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07/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 609
(13) Y
A01J 25/00
(21) AM20200026Y
(22) 03.03.2020
(72) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM)
(73) Սամվել Սմբատի Մանուկյան, 3101, Գյումրի,
Ֆուրմանովի փող. 2-րդ նրբ. 12ա (AM)
(54) Պանրի մամլակաղապար
(57) Պանրի մամլակաղապարն ունի իրան,
պանրահատիկի
պարփակման
ծակոտած
բոլորակ, վերին և ստորին կափարիչներ և
դրանց միակցված ստորին փոխագուցավոր
և վերին օդային մխոցներ: Իրանը կազմված
է վերին և ստորին մասերից, որոնց միջև՝
բացակում
ռետինե
ներդիրի
միջոցով
տեղակայված է բոլորակը: Այն ունի կտրվածք
և կտրվածքի եզրերին ամրակցված, ռետինե
ներդիր
ունեցող
վերջամասեր:
Ստորին
կափարիչը կազմված է մեծ և փոքր մասերից,
որոնք համապատասխանաբար միակցված են
ստորին փոխագուցավոր օդային մխոցի մեծ
և փոքր մխոցակոթերին: Վերին կափարիչը
կազմված է մեծ և փոքր մասերից: Փոքր մասի
վրա տեղադրված է պանրահատիկի լցման
ավտոմատ փական՝ կազմված բաժանարար
կոնից, երեք բույթից և վերին կափարիչի
մեծ մասերին միակցված զսպանակներից:
Կափարիչների մեծ մասերին իրենց մեկ
ծայրով ամրակցված են սեղմակներ, որոնց
մյուս ծայրերը հենված են ուղղորդիչների
մեջ
տեղադրված
զսպանակների
վրա:
Սեղմակների
յուրաքանչյուր
զույգի
վրա
տեղադրված է քայլային մեթոդով երկկողմանի
մամլում իրականացնող մեխանիզմ՝ կազմված
ատամնաքանոնից,
սևեռող
մատից
և
զսպանակից: Բոլորակի վերջամասերից մեկի
վրա տեղադրված է ինդուկցիոն կոճ, իսկ մյուսի
վրա՝ երկաթե ձող։
Ընդլայնվում են մամլակաղապարի ավտո
մատացման հնարավորությունները, բարձրաց
վում է դրա աշխատանքի ճշտությունը, 5 նկ.։
____________________

(51) 2021.01
(11) 610		
(13) Y
A61H 33/00
A61K 35/00
A61P 43/00
(21) AM20210023Y
(22) 19.03.2021
(72) Արմեն Մարտինի Գևորգյան (AM)
(73) Արմեն Մարտինի Գևորգյան, 0054, Երևան,
Դավթաշենի 2-րդ թաղ. 47, բն. 4 (AM)
(54) Մաշկի խորը մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գեղարարությանը և
ֆիզիոթերապիային, մասնավորապես՝ դեմքի
և մարմնի մաշկի խորը մաքրման եղանակին և
կարող է կիրառվել մաշկի երիտասարդացման,
ավելորդ քաշի հեռացման, ցելյուլիտների
վերացման, օրգանիզմից վնասակար նյութերի և
շլակների հեռացման համար: Մաշկը ենթարկում
են նախնական մաքրման, իրականացնում են
շոգեհարում, ապա պիլինգ:
Պիլինգն իրականացնում են 2 փուլով.
1-ին փուլում իրականացնում են քիմիական
պիլինգ` 50-85°C ջերմաստիճանում 30-45
րոպեի ընթացքում շոգեխցիկում շոգեհարմամբ`
պացիենտի
մարմնի
վրա
գոլորշային
խառնուրդով ազդեցության միջոցով: Որպես
գոլորշային խառնուրդ օգտագործում են
ակտիվ նյութեր պարունակող գինու գոլորշի,
որը ստացվել է խաղողի գինու գոլորշիների
բուսական հավաքածուի կամ դեղաբույսերի
հետ շփվելիս, 2-րդ փուլում իրականացնում
են մեխանիկական պիլինգ` խյուսով, որը
պարունակում է հետևյալ բաղադրամասերը,
զանգված %. ալկոհոլազերծված տաք գինի՝
10.0-30.0, խաղողի կորիզի աղացվածք՝ 2.510.0, թարմ աղացած խաղող՝ 10.0-30.0,
խաղողի կորիզի յուղ՝ 1.0-5.0 և տաք ջուր մինչև
1.0կգ:
Գյուտի կիրառումը թույլ է տալիս վերացնել
մաշկի կոսմետիկական թերությունները և
կանխարգելել տարիքային փոփոխությունները,
ինչպես նաև բարձրացնել մաշկի խորը
մաքրման աստիճանը:
____________________
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(51) 2021.01
(11) 611
(13) Y
A61K 31/00
(21) AM20190149Y
(22) 20.12.2019
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM)
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ,
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա,
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5
(AM)
(54) Օրգանիզմի թթվային բալանսը կարգա
վորող բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական
բաղադրանյութին, մասնավորապես` օրգա
նիզմի
թթվային
բալանսը
կարգավորող
բաղադրակազմին, որը կարող է կիրառվել
կանխարգելիչ և բուժական նպատակներով:
Բաղադրանյութը ներառում է հետևյալ
բաղադրամասերը, զանգված%. նատրիումի
բիկարբոնատ՝ 55.5-59.0, պեկտին՝ 6.5-7.5,
նարնջի համային հավելում՝ 2.2-3.2, վիտամին C՝
1.3-2.3, մեղրախոտի լուծամզվածք՝ 0.5-0.8,
մագնեզիումի ցիտրատ՝ 7.5-8.5, կալիումի
ցիտրատ՝ 11.5-12.5, ցինկի ցիտրատ՝ 0.6-0.8,
դիոդիդի դիհիդրադ՝ 4.9-5.9:
Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա
վետությունը:
____________________

(51) 2021.01
(11) 612		
(13) Y
A61K 31/00
(21) AM20200002Y
(22) 09.01.2020
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM)
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ,
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա,
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5
(AM)
(54) Օրգանիզմում երկաթի մակարդակը
կարգավորող բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական
բաղադրանյութին, մասնավորապես՝ օրգա
նիզմում երկաթի մակարդակը կարգավորող
բաղադրակազմին, որը կարող է կիրառվել
կանխարգելիչ և բուժական նպատակներով:
Օրգանիզմում
երկաթի
մակարդակը
կարգավորող բաղադրանյութը ներառում է
հետևյալ բաղադրամասերը, զանգված %.
երկաթի ֆումարատ՝ 5.5-6.5, ասկորբինաթթու՝
16.3-17, պիրիդօքսին՝ 0.22-0.32, ֆոլաթթու՝
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0.036-0.136, ցիանկոբալամին՝ 0.054-0.064,
սիբիրյան ջինսենգի լուծամզվածք՝ 20.5-21.5,
կորեական ջինսենգի լուծամզվածք՝ 16.317.3, բայկալի գանգի լուծամզվածք՝ 3.3-4.3,
էխինացեայի արմատների լուծամզվածք՝ 3.3-4.3,
ֆիլանտուս էմբլիկայի պտուղների լուծամզվածք՝
15.2-16.2, դդմի սերմերի լուծամզվածք՝ 5.5-6.5,
հնդկական սև պղպեղի լուծամզվածք՝ 1.031.08, մեթիլ սուլֆոնիլ մեթան՝ 5.5-6.5:
Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա
վետությունը:
____________________

(51) 2021.01
(11) 613
(13) Y
A61K 31/00
(21) AM20200088Y
(22) 02.10.2020
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM)
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ,
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա,
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5
(AM)
(54) Հակաբորբոքային բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական
բաղադրանյութին, մասնավորապես հակա
բորբոքային բաղադրակազմին:
Հակաբորբոքային
բաղադրանյութը
ներառում է հնդկական սև պղպեղի չոր
լուծամզվածք։
Լրացուցիչ
ներառում
է
ասկորբինաթթու և տալկ, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %
ասկորբինաթթու                     99,0
հնդկական սև պղպեղի
չոր լուծամզվածք                     0,5
տալկ                                     0,5։
Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա
վետությունը:  
____________________

(51) 2021.01
(11) 614
(13) Y
A63B 31/00
(21) AM20200074Y
(22) 25.08.2020
(72) Վարդան Մելոյան (AM)
(73) Վարդան Մելոյան, Երևան, Դավիթաշեն-2,
շ.46, բն.12 (AM)
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(54) Լողաթաթ բրաս ոճով լողալու համար
(57)
Գյուտը
վերաբերում
է
սպորտին,
մասնավորապես` լողալու համար նախատեսված
պիտույքներին, և կարող է օգտագործվել բրաս
ոճով լողալու համար:
Լողաթաթ բրաս ոճով լողալու համար, որն
ունի ներբան ունեցող կրկնակոշիկ և նրա հետ
կապված թիակ, որն ուղղված է աշխատանքային
մակերևույթով դեպի կրկնակոշիկի ներքին կողմը
և պատրաստված է ճկուն, չսեղմվող մակերեսով
մակերևույթ ունեցող նյութից: Թիակը ունի երկու
զույգ համաչափ և իրենց հիմքերով միմյանց
հետ հոդակապերով կապված լողաթևեր,
որոնք մեկը մյուսի նկատմամբ տեղադրված
են անկյան տակ և կողմնային մասերում ունեն
ուղղագիծ և կորագիծ ծայրային հատվածներ,
որոնց երկրաչափական ձևերը նման են ձկների
լողաթևերի ձևերին: Կրկնակոշիկին մոտ
զույգ լողաթևերը միմյանց հետ կապված են
երկու հիմնական զուգահեռ հոդակապերով,
հավաքված
կրկնակոշիկի
և
լողաթևերի
հիմքերի վրա աշխատանքային ընթացքի
կողմից, շեղված կրկնակոշիկի առանցքից և
անկյան տակ դրա հարթության նկատմամբ, և
լողաթևերի մյուս զույգի հետ երկու լրացուցիչ
հոդակապերով, տեղակայված իրենց կողմնային
մասերի հարակից ուղղագիծ հատվածների
վրա նաև աշխատանքային ընթացքի կողմից,
իսկ լողաթևերի երկրորդ զույգի հիմքերը
կապող հոդակապը տեղակայված է թիակի
ազատ ընթացքի կողմից: Կրկնակոշիկն ունի
ռետինե ամրակապ՝ իր դիմային մասի վրա,
ներբանի տակ ամրակցված է հենահարթակ,
որը փոխգործակցում է չորուկի հետ միացման
ձողի միջոցով: Հիմնական հոդակապերի
առանցքների և կրկնակոշիկի երկայնական
առանցքի կազմած անկյունը կրկնակոշիկի
ներբանի հարթությունում շեղված է դեպի
դուրս: Աջ լողաթաթի թիակի արտաքին զույգի
աջակողմյան
լողաթևի
հարթության
և
կրկնակոշիկի ներբանի հարթության կազմած
անկյունը շեղված է ներբանի հարթությունից:
Արտաքին զույգի ձախակողմյան լողաթևի
հարթության
և
կրկնակոշիկի
ներբանի
հարթության կազմած անկյունը շեղված է
ներբանի հարթությունից՝ թիակի լրիվ բացված
վիճակում:
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Թիակի արտաքին զույգի լողաթևերի
հիմքերը քառանկյուն են: Մեծանում է
լողաթաթով լողալու արագությունը, 7 նկ.:
____________________

