(730) «Յունիթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռեր 
2 շենք, 215 բնակարան, 0054, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. վերնազգեստ. ներքնա-

զգեստ. կորպորատիվ հագուստ. գլխարկներ. 
կոշկեղեն.

դաս 35. առևտուր. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20181219
(220) 31.07.2018
(730) Նատալյա Անտոնյան, Երևան, Սարյան 
13, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 35. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. թիրախային 
մարքեթինգ. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար:

____________________

(210) 20181220
(220) 31.07.2018
(730) Նատալյա Անտոնյան, Երևան, Սարյան 
13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 35. առցանց վաճառատեղի տրա-
մադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. թիրախային 
մարքեթինգ. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար:

____________________

(210) 20181221
(220) 31.07.2018

(730) Նատալյա Անտոնյան, Երևան, Սարյան 
13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 35. առցանց վաճառատեղի տրա-
մադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. թիրախային 
մարքեթինգ. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար: 

____________________

(210) 20181222
(220) 31.07.2018
(730) Նատալյա Անտոնյան, Երևան, Սարյան 
13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 35. առցանց վաճառատեղի տրա-
մադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. թիրախային 
մարքեթինգ. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար: 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/216 .08 . 20 18

(210) 20181224
(220) 01.08.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Հայրա-
պետյան, Երևան, Ազատության 7բ շ. / 72, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 

կառավարում. գների համեմատման 
ծառայություններ. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում.

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ իրականացնող գործակալություն-
ների ծառայոթյուններ.  միջնորդային 
գոր ծու նեություն. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակարանների 
վարձա կալություն. հիփոթեքային վարկեր. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). միջնորդային ծառայություններ.

դաս 42. ճարտարագիտություն. համա-
կարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-սայթերի). 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ինտերիերի դիզայն. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում).

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. քեմպինգների ծառա-
յու  թյուններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 

հյուրանոցներում. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
ժամանակավոր բնակեցման համար 
ընդունարանների ծառայություններ (ժամանման 
և մեկնման կառավարում):

____________________

(210) 20181232
(220) 01.08.2018
(730) ՀՀ կենտրոնական բանկ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. պատրաստուկ-
ներ մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
տող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ  գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
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դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր դիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացա ռությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 

ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
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 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

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.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.
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դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առասաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր առանց 
փաթեթավորման փոխադրման և պահպանման 
համար. խծուծման նյութեր, բացառությամբ 
թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
մանածագործական թելքահումքից նյութեր և 
դրանց փոխարինիչներ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային օգտա-
գործման համար. մանածագործական կամ 
պլաստմասսայե վարագույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

դաս 30. 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.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված  
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 

թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
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մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապ-
ված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում.

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. 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 
պանսիոն ներում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
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. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ 
և կոս մետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների  
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20181233
(220) 01.08.2018
(730) ՀՀ կենտրոնական բանկ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա կան 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչու-
թյան, գյուղատնտեսության, այգեգործության 
և անտառաբուծության մեջ. չմշակված սին-
թետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմաս-
սաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող 
բաղադրություններ. պատրաստուկներ 
մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայու-
մից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ  գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.
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դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր-
դիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 

սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթա գրենական 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 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առասաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր առանց 
փաթեթավորման փոխադրման և պահպան-
ման համար. խծուծման նյութեր, բացառու-
թյամբ թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից 
և պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
մանածագործական թելքահումքից նյութեր և 
դրանց փոխարինիչներ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

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.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված  
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
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դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում.

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. 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 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
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. 

դաս 44. բժշկական ծառայություն-
ներ. անասնաբուժական ծառայություն ներ. 
մարդ կանց և կենդա նիների հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների  ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար։

____________________

(210) 20181234
(220) 01.08.2018
(730) ՀՀ կենտրոնական բանկ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. պատրաստուկներ 
մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ  գեղանկարչության, գեղազարդման 
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նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար.