(51) 2021.01
(11) 615		
(13) Y
C05D 9/00
C05F 11/00
(21) AM20200019Y
(22) 19.02.2020
(72)
Սերյոժա
Երիցյան
(AM),
Գայանե
Գասպարյան (AM), Լուսինե Երիցյան (AM),
Գայանե Ավագյան (AM), Նունե Դարբինյան
(AM), Թոմ Համմետ (US)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Համալիր օրգանահանքային պարարտա
նյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսու
թյանը, մասնավորապես՝ օրգանահանքային
համալիր
պարարտանյութի
ստացման
եղանակին, և կարող է կիրառվել որպես
այլընտրանքային ֆունգիցիդային միջոց՝ ցորենի
և գարու քարամրիկների և փոշեմրիկների դեմ
պայքարելու համար:
Պարարտանյութը ներառում է հետևյալ
բաղադրամասերը, զանգված. %. հանքային
բաղադրամաս՝
48.1-56.0,
օրգանական
բաղադրամաս՝
4.0-6.9,
ամինաթթուների
խառնուրդ՝ 2.5-4.2, կոմպլեքսագոյացուցիչ՝
1.8-3.0, մակրո- և միկրոտարրեր պարունակող
միացությունների խառնուրդ՝ 24.6-29.8 և ջուր՝
մնացածը: Որպես հանքային բաղադրամաս
այն ներառում է ՀՀ Սիսիանի տարածաշրջանի
դիատոմիտաբեր
ավազանի
կենսածին
դիատոմային ապար, որպես օրգանական
բաղադրամաս՝ հումուսային թթուների և դրանց
աղերի խառնուրդ:
Բարձրացվում է պարարտանյութի արդյու
նավետությունը:
____________________

(51) 2021.01
(11) 616
C05F 11/00
C12N 1/00

(13) Y
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(21) AM20200093Y
(22) 19.10.2020
(72) Տիգրան Ալաջաջյան (AM), Անդրանիկ
Ալաջաջյան (AM), Հակոբ Սարգսյան (AM),
Հովհաննես Սարգսյան (AM), Ռոզա Մադոյան (AM)
(73) Տիգրան Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր
Արեշ 2-րդ փողոց, տուն 25 (AM), Անդրանիկ
Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր Արեշ 2-րդ
փողոց, 25 տուն (AM), Հակոբ Սարգսյան, 0017,
Երևան, Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն
(AM), Հովհաննես Սարգսյան, 0017, Երևան,
Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն (AM), Ռոզա
Մադոյան, 0012, Երևան, Վաղարշյան 20/1, բն.
40 (AM)
(54) Էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսա
պարարտանյութի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մանրէաբանությանը և կիրառական կենսա
տեխնոլոգիայի
բնագավառին,
մասնա
վորապես՝ էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս
կենսապարարտանյութի ստացման եղանակին:
Ագարացված
սննդամիջավայրի
վրա
աճեցնում են ազոտ ֆիքսող՝ Azotobacter ցեղին պատկանող մանրէներ, աճեցված
մանրէներով կատարում են վերացանքս հեղուկ
սննդամիջավայրի վրա, ապա կուլտիվացնում
են դրանք, որից հետո ստացված հեղուկ
կենսազանգվածը
իմոբիլիզացնում
ձևա
փոխված բնական ցեոլիթի վրա, ստացված
կենսապարարտանյութը
չորացնում
են։
Լրացուցիչ
առանձին-առանձին
աճեցնում
են Bacillus ցեղին և Pseudomonas ցեղին
պատկանող մանրէներ, մանրէների աճեցման
համար որպես սննդամիջավայր օգտագործում
են պինդ մսապեպտոնային ագարացված
սննդամիջավայրեր,
մանրէների
աճեցումը
կատարում են 28-34°C ջերմաստիճանում
22-24 ժամվա ընթացքում, իսկ մանրէների
վերացանքսի կուլտիվացումը կատարում են
հեղուկ մսապեպտոնային սննդամիջավայրերի
վրա
28-34°C
ջերմաստիճանում
44-72
ժամվա
ընթացքում,
ընդ
որում,
վերը
նշված
յուրաքանչյուր
գործողությունը
համապատասխան
ցեղին
պատկանող
մանրէների համար կատարում են առանձինառանձին, իսկ համապատասխան մանրէներից
ստացված
չոր
կենսապարարտանյութերը
խառնում
են
իրար
1:(0,5-1,2):1,0-2,0)
զանգվածային հարաբերակցությամբ:
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Բարելավվում է հողի որակը և բարձրացվում
բերքատվությունը:
____________________

(51) 2021.01
(11) 617		
(13) Y
C07H 21/00
(21) AM20200044Y
(22) 22.05.2020
(72) Արմեն Աղաջանյան (AM), Արթուր
Համբարձումյան (AM), Գայանե Հովհաննիսյան
(AM), Կարինե Եղյան (AM), Ավետիս Ծատուրյան
(AM), Աշոտ Սաղյան (AM)
(73) «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտա
դրական կենտրոն ՊՈԱԿ, 0056, Երևան,
Գյուրջյան 14 (AM)
(54) Նատրիումի նուկլեինատի ստացման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիայի
բնագավառին, մասնավորապես՝ նատրիումի
նուկլեինատի ստացման եղանակին, որը
կարող է կիրառվել անասնապահության
բնագավառում:
Խմորասնկերի կենսազանգվածը մշակում
են աղաջրով, որից հետո կենսազանգվածից
հիմքի ջրային լուծույթով էքստրակտում են
նատրիումի նուկլեինատ, կենսազանգվածն
անջատում
են
էքստրակտից,
ապա
վերնստվածքային հեղուկից հանքային թթվով
կալցիումի աղերի առկայությամբ նստեցնում են
ռիբոնուկլեինաթթու (ՌՆԹ), նստվածքը լվանում
են, փոխարկում նատրիումի նուկլեինատի և
չորացնում. Էքստրակտումը կատարում են pH-ի
9,4-9,6 արժեքում, իսկ նատրիումի նուկլեինատը
չորացնում են լիոֆիլիզացման միջոցով:
Բարձրացվում
է
եղանակի
տեխնո
լոգիամիտությունը և պարզեցվում նատրիումի
նուկլեինատի ստացման եղանակը:
____________________

(51) 2021.01
(11) 618		
(13) Y
C07K 3/00
(21) AM20210030Y
(22) 20.04.2021
(72) Մաքսիմ Սիմոնյան (AM), Ռուզան Սիմոնյան (AM)
(73) Մաքսիմ Սիմոնյան, 0015, Երևան, Եզնիկ
Կողբացու 1ա, բն. 3 (AM), Ռուզան Սիմոնյան,
0026, Երևան, Լազոյի 6, բն. 54 (AM)
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(54) Կենսաթաղանթներից ու կենսահեղուկ
ներից սուպերօքսիդ գեներացնող ջերմա
կայուն համակարգերի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաքիմիայի
բնագավառին, մասնավորապես՝ կենսահա
մակարգերից
սուպերօքսիդ
գեներացնող
ջերմակայուն
համակարգերի
ստացման
եղանակներին և կարող է կիրառվել բժշկության
մեջ և այլ բնագավառներում:
Կենսահամակարգերից
անջատում
են
բջիջների, կորիզների ու միտոքոնդրիումների
թաղանթները,
այնուհետև
անջատված
թաղանթները հոմոգենացնում են ջրում՝
5,10-5 Մ հեմոգլոբինի առկայությամբ՝ ավելաց
նելով 0,1 Մ KOH մինչև pH-ի 9,5 արժեք,
ստացված խառնուրդներն ինկուբացնում են
1,5 ժամվա ընթացքում 37°C ջերմաստիճանում,
որից հետո խառնուրդները ցենտրիֆուգում են,
վերնստվածքային հեղուկներն առանձնացնում
են և ավելացնում 0,1 Մ աղաթթու՝ մինչև pH-ի
4,8 արժեք, ապա առաջացած նստվածքը
ցենտրիֆուգում են և նորից հոմոգենացնում
են ջրում՝ pH-ի 9,5 արժեքի դեպքում։ Որպես
կենսահամակարգեր վերցնում են բուսական
և կենդանական ծագման բաղադրիչներ,
իսկ սուպերօքսիդ գեներացնող ՆԼՊ-Nox
ասոցիատի, ՆՍՊ-Fe(III) կոմպլեքսի իզոձևերի
և ՆՍԲի-ի (Nox) իզոձևերն անջատելու համար
վերնստվածքային հեղուկներն անցկացնում են
DE-52 ցելյուլոզայով լցված իոնափոխանակային
քրոմատագրման ապակյա աշտարակով, ապա
գել-ֆիլտրմամբ G-100 սեֆադեքսով լցված
աշտարակով՝ pH-ի 9,5 արժեքում։ Ընդ որում
որպես բուսական ծագման բաղադրիչներ
վերցնում են դեղաբույսերի (Stevia, ավելուկ,
կոճապղպեղ,
մատուտակ),
բուսական
ծագման մթերքի՝ մրգերի (ծիրան, խաղող,
դրա կորիզներ, արքայամորի, խնձոր, տանձ,
թուզ), բոստանային կուլտուրաների (գազար,
սեխ, ձմերուկ, կերակրի սնկերի, ցորենի
ու եգիպտացորենի ալյուր), իսկ որպես
կենդանական ծագման մթերքի՝ (կովի կաթ,
հավի ձու, ձկան խավիար) թաղանթային և
հեղուկաֆազ կազմավորումներ։
Պարզեցվում է եղանակը։
____________________
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(11) 619		
(13) Y
(51) 2021.01
C08L 61/00
C08K 13/00
(21) AM20210034Y
(22) 05.05.2021
(72) Սարքիս Դերքալուսսյան (AM)
(73) Սարքիս Դերքալուսսյան, 0037, Երևան,
Արաբկիր 35 փողոց, տուն 2/1 (AM)
(54) Շփական բաղադրանյութ
(57)
Գյուտը
վերաբերում
է
շփական
նշանակության
պոլիմերային
բաղա
դրանյութերին
և
կարող
է
կիրառվել
ավտոմեքենաների արգելակային կոճղակների
պատրաստման
համար
և
շփական
մակերեսների համար, ինչպես նաև գյուտը
վերաբերում է էկոլոգիապես մաքուր շփական
բաղադրանյութերի բաղադրակազմին՝ ջրային
հիմքով ոչ թունավոր բնական պոլիմերային
կապակցող նյութով, առանց մետաղների և
մետաղական կամ ոչ մետաղական հիմքով
քիմիական միացությունների:
Շփական բաղադրանյութը ներառում է
ջերմառեակտիվ կապակցանյութեր՝ կաուչուկ,
անօրգանական
լցանյութեր
և
շփման
ու մաշման կարգավորիչ։ Այն լրացուցիչ
ներառում
է
2։1։2
հարաբերակցությամբ
վերցված գրաֆիտի, ծիրանի կորիզի կեղևի
փոշիների և քարածխային խեժի խառնուրդ,
3։1 հարաբերակցությամբ վերցված 0,05-0,3
մմ չափի մանրացված փքեցրած պեռլիտի և
սոճու խտանյութի յուղի խառնուրդ, որպես
ջերմառեակտիվ կապակցանյութ ներառում է
9։1 հարաբերակցությամբ վերցված բնական
կաուչուկի և ծծումբի խառնուրդ, անօրգանական
լցանյութ՝ 0,05-0,3 մմ չափի մանրացված տուֆ
քար, ջրազրկված մարմար քարի փոշի, շփման
ու մաշման կարգավորիչ՝ 0,05-0,3 մմ չափի
մանրացված բազալտ քար, բաղադրամասերի
հետևյալ
հարաբերակցությամբ,
զանգվ.%.
2։1։2
հարաբերակցությամբ
վերցված
գրաֆիտի, ծիրանի կորիզի կեղևի փոշիների
և քարածխային խեժի խառնուրդ՝ 8,0-12,0
3։1 հարաբերակցությամբ վերցված՝ 0,05-0,3
մմ չափի մանրացված փքեցրած պեռլիտի և
սոճու խտանյութի յուղի խառնուրդ՝ 5,0-11,0
9։1 հարաբերակցությամբ վերցված բնական
կաուչուկի և ծծումբի խառնուրդ՝ 15,0-20,0,
0,05-0,3 մմ չափի մանրացված տուֆ քար՝ 10,012,0, 0,05-0,3 մմ չափի մանրացված բազալտ
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քար՝ 25,0-30,0, ջրազրկված մարմար քարի
փոշի՝ մնացածը։
Ապահովվում է ավտոմեքենաների արգելա
կային կոճղակների բարձր մաշակայունություն և
շփման գործակցի կայունություն, միաժամանակ
ընդլայնվում է շփական բաղադրանյութով
պատրաստված իրերի և շփական մակերեսների
արտադրանքի
տեսականին,
որոնք
էկոլոգիապես մաքուր են:
____________________

(51) 2021.01
(11) 620
(13) Y
E02B 13/00
(21) AM20200031Y
(22) 18.03.2020
(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM)
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115,
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM)
(54) Ջրանցքներում ջրի ելքի չափման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրանցքներում
և գետերում ջրի ելքի չափմանը, և կարող է
օգտագործվել ջրային տնտեսությունում ջրի
հաշվառման համար:
Ջրանցքներում ջրի ելքի չափման եղանակը,
որը ներառում է ջրանցքի ափին տեղակայված
հորան, նրա մեջ ուղղաձիգ շարժվող լողան,
լողանի ուղղաձիգ շարժումը գրանցող սարք
և ջրանցքը հորանին միացնող խողովակ։
Ջրանցքով հոսող ջրի բարձրությունը որոշում
են լողանի ուղղաձիգ շարժման բարձրությանը
գումարելով ջրանցքում ջրի արագության
քառակուսու և ազատ անկման արագացման
քանորդը։
Բարձրացվում է ջրանցքներում և գետերում
ջրի ելքի չափման ճշտությունը, 2 նկ.։
____________________

(51) 2021.01
(11) 621		
(13) Y
E02B 13/00
(21) AM20200032Y
(22) 23.03.2020
(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM),
Անահիտ Սերյոժայի Գասպարյան (AM), Արման
Հայկազի Սիմոնյան (AM)
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115,
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM)
(54) Ջրանցքներում ջրի ելքի չափման
համակարգ
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(57) Գյուտը վերաբերում է ջրանցքներում
և գետերում ջրի ելքի չափմանը, և կարող է
օգտագործվել ջրային տնտեսությունում ջրի
հաշվառման համար:   
Ջրանցքներում
ջրի
ելքի
չափման
համակարգն ունի ջրանցքի ափին տեղակայված
և խողովակով ջրանցքին միակցված հորան,
նրա մեջ ուղղաձիգ շարժվող լողան, որը
առաձգական լարով միակցված է չափող և
գրանցող սարքի թմբուկին։ Ջրանցքը հորանին
միակցող խողովակի վրա տեղակայված է
ճնշման տատանումների կայունացուցիչ:
Բարձրացվում է ջրանցքով հոսող ջրի ելքի
չափման ճշտությունը, 3 նկ.։
____________________
(51) 2021.01
(11) 622
(13) Y
E21F 5/00
(21) AM20200089Y
(22) 02.10.2020
(72) Արտաշես Թադևոսյան (AM), Տաթևիկ Բաղ
դաս արյան (AM), Պատվական Ոսկանյան (AM)
(73) Արտաշես Թադևոսյան, 0062, Երևան, Նոր
Նորքի 2-րդ զանգված 2, բն. 28 (AM), Տաթևիկ
Բաղդաս արյան, 0012, Երևան, Ա. Խաչատրյան
15, բն. 22 (AM), Պատվական Ոսկանյան, 0019,
Երևան, Բաղրամյան 26, բն. 16 (AM)
(54) Փոշոտ մակերևույթների ամրացման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շրջակա միջավայրի
պաշտպանությանը, մասնավորապես՝ փոշոտ
մակերևույթների ամրացման եղանակներին։
Փոշոտ
մակերևույթը
ծածկում
են
բարձրամոլեկուլային միացության քսաշերտով
և
նստվածքային
ապարով.
նախքան
փոշոտ
մակերևույթը
բարձրամոլեկուլային
միացության քսաշերտով ծածկելը՝ այն ծածկում
են
նստվածքային
ապարով,
այնուհետև
մշակում են բարձրամոլեկուլային միացության
քսաշերտով՝
40%-ոց
պոլիվինիլացետատի
ջրային լուծույթով։ Որպես նստվածքային
ապար վերցնում են 10,0-15,0 մմ հատիկների
չափերով մանրախճի չափամաս։ Իսկ 40%-ոց
պոլիվինիլացետատի ջրային լուծույթը վերցնում
են փոշոտ մակերևույթի 1մ2 հաշվարկով 7,08,0լ քանակությամբ:
Բարձրացվում է փոշոտ մակերևույթների
ամրացման աստիճանը:
____________________
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(51) 2021.01
(11) 623
(13) Y
F41F 3/00
(21) AM20200030Y
(22) 12.03.2020
(72) Հովհաննես Պողոսի Թարվերդյան (AM)
(73) Հովհաննես Պողոսի Թարվերդյան, 0044,
Երևան, Ավան, Դուրյան թաղ. 31, բն. 38 (AM)
(54) Հրետանու միջոցով փակ կրակային
դիրքից չդիտարկվող անշարժ նշանակետի
ուղղությամբ կրակի կառավարման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հրետանու կրակի
կառավարմանը, և կարող է օգտագործվել
փակ կրակային դիրքերից հակառակորդի
չդիտարկվող
շենք-շինությունների
կամ
տեխնիկական
միջոցների,
ինչպես
նաև
նախապես հայտնի դիրքերում կուտակված
կենդանի ուժերի ոչնչացման համար:
Հրետանու միջոցով փակ կրակային
դիրքից չդիտարկվող անշարժ նշանակետի
ուղղությամբ կրակի կառավարման եղանակի
համաձայն նախապես համակարգչային ծրագիր
մուտքագրում են նշանակետի կոորդինատները,
այնուհետև համապատասխան կառավարվող
արկով կրակում են նշված կոորդինատներով
նշանառությամբ, որից հետո կատարում են
նշանառության ճշգրտում, այնուհետև կրակում
են ճշգրտված նշանառությամբ: Նշանառության
ճշգրտումն իրականացնում են առաջին արկի
պայթյունից հետո: Արբանյակային կապով
արկի թռիչքի հետագծին հետևելով որոշում
են արկի անկման կետի կոորդինատները,
դրանք համադրում են նշանակետի՝ նախապես
համակարգչային
ծրագիր
մուտքագրված
կոորդինատների հետ, ապա համակարգչային
ծրագրի
օգնությամբ
կատարում
են
նշանառության ճշգրտում:
Բարձրացվում է նշանակետերի խոցման
ճշգրտությունը և արդյունավետությունը, 2 նկ.:
____________________

(51) 2021.01
(11) 624
(13) Y
G02B 23/00
(21) AM20200043Y
(22) 21.05.2020
(72) Հովհաննես Մարգարյան Մկրտիչի (AM),
Մկրտիչ Մարգարյան Հովհաննեսի (AM), Սոնա
Մարգարյան Հովհաննեսի (AM)
(73) Հովհաննես Մարգարյան, 0040, Երևան,
Ավան, Աճառյան 22բ, բն. 67 (AM)