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր դիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացա ռությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. 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 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

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.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
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և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առասաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր առանց 
փաթեթավորման փոխադրման և պահպանման 
համար. խծուծման նյութեր, բացառությամբ 
թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների. մանա-
ծա գործական թելքահումքից նյութեր և դրանց 
փոխարինիչներ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

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.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված  
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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 ըմպե-
լիքներ. 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 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.
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դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապ-
ված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատրաս տում,  
առաքում,  մատուցում   և   սեղանի    ձևա-
վորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու-
թյուն ներ. սրճարանների ծառայություն ներ. 
նախաճաշարանների ծառայություն-
ներ. քեմ պինգ ների ծառայություն-
ներ. ճաշա րանների ծառայություններ 
հիմնարկ ներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնա  սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայու թյուն-
ներ. պանսիոններ կենդանիների համար. բա րերի 
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. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդա նիների հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների  ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար։

____________________

(210) 20181235
(220) 01.08.2018
(730) Ալիֆարդ Քո. (ՓՋՍ), IR 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 

ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
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ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20181236
(220) 02.08.2018
(730) Սամվել Ամիրզադյան, Արմավիրի մարզ, 
ք. Արմավիր, Բաղրամյան 23, բն. 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների վերա նորո-

գում և տեխնիկական սպասարկում. հակա-
առևանգման համակարգերի տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
յուղում. տրանսպորտային միջոցների լվացում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցում. 
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. դողածածկանների ռետինացում 
(վուլկանացում) (վերանորոգում), անիվների 
հավասարակշռման ծառայություններ:

____________________

(210) 20181237
(220) 02.08.2018
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
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):

____________________

(210) 20181238
(220) 02.08.2018
(730) Ջինսանա ՍԱ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

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

____________________

(210) 20181239
(220) 02.08.2018
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ՝ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20181240
(220) 02.08.2018
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ՝ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20181241
(220) 02.08.2018
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ՝ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20181242
(220) 02.08.2018
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ՝ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20181243
(220) 02.08.2018
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ՝ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20181244
(220) 02.08.2018
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(730) «Բլեսս» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
1, 274/1 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. վարկային գործունեություն:

____________________

(210) 20181257
(220) 06.08.2018
(730) Կարեն Աբրահամյան, Երևան, Դավի-
թաշեն թաղ., շ. 10Ա, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմայով 

քարտեր). նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. զեղչային քարտեր. միավորային 
քարտեր. վարկային քարտեր. դեբետային 
քարտեր. մշտական հաճախորդի 
(գնորդի) քարտեր. ակումբային քարտեր. 
կանխավճարային քարտեր. ֆինանսական 
ոլորտում օգտագործվող մագնիսական կոդով 
քարտեր և ինտեգրալ սխեմայով քարտեր.

դաս 16. քարտեր.
դաս 36. վարկային քարտերի թողարկում. 

դեբետային քարտերի թողարկում. զեղչային 
քարտերի թողարկում. միավորային քարտերի 
թողարկում. մշտական հաճախորդի (գնորդի) 
քարտերի թողարկում. ակումբային քարտերի 
թողարկում. վարկային քարտերի սպասարկում. 

դեբետային քարտերի սպասարկում. զեղչային 
քարտերի սպասարկում. միավորային քար-
տերի սպասարկում. մշտական հաճախորդի 
(գնորդի) քարտերի սպասարկում. ակումբային 
քարտերի սպասարկում. կանխավճարային  
քարտերի սպասարկում. սմարթ- քարտերի 
(միկրոսխեմայով քարտերի) օգտագործմամբ 
դրամաֆինանսական ծառայությունների 
մատուցում:

____________________

(210) 20181263
(220) 07.08.2018
(730) «Դի-էներջի» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ 
2-րդ մ/շ, շ. 1/15, բն. 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալու-

թյունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181264
(220) 08.08.2018
(730) «Կառուցիր Հայաստան» հայրենա-
դարձությանը աջակցող հիմնադրամ, Երևան, 
Օրբելի եղբայրների 45, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35.  օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում.  առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ.  գովազդային  նյութերի  
տարածում.  խորհրդատվություն  գործարա-
րության կառավարման  հարցերով.  հետա զո-
տություններ գործարարության ասպա րե զում.  
գովազդային  տեքստերի  հրատա րակում. 
գովազդ.  ռադիոգովազդ.  ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում.  հեռուստագովազդ.  ծառայություն-
ներ հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում.  հեռուստագովազդ.  հասա-
րակական  կարծիքի  հետազոտում. աշխա-
տակիցների  հաստիքների  համալրում.  
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար.  շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար  
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով.  գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում.  պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. 

դաս 36.  բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում.  կապիտալ ներդրումներ.  
դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում. 

դաս 41.  տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով.  ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.  
սեմինարների  կազմակերպում  և  անցկացում.  
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում.  վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում).  լուսանկարչական ռեպորտաժներ.  
լուսանկարչություն.  մասնագիտական կողմն ո-
րոշում (խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով).  տեսագրում։

____________________

(210) 20181266
(220) 08.08.2018

(730) «Կառուցիր Հայաստան» հայրենա դար-
ձությանը աջակցող հիմնադրամ, Երևան, 
Օրբելի եղբայրների 45, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35.  օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում.  առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ.  գովազդային  նյութերի  
տարածում.  խորհրդատվություն  գործա-
րարության կառավարման  հարցերով.  
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում.  գովազդային  տեքստերի  
հրատարակում. գովազդ.  ռադիոգովազդ.  
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում.  հեռուստա-
գովազդ.  ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում.  
հեռուս տա գովազդ.  հասարակական  կար-
ծիքի  հետազոտում. աշխատակիցների  
հաստիքների  համալրում.  առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար.  շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար  
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով.  գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում.  պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. 