07/2

№ՄԱՍ 1

(54) Հեղուկ հայելիով աստղադիտակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկ հայելիով
աստղադիտակներին:
Հեղուկ
հայելիով
աստղադիտակն
ունի
հենահարթակ
և
դրան
անշարժ
միակցված ուղղաձիգ ձող: Ուղղաձիգ ձողին
հորիզոնական դիրքով, շարժական կապով
միակցված է սկավառակ՝ իրեն ձողի շուրջ
պտտող մեխանիզմով: Աստղադիտակն ունի
անդրադարձնող հեղուկով թասերի բազմություն,
որոնք թեք տեղակայված են սկավառակի վրա
շրջանաձև հաջորդականությամբ և ուղղված
են դեպի ուղղաձիգ ձողը: Անդրադարձնող
հեղուկով թասերի սռնիները կատարված են
սնամեջ: Աստղադիտակն ունի նաև ուղղաձիգ
ամրակալանի
միջոցով
սկավառակին
ամրացված ծորակով բաք՝ ուղղաձիգ առանցքով
շարժի հնարավորությամբ: Թասերի սնամեջ
սռնիներին և բաքի ծորակին շարժական
կապերով միակցված է օղակաձև խողովակ:
Աստղադիտակը լրացուցիչ ունի ուղղաձիգ
ձողին շարժական կապով միակցված օղակաձև
ամրակալան՝ ուղղաձիգ առանցքով շարժի
հնարավորությամբ և օղակաձև ամրակալանին
շրջանաձև հաջորդականությամբ ամրացված
տարբեր
նշանակության
տեսախցիկներ՝
ինքնավար շարժաբերներով:
Մեծացվում է աստղադիտակի կիրա
ռելիության տիրույթը, 1 նկ.։
____________________

(51) 2021.01
(11) 625
(13) Y
H01L 31/00
(21) AM20210024Y
(22) 01.04.2021
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069,
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Օպտիկական բևեռաչափ
(57) Օպտիկական բևեռաչափն ունի հաջոր
դաբար տեղակայված կիզակետող և զտող
հանգույցներ,
բևեռացուցիչի
տեսքով
օպտո
իրականացված
կոնվերտեր,
էլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին միացված
է էլեկտրական ազդանշանի մշակման և
ցուցանշման
հանգույց,
ու
կոնվերտերը
պտտող սարք: Կոնվերտերն ունի նաև
լրացուցիչ նույնական բևեռացուցիչ, որը կոշտ
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տեղակայված է այնպես, որ բևեռացուցիչների
հարթ
մակերևույթներին
ուղղահայաց
ընկնող հարթ բևեռացված ճառագայթման
նկատմամբ բևեռացուցիչների առավելագույն
զգայունության ուղղությունները կազմեն ուղիղ
անկյուն: Բևեռաչափն ունի նաև լրացուցիչ
բևեռացուցիչի միջոցով ներգործվող լրացուցիչ
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ ու դրան
միացված էլեկտրական ազդանշանի մշակման
և ցուցանշման լրացուցիչ հանգույց:
Ընդլայնվում են բևեռաչափի ֆունկցիոնալ
հնարավորությունները,
բարձրացվում
են
չափումների ճշգրտությունը և օգտագործման
հարմարավետությունը, 2 նկ.:
____________________

(51) 2021.01
(11) 626
(13) Y
H01L 31/00
(21) AM20210025Y
(22) 01.04.2021
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069,
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Օպտիկական բևեռաչափ
(57)
Օպտիկական
բևեռաչափն
ունի
հաջորդաբար
տեղակայված
կիզակետող
և
զտող
հանգույցներ,
բևեռացուցիչի
տեսքով
իրականացված
կոնվերտեր,
օպտոէլեկտրոնային
կերպափոխիչ,
որին
միացված է էլեկտրական ազդանշանի մշակման
և ցուցանշման հանգույց, և ճառագայթը
ձևափոխող
հանգույցը
պտտող
սարք:
Կոնվերտերն ունի նաև նույնպիսի երկրորդ
և երրորդ բևեռացուցիչներ, որոնք կոշտ
տեղակայված են այնպես, որ բևեռացուցիչների
հարթ մակերևույթներին ուղղահայաց ընկնող
հարթ բևեռացված ճառագայթման նկատմամբ
առաջին
և
երկրորդ
բևեռացուցիչների
առավելագույն զգայունության ուղղությունները
կազմեն ուղիղ անկյուն, իսկ
երրորդ
բևեռացուցիչի առավելագույն զգայունության
ուղղությունը կիսի այդ ուղիղ անկյունը:
Երկրորդ և երրորդ բևեռացուցիչներն ունեն
իրենց օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչները,
որոնց միացված են էլեկտրական ազդանշանի
մշակման և ցուցանշման հանգույցներ: Երրորդ
բևեռացուցիչի
էլեկտրական
ազդանշանի
մշակման և ցուցանշման հանգույցի
ելքը
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միացված է բևեռացուցիչների մակերևույթներին
կոնվերտերը
ուղղահայաց առանցքի շուրջ
պտտող սարքի մուտքին:
Ընդլայնվում են բևեռաչափի ֆունկցիոնալ
հնարավորությունները,
բարձրացվում
է
չափումների ճշգրտությունը, 2 նկ.:
____________________

(51) 2021.01

(11) 627

(13) Y

H01Q 3/00
(21) AM20200009Y
(22) 31.01.2020
(72) Արթուր Եղիշի Մարտիրոսյան (AM), Ռադիկ
Բենիկի Կոստանյան (AM), Պավել Հրաչյայի
Մուժիկյան (AM), Հրայր Հրանտի Ազիբեկյան
(AM)
(73) Արթուր Եղիշի Մարտիրոսյան, 0012,
Երևան, Գր. Արծրունի փ.28, բն. 33 (AM),
Ռադիկ Բենիկի Կոստանյան, 0009, Երևան,
Խորենացի փ.3, բն. 9 (AM), Պավել Հրաչյայի
Մուժիկյան, 0037, Երևան, Ա. Տիգրանյան փ.53,
բն.1 (AM), Հրայր Հրանտի Ազիբեկյան, 0052, փ.
Քանաքեռ շրջանցիկ թունել, տ.110 (AM)
(54) Օբյեկտի ռադիոտեղորոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրամագնի
սական ալիքների օգնությամբ տարածության
մեջ
օբյեկտների
հայտնաբերմանը
և
վերահսկմանը:
Ըստ օբյեկտի ռադիոտեղորոշման եղանակի
էլեկտրամագնիսական ալիքները ընդունում
են երկչափ՝ հորիզոնական և ուղղահայաց
դաս ավորությամբ ալեհավաքային տարրեր
պարունակող ռադիոտեղորոշիչ համակարգի
միջոցով: Գրանցում են մոնիտորինգի տակ
գտնվող տարածության մարմնային անկյունից
եկող
ալիքների
հզորության
բաշխումը`
տարածմանը ուղղահայաց հատույթում, և
հայտնաբերում են ու հետևում այնտեղ գտնվող
օբյեկտներին: Ալիքների գրանցումը կատարում
են երկու կանալով:
Հորիզոնական
ուղղությամբ
օբյեկտի
ռադիոտեղորոշման
համար
օգտագործում
են
հորիզոնական
ցիլինդրիկ
ոսպնյակ:
Ֆոկալ հարթության մեջ գտնվող գրանցող
ընդունիչները տեղադրում են հորիզոնական
շարքի
վրա:
Ալիքների
ուժեղացման
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գործակիցը
հորիզոնական
ուղղությամբ
չափում են անմիջականորեն և այն դեպքում,
երբ այն ընկնելու տեղից կախված փոխվում է
քառակուսային ֆունկցիայով, իսկ
օբյեկտի
տեղը հորիզոնական ուղղությամբ ալիքների
տարածմանը ուղղահայաց հատույթում որոշում
են համապատասխան բանաձևով:
Ուղղաձիգ
ուղղությամբ
օբյեկտի
ռադիոտեղորոշման
համար
օգտագործում
են ուղղաձիգ ցիլինդրիկ ոսպնյակ: Ֆոկալ
հարթության մեջ գտնվող գրանցող ընդունիչ
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ները տեղադրում են ուղղաձիգ շարքի վրա:
Ալիքների ուժեղացման գործակիցը ուղղաձիգ
ուղղությամբ չափում են անմիջականորեն և այն
դեպքում, երբ այն ընկնելու տեղից կախված
փոխվում է քառակուսային ֆունկցիայով:
Օբյեկտի տեղը ուղղաձիգ ուղղությամբ ալիքների
տարածմանը ուղղահայաց հատույթում որոշում
են համապատասխան բանաձևով:
Կերպափոխվում է ալիքների հզորության
բաշխումը ըստ տարածմանը ուղղահայաց
հատույթի, 4 նկ.:
____________________
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ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
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07/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20171261		

(111) 32928

(220) 01.09.2017

(151) 15.07.2021

			(181) 01.09.2027
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, ՀՀ
Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Բաբաջանյան 3/1, AM
(442) 15.09.2017
(540)

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

(210) 20192068

(111) 32929

(220) 11.10.2019

(151) 15.07.2021

			(181) 11.10.2029
(730) Տիգրան Մկրտչյան, Երևան,
Բաբաջանյան 113, բն. 25, AM
(442) 16.12.2019
(540)

Առնո

(511)
դաս
3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. օծա
նելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող պատ
րաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, ճար
պազերծման և հղկամշակման համար.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումն եր մար
դու կամ կենդանիների համար. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամն ալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս
9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական,
եկրաբաշխական,
լու
սանկարչական, կինոնկարահանման, տեսալսո
ղական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, զննման, փրկարարական և ուսուցման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքեր և գործիք
ներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված և
ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգչային
ծրագրային ապահովում, թվային կամ անալո
գային տեղեկատվության գրառման և պահպան
ման դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմն եր. դրա
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ սարքեր.
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից
սարքեր. սուզազգեստներ, ջրասուզակների
դիմապանակներ, ականջախցաններ, քթասեղ
միչներ ջրասուզակների և լողորդների համար,

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. կրակմարիչ
ներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, հովաց
ման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի
ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդա
փոխման, ջրաբաշխման և սանիտարատեխնի
կական սարքեր և տեղակայանքներ.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ. նոտա
կալներ և երաժշտական գործիքների դրոցներ.
չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի).
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագ
րական արտադրանք. նյութեր կազմարարա
կան աշխատանքների համար. լուսանկարներ.
թղթագրենական և գրասենյակային պիտույք
ներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. նյութեր նկարչության համար և
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկ
ներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավոր
ման համար. տառաշարեր. տպագրական կլի
շեներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ապարատ
ներ տեսախաղերի համար. մարմն ամարզական
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրում
ներ.
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահպանում. ճանապարհորդությունների կազ
մակերպում.
դաս 41. կրթու
թյուն. ուսումնա
կան գոր
ծընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում.
դաս
42. գիտական և տեխնոլոգիա
կան ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի և արդյունաբերական
հետազոտությունների ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա
հովման մշակում և զարգացում:
____________________

(210) 20200880

(111) 32930

(220) 18.05.2020

(151) 15.07.2021

07/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 18.05.2030
(730) «Պարկ Լոպ» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, Կ.
Անդրեասի 6, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(526) «TOBOGGAN» և »TSAGHKADZOR» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր (C:0 M100 Y:100 K:0), շագանակագույն
(C:0 M:20 Y:100 K:50) և դեղին (C:11 M:38 Y:100
K:0) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 13. հրավառելիք.
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
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ
և
տոպրակներ
փաթեթավորման և կապոցավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. թուղթ
կտրելու դանակներ և գործիքներ. թղթյա իրերը
ամրացնելու և պահելու համար պատյաններ
և հարմարանքներ, այն է՝ արագակարներ,
թղթապանակներ, թղթադրամների սեղմիչներ,
վճարագրերի
գրքույկների
բռնիչներ,
թղթի ամրակներ, անձնագրերի կազմեր,
ալբոմներ.
գրասենյակային
մեքեքնաներ,
այն
է՝
գրամեքենաներ,
կրկնակիչներ,
գրասենյակային
մակնշման
մեքենաներ,
մատիտ սրելու հարմարանքներ. նկարիչների
և դիզայներների համար նկարելու համար
իրեր, այն է՝ նկարիչների համար ջրաներկ
բացելու բաժակապնակներ, նկարակալներ,
ներկապնակներ, ներկարարական գլանիկներ,
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ներկերի արկղեր. թղթե միանգամյա իրեր,
այն է՝ մանկական թղթե կրծկալներ, թղթե
թաշկինակներ, սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
թղթից և ստվարաթղթից իրեր, այն է՝ թղթե
տոպրակներ, ծրարներ, տարողություններ,
թղթե և ստվարաթղթե արձաններ, պատկերներ,
արվեստի գործերը փաթեթավորելու թուղթ.
պապիեմաշեից արձանիկներ. շրջանակված
կամ չշրջանակված վիմատիպ նկարներ.
նկարներ. ջրաներկեր.
դաս 18. ուղեպայուսակներ, երեխաներ
կրելու համար ուսափոկերով համակներ,
դպրոցական պայուսակներ.
դաս 25. սպորտային հագուստ, կոշկեղեն,
գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, այն է՝
սեղանի մանկական խաղեր՝ թեքուղիներ.
դաս
32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի
և սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. էներգետիկ ըմպելիքներ.
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր և մրգային
լուծամզուքներ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար.
դաս
33. ալկոհոլային խմիչքներ,
բացա
ռությամբ
գարեջրի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար.
գինիներ,
լիկյորային
գինիներ.
ալկոհոլային սիդրեր. տանձօղի. լիկյորներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային բնա
հյութեր (էսենցիաներ). ալկոհոլային մրգա
յին լուծամզուքներ (էքստրակտներ). դառը
թրմօղիներ.
դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ,
այն
է՝
տոբոգանի հետ կապված ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20201076		

(111) 32931

(220) 12.06.2020

(151) 15.07.2021

07/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 12.06.2030
(730) «Պրիմո ֆարմ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գ.Առինջ, Պ.Սևակի թաղ., փ. 17, թիվ 49/2, AM
(442) 16.07.2020
(540)

(526) «pharm» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ,
կապույտ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրամեծածախ առևտրի ծառայություններ.
դեղորայքի մանրամեծածախ առք և վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20201124		

(111) 32932

(220) 18.06.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 18.06.2030
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8,
բն. 55, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա
բանորեն
ակտիվ
հավելումներ.
դիետիկ
հավելումներ:
____________________
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(210) 20201161		

(111) 32933

(210) 20201526		

(111) 32935

(220) 24.06.2020

(151) 15.07.2021

(220) 12.08.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 24.06.2030
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, ՆորԱրեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 16.07.2020
(540)

07/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 12.08.2030
(730) «Լիդ Մեչ» ՍՊԸ, Երևան, Ալմա-Աթա 4, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
35. ջեռուցման և օդափոխման
համակարգերի մանրածախ և մեծածախ
առևտրի ծառայություններ:
____________________

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 29. երշիկեղեն:
____________________

(210) 20201508

(111) 32934

(220) 11.08.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 11.08.2030
(730) «Իռսառ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս 1-ին
նրբ., տ. 65, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն, դարչնագույն, մուգ և բաց

(210) 20201652		

(111) 32936

(220) 27.08.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 27.08.2030
(730) «Մեգա շին» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակ
թաղ. 1-ին փող., Հ 44/4, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(526) «SHIN» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
6. մետաղական շինարարական
ապրանքներ և նյութեր.
դաս
19. ոչ մետաղական շինանյութ.
բետոն. շինարարական տարրեր.
դաս 35. շինարարական ապրանքների և
նյութերի մանրածախ և մեծածախ առևտուր.
դաս
37. շինարարական և նորոգման
ծառայություններ:
____________________

կարմիր, սպիտակ և բաց դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201653		

(111) 32937

(220) 27.08.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 27.08.2030
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(730) «Մեգա շին» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակ
թաղ. 1-ին փող., Հ 44/4, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(526) «ՇԻՆ» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
6. մետաղական շինարարական
ապրանքներ և նյութեր.
դաս
19. ոչ մետաղական շինանյութ.
բետոն. շինարարական տարրեր.
դաս 35. շինարարական ապրանքների և
նյութերի մանրածախ և մեծածախ առևտուր.
վաճառք.
դաս
37. շինարարական և նորոգման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20201663		

(111) 32938

(220) 31.08.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 31.08.2030
(730) «Մինի բասկոնիա» ՍՊԸ, Երևան,
Արշակունյաց պող., շ. 15, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս 5. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդա
յին հավելումն եր մարդու կամ կենդանիների
համար. թեյեր բուժական նպատակների
համար.
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստ
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րակտներ). անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կոկոսի յուղ (կա
րագ). սերուցքային կրեմ. արյունախառն երշիկ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստե
լու համար. խավիար. երշիկեղեն. կարտո
ֆիլի չիպսեր. չորացրած կոկոսի ընկույզներ.
արգանակի խտածոներ. պանիրներ. կրոկետ
ներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. շրդա
նային մակարդներ. պտղամիս. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. յոգուրտ. բանջարեղենի
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). լանգուստներ
(անկենդան). բեկոն. մարմելադ, բացի հրու
շակեղենից. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան
խեցեմորթներ. անկենդան միդիաներ. մշակ
ված ընկույզներ. լյարդի պաշտետներ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
նրբերշիկ. ենթամթերքներ. պահածոյացված
գետնասնկեր. մրգակեղև. ալգինատներ խոհա
րարական նպատակների համար. ծեծած նուշ.
մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր.
կոկոսի յուղ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք.
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. սպիր
տի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան սղո
ցաձև ծովամորեխներ. խխունջի ձվեր. տոֆու
(սոյայի շոռ). ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահա
ծոներ. ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու
համար. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ.
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռ
ների հարսնյակներ. նրբերշիկ պաքսիմատի
մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահա
ծոյացված ծովային ջրիմուռներ. կիմչի. սոյա
յի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. ձկան մուսեր.
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր.
ձկան մշակված խավիար. սննդի համար պատ
րաստված հալվե վերա. պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ կաթ. կտավատի սննդային
յուղ. ցածր կալորիականությամբ կարտոֆիլի
չիպսեր. լեցիտին խոհարարական նպատակ
ների համար. կաթնային ֆերմենտներ խոհա
րարական նպատակների համար. կոմպոտներ.
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խտացրած կաթ. թթվասեր. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի. շաքարապատված
ընկույզներ. բուրավետացրված ընկույզներ.
մշակված պնդուկ. գուակամոլե. սոխի օղակ
ներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարարական
նպատակների համար. սառեցումով չորաց
րած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղենային
սերուցքներ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ,
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ.
ընկույզի հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտո
ֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ
հոթ-դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային խմոր. յուբա. սոյայի բլիթներ. տոֆուի
բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ բանջարեղե
նով պատրաստված կերակուր). տեմպե. սատե.
ռատատույ. բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպի
տակ պուդինգ. կասուլե. շուկրուտ. քերած կար
տոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով
կաղամբով տոլմա. բանջարեղենային խտա
ծոներ սնունդ պատրաստելու համար. մրգա
յին խտածոներ սնունդ պատրաստելու համար.
հացին քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով.
ագար-ագար խոհարարական նպատակների
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ.
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ.
թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
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աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետ
ներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆ
լիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ.
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ.
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն (մաս
տակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկո
լադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
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պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պու
դինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
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ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգա
յին խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուր
գեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքարաթթու խոհարա
րական նպատակների համար. գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
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ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 32. ոչ ալ
կո
հո
լա
յին մրգա
յին լու
ծամզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե
լիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ ալկոհո
լային բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիք
ների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրու
թյուններ գազավորված ջուր արտադրելու
համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպե
լիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղ
ցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշա
րակներ լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու.
խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդա
յաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ ալկո
հոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհո
լային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլ
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ներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպե
լիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի (գարե
ջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատ
րաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. շենդի:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20201778		

(111) 32939

(220) 14.09.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 14.09.2030
ԷլԷլՍի,
գործող
որպես
(730)
Արիիքս,
Արիիքս, Յուտայի սահմանափակ պատաս
խանատվությամբ ընկերություն, US
(442) 16.10.2020
(540)

(511)
դաս
3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ մաշկը խնամելու համար, այն է՝
կրեմներ, լոսյոններ, ժելեր, մաշկի տոնուսը
բարձրացնող միջոցներ, մաքրող միջոցներ,
մեռած մաշկի հեռացման միջոցներ, մաշկի
թեփազերծման
միջոցներ,
դիմակներ
և
շիճուկներ. կոսմետիկական միջոցներ և
պատրաստուկներ.
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ.
սննդի
փոխարինման
համար
սննդային
ըմպելիքներ, բոլոր վերը նշվածները քաշի
կառավարման նպատակների համար.
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ՝ վաճառքի գործակալների կողմից
ուղղակի միջնորդությամբ՝ դիետիկ հավե
լումների,
սննդային
հավե
լումների,
կոսմետիկական
միջոցների
ու
պատ
րաստուկների և մաշկի խնամքի ոչ բուժական
կոսմետիկական պատրաստուկների ոլորտում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20201779		

(111) 32940

(730) «Վան թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի 62/4, AM

(220) 14.09.2020

(151) 15.07.2021

(442) 01.12.2020
(540)

			(181) 14.09.2030
(730)
Արիիքս,
ԷլԷլՍի,
գործող
որպես
Արիիքս, Յուտայի սահմանափակ պատաս
խանատվությամբ ընկերություն, US
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(442) 16.10.2020
(540)
(526) «cosmetics & accessories» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ

(511)
դաս
3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ մաշկը խնամելու համար, այն է՝
կրեմներ, լոսյոններ, ժելեր, մաշկի տոնուսը
բարձրացնող միջոցներ, մաքրող միջոցներ,
մեռած մաշկի հեռացման միջոցներ, մաշկի
թեփազերծման
միջոցներ,
դիմակներ
և
շիճուկներ. կոսմետիկական միջոցներ և
պատրաստուկներ.
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ.
սննդի
փոխարինման
համար
սննդային
ըմպելիքներ, բոլոր վերը նշվածները քաշի
կառավարման նպատակների համար.
դաս
35. մանրածախ առևտրի ծառա
յություններ՝
վաճառքի
գործակալների
կող
մից
ուղղակի
միջնորդությամբ՝
դիետիկ հա
վելումների, սննդային հավե
լումների, կոսմետիկական միջոցների ու
պատրաստուկների և մաշկի խնամքի ոչ բուժա
կան
կոսմետիկական
պատրաստուկ
ների
ոլորտում։

և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
35. կոսմետիկական միջոցների,
կոսմետիկական սպունգների և խոզանակների,
օծանելիքի, ակնոցների, սանրերի, եղունգի
խնամքի
պարագաների,
պայուսակ
ների, դրամապանակների, բիժուտերիայի,
ժամացույցների, մազակալների մեծածախ և
մանրածախ վաճառք:
____________________

(210) 20201920		

(111) 32942

(220) 29.09.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 29.09.2030
(730) «Էլիզ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա
19/1, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20201912		

(111) 32941

(220) 28.09.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 28.09.2030

(526) «EVENT PLANNING» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
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(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ.
զվարճությունների
կազմակերպում
հյուրերի համար. դեկորացիաների վարձույթ
շոու-ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում. ժամանցային հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
ներկայացումների
տոմսերի ամրագրում.
դաս 44. ծաղկային հորինվածքների կազ
մում.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում:
____________________

(210) 20202094

(111) 32943

(220) 06.11.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 06.11.2030
(730) «ԴիՋի սիսթեմ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
56/31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս
36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն. դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններ. ապահովագրություն
դժբախտ պատահարներից. տարաժամկետ
մարման վարկեր. ապահովագրության վիճակա
գիրների ծառայություններ. անշարժ գույքի վար
ձակալություն. միջնորդային գործունեություն.
վարկային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. անշարժ գույքի գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
պարտքերի բռնագանձման գործակալություն
ների
ծառայություններ.
ապահովագրման
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների (բրո
քերների)
ֆինանսական
ծառայություններ.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
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կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագրերի
իսկության
ստուգում.
խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում.
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. թանկարժեք իրերի գնա
հատում. դրամագիտական իրերի գնահատում.
վարձակալական վճարների գանձում. դրոշմա
նիշների գնահատում. արժեթղթերի թողար
կում. արժեքավոր իրերի պահպանություն.
բորսայական գնանշումն եր. վարկային քար
տերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
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բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ. վիրտուալ
արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում. մտա
վոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակումն եր։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202115		

(111) 32944

(220) 16.11.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ն.
Տիգրանյան, 1-ին փկղ., շ.3, AM
(442) 01.02.2021
(540)

07/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 30. սուրճ.
դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի փոխա
րինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. էլեկ
տրոնային սիգարետներ և ծխողների համար
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ:
____________________

(210) 20202171		

(111) 32945

(220) 19.11.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 19.11.2030
(730) Քելլոգգ Յուրըփ Թրեյդինգ Լիմիթիդ, IE
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս
29. կարտոֆիլի և բանջարեղենի
հիմքով թեթև նախուտեստներ. խրթխրթան
կարտոֆիլ. կարտոֆիլի չիփսեր. չորացրած
մրգեր և բանջարեղեն. պանրի հիմքով թեթև
նախուտեստներ, սննդային յուղեր. ընկույզի և
սերմերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. մրգեր,
ընկույզներ և բանջարեղեն պարունակող չոր
խառնուրդներ. չորացրած միս.
դաս
30. մշակված հացահատիկների
հիմքով սնունդ, օգտագործվող որպես թեթև
նախաճաշ կամ բաղադրիչ այլ սննդի պատրաստ
ման համար. մշակված հացահատիկներ.
հացահատիկային արտադրանք և հացահատիկ
պարունակող այլ սննդային արտադրանք,
օգտագործվող որպես թեթև նախաճաշ կամ
բաղադրիչ սննդի պատրաստման համար.
հացահատիկի հիմքով թեթև նախաճաշեր.

27
27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

հացահատիկային սալիկներ. ցորենի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր.
սերմնահատիկների
հիմքով
թեթև նախաճաշեր. կրեկերներ. ադիբուդի.
ոլորաբլիթներ. եգիպտացորենի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. նախուտեստների խառնուրդ՝
բաղկացած
հիմնականում
կրեկերից,
կրենդելներից և (կամ) պայթած ադիբուդիից.
հաց. թխվածքաբլիթ. ամոքանք:

(730) Սան Միգել
Լիմիթեդ, HK

Բրյուինգ

07/2

№ՄԱՍ 1

Ինթերնեշնլ

(442) 18.01.2021
(540)

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202197		

(111) 32946

(220) 25.11.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 25.11.2030
(730) «Թի զեթ ինթիրիորս» ՍՊԸ, Երևան,
Դեմիրճյան 40, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս
32. գարեջուր. հանքային և
գազա
վորված ջուր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա
հյութեր. օշարակներ և այլ պատրաստուկներ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(526) «INTERIORS» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:

(210) 20202258

(111) 32948

(220) 04.12.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 04.12.2030
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
պողոտա 252, AM

սպիտակ, սև և շագանակագույն գունային

(442) 18.12.2020
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 35. կահույքի, հայելիների, գորգերի,
հատակի ծածկոցների, պատի պաստառների,
գործվածքների և նրա փոխարինիչների,
տնային տնտեսության համար սպիտակեղենի,
մանածագործվածքից վարագույրների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառք:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20202214		

(111) 32947

(220) 26.11.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 26.11.2030

սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգե
գործական և անտառային մթերքներ.

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

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 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ, մասնավորապես՝ մեծածախ և
մանրածախ
առևտուր.
երրորդ
անձանց
համար տարբեր ապրանքների հավաքում
և սպառողների կողմից ապրանքները հեշտ
ձեռքբերելու և ուսումնասիրելու նպատակով
տեղաբաշխում.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

դաս
32. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 35. ծաղիկների վաճառք. ապրանքի
ցուցադրում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
դաս
37. շինարարություն. նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 39. տրանսպորտ. ճամփորդություն
ների կազմակերպում. ճանապարհորդների
ուղեկցում.
դաս
40. նյութերի մշակում. բրուտա
գործական աշխատանքներ. գեղարվեստական
աշխատանքի շրջանակում.
դաս 41. մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում. դեկորացիաների վարձույթ.
ուսուցում.
դաս 42. դիզայներական ձևավորում.
դաս 43. ռեստորանների, հյուրանոցների,
սրճարանների ծառայություններ.
դաս 44. այգեգործություն. դեկորատիվբնանկարային այգեգործություն. պսակների
պատրաստում (ծաղկային արվեստ):

(210) 20202305

(111) 32949

(220) 10.12.2020

(151) 15.07.2021

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

			(181) 10.12.2030
(730) «Մոնամի» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեյի 4, բն. 35,
AM
(442) 18.01.2021
(540)

(210) 20202309

(111) 32950

(220) 11.12.2020

(151) 15.07.2021

07/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 11.12.2030
(730) «Դի ընդ Վի թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան
Առինջ, 2-րդ մկրջ., շ. 3/3, բն. 30, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և ոսկեգույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 30. շոկոլադ. քաղցրավենիք. հրուշա
կեղեն. հացահատիկային արտադրանք.

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:

29
29

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա
գրում. ճանապարհորդությունների ամրագրում.
դաս 41. հանգստի ճամբարների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ):
____________________

(210) 20202322		

(111) 32951

(220) 15.12.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 15.12.2030
(730) Արմեն Արսենյան, Երևան, Հյուսիսային
պողոտա 6-36, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(210) 20202357

(111) 32952

(220) 21.12.2020

(151) 15.07.2021

07/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 21.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., NL
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս
2. պատվածքներ, ներկեր, օլիֆ
ներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր.
նոսրացուցիչներ
ներկերի
համար,
թանձրարարներ ներկերի համար. մետաղը
ժանգոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

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

(210) 20202366

(111) 32953

(220) 23.12.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 23.12.2030
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
բրենդի.
գինիներ.
վիսկի.
օղի. տանձի սիդր. լիկյորներ. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. գինի խաղողի չանչերից.
ռոմ. սիդրեր. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման
միջոցով ստացված սպիրտային ըմպելիքներ.
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(210) 20202367

(111) 32954

(210) 20210016		

(111) 32956

(220) 23.12.2020

(151) 15.07.2021

(220) 13.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 23.12.2030
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC
(442) 18.01.2021
(540)

07/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 13.01.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
բրենդի.
գինիներ.
վիսկի.
օղի. տանձի սիդր. լիկյորներ. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. գինի խաղողի չանչերից.
ռոմ. սիդրեր. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման
միջոցով ստացված սպիրտային ըմպելիքներ.
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20202368

(111) 32955

(220) 23.12.2020

(151) 15.07.2021

			(181) 23.12.2030
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20210019		

(111) 32957

(220) 13.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 13.01.2031
(730) Ալիկ Ռազմիկի Հակոբյան, Գեղարքունիքի
մարզ, գ. Նորատուս, Պ. Սևակի 6-րդ նրբ., տուն
3, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
բրենդի.
գինիներ.
վիսկի.
օղի. տանձի սիդր. լիկյորներ. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. գինի խաղողի չանչերից.
ռոմ. սիդրեր. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման
միջոցով ստացված սպիրտային ըմպելիքներ.
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(526) «SINCE 2008» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(511)
դաս
29. սառեցված, չորացված և
ջերմամշակման
ենթարկված
մրգեր
և
բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. կոմպոտ.
դաս
30. սուրճ. թեյ. հրուշակեղեն և
քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ և այլ
սննդային սառույցներ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ
և մրգահյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու
թյուն
ներ.
դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների
պահածոյացում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ,
այն
է՝
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում.
սրճարանների ծառայություններ. ռեստորան
ների
ծառայություններ.
ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում, այն է՝ շարժական
շինությունների վարձույթ:
____________________
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№ՄԱՍ 1

ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային
բյուրոների
ծառայություններ
(անշարժ
գույք).
գրասենյակների
վարձակալություն
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
____________________

(210) 20210042		

(111) 32959

(220) 18.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 18.01.2031
(730) «Գիֆթ յու» ՍՊԸ, ք. Արարատ 0811,
Խաչփար, փ. 15, նրբ. 2, տուն 6, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, մանուշակագույն, կարմիր, երկնագույն և

(210) 20210027		

(111) 32958

(220) 15.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 15.01.2031
(730) «Սմարթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աղայան 7,
բն. 25, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալու
թյուն. անշարժ գույքի գործակալությունների

դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
28. խաղալիքներ. կառուցելու
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). խաղալիք
ատրճանակներ. ինքնագլորներ (խաղալիք
ներ). շարժական մասերով խաղալիքներ.
հարմարանքներ
օճառի
պղպջակներ
բաց
թողնելու
համար
(խաղալիքներ).
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ).
փոքրամասշտաբ
հավաքովի
մոդելներ
(խաղալիքներ).
փափուկ
խաղալիքներ.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար:
____________________

(210) 20210059		

(111) 32960

(220) 20.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM
(442) 16.02.2021

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(540)

07/2

№ՄԱՍ 1

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(591) «ARCHERY SHOOTING» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում,
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ,
բոլորը
«կրակոց
աղեղից»
խաղի
կազմակերպման ոլորտում:
____________________

(591) «ARC HERY S HOOTIN G» գր ա ռում ն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում,
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ,
բոլորը
«կրակոց
աղեղից»
խաղի
կազմակերպման ոլորտում:
____________________

(210) 20210064		

(111) 32961

(220) 20.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(210) 20210065		

(111) 32962

(220) 20.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(591) «ARCHERY SHOOTING» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում,
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ,
բոլորը «կրակոց աղեղից» խաղի կազմա
կերպման ոլորտում:
____________________

(210) 20210066

(111) 32963

(220) 20.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(442) 01.02.2021
(540)

(210) 20210070		

(111) 32965

(220) 21.01.2021

(151) 15.07.2021
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			(181) 21.01.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(591) «ARCHERY SHOOTING» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում,
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ,
բոլորը
«կրակոց
աղեղից»
խաղի
կազմակերպման ոլորտում:
____________________

(210) 20210069

(111) 32964

(220) 21.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 21.01.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20210133		

(111) 32966

(220) 29.01.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Պիրամիդ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
Փարաքար, Մայրաքաղաքային 186, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(526) «Flowers» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 31. բնական ծաղիկներ:
____________________
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(540)

			(181) 01.02.2031
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Պուշկինի 44, բն. 8, AM
(442) 16.02.2021
(540)
(526) «MED», «МЕД», «ՄԵԴ» բառերն ինքնուրույն
(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
օճառներ.
լոսյոններ
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
շամպուններ.
կոսմետիկական
միջոցներ
մաշկը խնամելու համար. պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների
համար. մազերի լավորակիչներ. բալզամներ,
բացառությամբ
բժշկական
նպատակ
ներով օգտագործվողների. կոսմետիկական
դիմակներ:
____________________

(210) 20210194		

(111) 32968

(220) 08.02.2021

(151) 15.07.2021

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու
թյուներ:
____________________
(210) 20210206		
(220) 11.02.2021

(111) 32970
(151) 15.07.2021

		
(181) 11.02.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Վանուշ
Բազիկյան, ք. Գավառ, Եղիշե Չարենցի փ.,
տուն 4, AM
(442) 01.03.2021
(540)

			(181) 08.02.2031
(730) «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի
21/1, բն. 114, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս 30. չորացրած կանաչի (համեմունք):
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(526) Բացի «BAZIKYAN’S», «ԲԱԶԻԿՅԱՆՆԵՐ»
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է սպիտակ, կանաչ, դեղին և սև գունային

(210) 20210204		

(111) 32969

(220) 10.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 10.02.2031
(730) «Դալի մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 64/99, AM
(442) 01.03.2021

համակցությամբ:
(511)
դաս 30. մակարոնեղեն և լապշա (արիշտա).
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________
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(210) 20210232		

(111) 32971

(220) 12.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 12.02.2031
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210243		

(111) 32972

(220) 15.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 15.02.2031
(730) Ամարաս Վլադիմիրի Գասպարյան,
Երևան, Ադոնցի 8, բն. 37, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ մոխրագույն, բաց և մուգ շագանակագույն,
բաց և մուգ գազարագույն, սև, սպիտակ,
վարդագույն, ոսկեգույն և կապույտ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
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հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր,
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղ յուսակ
ներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան
ստեղծագործություններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). նկարիչների վրձիններ. բյուվարներ (սե
ղանի
թղթապանակներ).
դրոշմակներ
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկ
ներ. զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ
կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր կնքե
լու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
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կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ) թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ).
ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ.
գծագրական
տախտակներ.
գծագրական պիտույքներ. գծագրական գոր
ծիքներ. դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ.
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայ
րեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր.
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ.
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար.
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակո
տիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). թանաք.
ներկանյութով ժապավեններ. թանաքաման
ներ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրար
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ները
կնքելու
համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ). գործվածք կազմարարական
աշխատանքների համար. գծագրագործիքա
տուփեր. ռեգիստրներ (գրքեր). գրանցամա
տյաններ.
արձանիկներ,
պատկերներ
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե զտող նյու
թեր. բլանկներ (տպագրված). գրասենյակային
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. ածխա
յին մատիտներ. կորաքանոններ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր.
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ.
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ նկարիչ
ների համար. գրաֆիկական վերարտադրու
թյուններ. գրաֆիկական (գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստում ուղղումն եր անելու պիտույքներ).
փորագրման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ.
տպագիր կարգացուցակներ. խոնավարարներ
մակերևույթների
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դաս
ագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշած
ծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ) կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ
(գծագրական
գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա
թուղթ.
պաստելներ
(գունամատիտներ).
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
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կտավն եր նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե
թաղանթներ փաթեթավորման համար. հարմա
րանքներ լուսանկարներ սոսնձելու համար.
հենակալներ լուսանկարների համար. լուսափո
րագրանկարներ. գծագրեր (կապտաթուղթ).
ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակային
պիտույքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետ
ներ նկարելու համար. շաբլոններ. դիմանկար
ներ.
թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետ
րեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան). կազմարարական նյութեր. գործված
պաստառ կազմարարական աշխատանքների
համար. թելեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. գործված պաստառ փաս
տաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ դրոշմակ
նիքների համար. դպրոցական պիտույքներ
(գրասենյակային). էջանիշներ գրքերի համար.
շնորհավորական բացիկներ. ստեատիտ (դեր
ձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ.
սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ
աշխատասեղանի համար. գրամեքենաների
ստեղներ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ.
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշ
մակնիքների, դրոշմակների համար. թափան
ցիկ
թաղանթներ
(գրասենյակային
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար,
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
երիզներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. հասցեներով թիթեղիկ
ներ հասցեատպիչ մեքենաների համար. ալմա
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նախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. նկարելու վրձիններ. ինքնա
սոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. գրասե
նյակային ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալ
ներ.
ստվարաթուղթ
փայտանյութից
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ փայտա
զանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ
շշերի համար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ.
ծանուցագրեր (գրասենյակային). պղպջակա
վոր պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման
կամ կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ.
թղթի մանրատիչներ գրասենյակային նպա
տակների համար. վերականգնված թաղանթա
նյութից թերթեր փաթեթավորման համար.
գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային
պիտույքների համար (գրասենյակային պարա
գաներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. թուղթ կտրելու
դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձե
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպաս
քի
տակ
դնելու
համար.
գծագրական
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրա
կան T-աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). թանաքային պարագաներ.
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. ցու
ցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ
ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթից
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. փորագրա
կան ասեղներ օֆորտների համար. վիսկոզից
թերթեր փաթեթավորման համար. բուսախեժ
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն պաստառ գրա
սենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային վառարա
նում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաս
տիկ թաղանթներ դարսակման համար. թղթե
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կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնա
սոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). կազ
մարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրե
լու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ
պահարանների արկղերի համար (բուրավե
տացված կամ ոչ). վարկային քարտերի ոչ
էլեկտրական տպիչներ. փաստաթղթերի մակա
շերտման ապարատներ (գրասենյակային).
թուղթ նկարչության և գեղագրության համար.
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթադրամ
ների համար. հավաքաքարտեր, բացառու
թյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթա
վորելու համար. խոնավությունը կարգավորող
թղթե
կամ
պլաստիկից
թերթիկներ
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. սխալն
ուղղելու
ժապավեններ
(գրասենյակային
ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչ
ներ (գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդա
յին թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի
համար (գրասենյակային պարագաներ). էջերը
պահող բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլի
մերային կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կենդա
նիների թափոնները հեռացնելու համար. ճապո
նական թուղթ (վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր.
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. մուլ
տիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ
բժշկական
գործիքների
մանրէազերծման
համար. անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչներ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
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ոլորակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ). ամրակներ անձը հաստատող փաս
տաթղթերի բռնիչների համար (գրասենյակային
պիտույքներ). թուղթ բժշկական զննման սեղան
ների համար. ատամն աբուժական սկուտեղ
ների թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական
թղթյա կրծկալ
ներ. թուղթ կտրող գոր
ծիք
ներ
(գրասենյակային պիտույքներ). տրաֆարետներ
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլեր գրասենյակային նպատակների համար.
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպի
տակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գրքերի պաշտպանիչ կազմեր. գունա
զարդման գրքեր.
դաս 20. արկղեր խաղալիքների համար.
բարձր աթոռներ մանկիկների համար. ման
կական քայլավարժանքի սայլակներ. գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար.
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների ճան
կերը սրելու համար. կախաթևիկներ հագուստը
տեղափոխելու համար. անվավոր սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագույրներ հյուսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ
ընտանի կենդանիների համար. ներսի պատու
հանների
շերտավարագույրներ
(կահույք).
դռան ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայե
լիներ (հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ
մանկական ճաղափակոցների համար. սրբիչ
ների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ
մետաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավա
րագույրներ. ներսի մանածագործվածքից շեր
տավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող միջ
նապատեր (կահույք). ոչ մետաղական պտու
տակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
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ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելա
րաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգա
րանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցա
սեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատա
կի գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական
բացովի օղակներ բանալիների համար.
դաս
28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդես
ների
փուչիկներ.
բիլ յարդի
սեղանների
կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր (խաղա
լիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու համար
(խաղի պարագաներ). ծծակներով շշեր տիկ
նիկների համար. հեծանվային վարժասարքեր.
բիլ յարդի խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի
խաղաձողերի (կիյերի) համար. հարմարանքներ
բիլ յարդ խաղալիս չափանշելու համար. խաղա
փայտեր. փոքր գնդակներ խաղերի համար.
խաղալիքներ. կառուցելու խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի համար.
Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների
անակնկալներ). մոմակալներ Նոր տարվա
տոնածառերի համար. խաղագնդեր. սարքեր և
սարքավորումն եր բոուլինգի համար. բռնցքա
մարտի ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից
լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր՝ գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար. վահանակներ
(սպորտային ապրանքներ). պայուսակներ կրի
կետի համար. հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ).
խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասար
քեր). սպորտային սկավառակներ. դոմինո
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(խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ.
շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճանակ
ներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ.
անիվն երով կամ առանց անիվն երի պայուսակ
ներ գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ.
սպորտային որսատեգային հրացաններ. ձեռ
նոցներ խաղերի համար. տարողություններ,
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. ցու
ցադրավահանակներ թռչող թիրախների վրա
կրակելու համար. ձեռնաթիակներ (ռակետներ).
խայծեր որսորդության կամ ձկնորսության
համար. ձկնորսական սարքեր. ձկնորսական
կարթաթելեր.
մահճակալներ
տիկնիկների
համար. տնակներ տիկնիկների համար. խամա
ճիկներ. տիկնիկներ. թատերական դիմակներ.
դիմակահանդեսային դիմակներ. տրանսպոր
տային նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ.
ձկնորսական կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական
թարփիկներ (ձկնորսական թակարդներ). լողա
վազաններ (խաղային և սպորտային իրեր).
արհեստական ձյուն Նոր տարվա եղևնիների
համար. նետելու սպորտային հարմարանքներ.
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի
(դահուկների հենամակերևույթների համար).
կավե աղավն իներ (թիրախներ). սերֆինգի
տախտակներ. տիկնիկների հագուստ. տիկնիկ
ների սենյակներ. սարքեր աճպարարության
ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնորսա
կան կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ների համար. դահուկներ. սեղանի թենիսի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկտրակ (սեղա
նի խաղ) նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ
բադմինտոնի
համար.
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. հրա
պատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զար
դարանքներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա
եղևնիների համար. բիլ յարդի խաղափայտեր
(կիյեր). բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայ
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րապանակներ. բիլ յարդի սեղաններ. կան
խավճարով աշխատող բիլիարդի սեղաններ.
կայակներ սերֆինգի համար. առագաստավոր
տախտակներ սերֆինգի համար. դելտապլան
ներ. սարքեր խաղերի համար. մարմն ամարզա
կան հարմարանքներ. սուսերամարտի զենքեր.
սուսերամարտի դիմակներ. սուսերամարտի
ձեռնոցներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացա
կան ուսափոկեր. արմնկակալներ (սպորտային
ապրանքներ).
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ). շարժական մասերով խաղալիք
ներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիր
ներ (սպորտային հանդերձանքի տարրեր).
անվավոր տախտակներ սահելու համար. տոբո
գաններ (խաղալիքներ). զսպանակվող տախ
տակներ (սպորտային պարագաներ). թավշե
արջուկներ. ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոց
ներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչ
ներ (ձկնորսական պարագաներ). խայծը
բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
սեղանի խաղեր. տոնավաճառային կարուսել
ներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). պայ
տեր խաղերի համար. մահջոնգ. թավշյա
խաղալիքներ. հարմարանքներ օճառի պղպջակ
ներ բաց թողնելու համար (խաղալիքներ).
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ).
մականամարզության մահակներ. թիթեռնա
ցանցեր. պատյաններ հատուկ նախագծված
դահուկների համար. փոկեր առագաստով
տախտակների համար. գլուխկոտրուկներ՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). կայմեր առագաս
տով տախտակների համար. ներկափոշեցիր
ներ (սպորտային պարագաներ) ներկագնդակով
խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ).
ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ (ներ
կագնդակներով խաղի փամփուշտներ) (սպոր
տային
ապրանքներ).
փոկեր
սերֆինգի
տախտակների համար. սարքեր թենիսի
գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ
սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով.
փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապողների
համար (սպորտային ապրանքներ). բոդիբորդ
ներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի
գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագա
ներ). հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետ
կաների
(պտուտախաղերի)
անիվն եր.
միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ. պինատ
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ներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառավար
վող խաղալիք մեքենաներ. մարզիկների կողմից
օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ.
պարսատիկներ (սպորտային ապրանքներ).
կանխավճարով աշխատող խաղային ավտո
մատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոն
ֆետիներ. էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ
խայծեր որսորդության և ձկնորսության համար.
կամուֆլ յաժային
էկրաններ
(սպորտային
ապրանքներ). սպորտային ձգող կիսավարտիք
ներ (սպորտային ապրանքներ). սնոուբորդներ.
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղա
լիքներ). պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացա
կան հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ
մոլեխաղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղա
յին ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկ
ներ. պահող տախտակներ լողի համար.
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար.
ջնջվող, քերվող շերտով վիճակահանության
տոմսեր, սքրեչ-քարտեր վիճակահանության
համար. փափուկ խաղալիքներ. ցատկահար
թակներ (բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար.
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ) մանրակերտներ (խաղալիքներ). խաղա
լիք
պատկերաքանդակներ.
մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
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գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք,
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
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մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգաբանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
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փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոուչոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձրամոքանք (սոուսներ). միսո. հացահա
տիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկար
բոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ).
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերա
յին մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդ
վիչներ). պեստո. բաղադրություններ խոզա
պուխտը ջնարակելու համար. կտավատի սերմ
խոհարարական նպատակների համար. ցորե
նի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքար խոհարարական
նպատակների համար. գլյուտենային հավելույթ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացահա
տիկային սալիկներ. արմավենու շաքար. պատ
րաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
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րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս
38. ռադիոհեռարձակում. հաղոր
դագրությունների փոխանցում. հեռուստա
հեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ
տրամադրելու
ծառայու
թյուններ.
հեռագրակապ.
հեռախոսակապ
տրամադրելու
ծառայություններ.
հեռախո
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սակապ.
բաժանորդային
հեռագրակապի
(տելեքսի)
ծառայություններ.
լրատվական
գործակալությունների
ծառայություններ.
մալուխային հեռուստահեռարձակում. ռադիո
հեռախոսակապ. համակարգչային տերմի
նալներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկեր
ների փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահա
ղորդակցության ոլորտում տեղեկատվության
տրամադրում.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի
այլ միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագ
րությունների փոխանցման ապարատուրայի
վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմի
լային ապարատների վարձույթ. մոդեմն երի
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի սար
քավորման վարձույթ. հեռախոսային ապա
րատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացումն երի և երթուղավորման ծառա
յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողովն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ.
կրկեսային
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կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումն եր.
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ձայնագրու
թյունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի վար
ձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ
գովազդային ֆիլմերի. մարմն ամարզության
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավո
րությամբ գրադարանների ծառայություններ.
գրքերի հրատարակում. ռադիո և հեռուստա
տեսային ընդունիչների վարձույթ. ռադիո և
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում.
վարյետեների ներկայացումն եր, երաժշտաս
րահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և
ֆիթնես-մարզումն եր). հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (զվարճություններ). թատե
րականացված ներկայացումն եր. կինոթատ
րոնների
ծառայությունների
տրամադրում.
նախադպրոցական
հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազ
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մակերպում.
ժամանցային հանդիպումն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ների ուսուցում (ցուցադրություն). թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու
դիաների ծառայություններ. հանգստի վերա
բերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումն երի
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորումն երի վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողովն երի (սիմպո
զիումն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառումն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացումն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկա
յացումն երի կազմակերպում (իմպրեսարիո
ների ծառայություններ). խաղադահլիճների
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային
սարքավորումն երի վարձակալություն. լուսա
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ
հեռուստաստուդիաների համար. թենիսի կոր
տերի վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ.
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացա
ռությամբ գովազդայինի. տեսագրությունների
մոնտաժում. գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. հրապարակումն եր
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչա
կան համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի
կատարում. համակարգչային ցանցերի կող
մից առցանց տրամադրվող խաղային ծառա
յություններ.
կարաոկե
ծառայություններ.
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումն երի տրամադրում.
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսանկար
չություն. մասնագիտական կողմն որոշում (խոր
հուրդներ կրթության կամ ուսուցման հարցերով).
նորությունների ծառայություններ. թարգմա
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նիչների ծառայություններ. թարգմանություն
ժեստերի լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի
ստեղծում. տոմսերի բաշխման ծառայություններ
(զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կումն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատական
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես-դաս
երի անցկացում. մասնագիտական վերապատ
րաստում. երաժշտական արտադրանքի թողար
կում. խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշ
տության առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. կրկնու
սույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում.
երգահանների