դաս 36.  բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում.  կապիտալ ներդրումներ.  
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դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում. 

դաս 41.  տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով.  ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.  
սեմինարների  կազմակերպում  և  անցկացում.  
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում.  վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսու-
ցում).  լուսանկարչական ռեպորտաժներ.  
լուսանկարչություն.  մասնագիտական կողմնո-
րոշում (խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով).  տեսագրում։

____________________

(210) 20181268
(220) 08.08.2018
(730) Արթուր Հակոբյան, Երևան, Տպագրիչների 
9, բն. 76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մշակված գետնընկույզ:

____________________

(210) 20181269
(220) 08.08.2018
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-
րացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 5.  դեղագործական պատրաստուկներ 

օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման 
համար։

____________________

(210) 20181273
(220) 09.08.2018
(730) Ռաֆայել Գագիկի Մելքոնյան, Երևան, 
Բագրատունյաց 17, բն. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. աղբյուրի, հանքային 

և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային  
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

____________________

(210) 20181274
(220) 09.08.2018
(730) Ռաֆայել Գագիկի Մելքոնյան, Երևան, 
Բագրատունյաց 17, բն. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. աղբյուրի, հանքային 

և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:  

____________________

(210) 20181280
(220) 10.08.2018
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-

յություններ, մանուալ թերապիա (քիրո-
պրակտիկա), ապաքինվողների համար 
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տների ծառայություններ, հիվանդանոցների 
ծառայություններ, սանիտարական ծառա-
յություն, մերսում, բժշկական օգնություն, 
ակնաբույժների ծառայություններ, ֆիզիո-
թերապիա, առողջատների ծառայություններ, 
ատամնաբուժական օգնություն ստոմա-
տոլոգիա, անասնաբուժական օգնություն, 
բուժքույրական խնամքով տների ծառա-
յություններ, արյան բանկերի ծառայություններ, 
մատնահարդարում, մանկաբարձական 
օգնություն, հիվանդների խնամք, խորհրդա-
տվություն դեղագործական հարցերով, 
պլաստիկ վիրաբուժություն, մազերի 
պատվաստում, հոգեբանների ծառայություններ, 
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով ծառա-
յություններ արոմաթերապիայի ոլորտում, 
արհեստական բեղմնավորում, թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայու-
թյուններ, փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ, արտամարմնային բեղմնա-
վորման ծառայություններ, հեռաբուժ ման 
ծառայություններ, արևաբուժարանների 
ծառա յություններ, հանքաջրաբուժական 
կենտրոն ների ծառայություններ, դեղա-
գործների կողմից դեղերի պատրաստում 
դեղատոմսերով, թերապևտիկ ծառայու-
թյուններ, բուժսարքավորումների վարձույթ, 
դիսպանսերներ բուժկենտրոններ, ոչ 
ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ, լոգոպեդիա, խորհուրդներ 
առողջության հարցերով, օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա), սահմա-
նափակ հնարավորություններով անձանց 
համար բժշկական խորհրդատվություն, 
պալիատիվ խնամք, ծերանոցների ծառա-
յություններ, մարդու հյուսվածքների բանկի 
ծառայություններ:  

____________________

(210) 20181283
(220) 10.08.2018
(730) «Ֆորմ փրոջեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 10, տարածք 6-7, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 

(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ), ծերանոցների 
ծառայություններ, սրճարանների ծառա-
յություններ, նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ, քեմպինգների ծառայություն ներ, 
ճաշարանների ծառայություններ հիմ-
նարկ  ներում կամ ուսումնական հաս-
տա տություններում, ժամանակավոր 
բնա  կա տեղերի վարձակալում, պանսիոնների 
ծա ռա յու թյուններ, զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ, հյուրանոցների 
ծառայություններ, մանկամսուրների ծառա-
յություններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում, 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ, խորտկարանների ծառայու-
թյուններ, պանսիոններ կենդանիների 
համար, բարերի ծառայություններ, հանգստի 
հիմնապաշարների 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, 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ, խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ, լուսավորող 
սարքերի վարձույթ, մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում, ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում), վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ:  

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
 TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի


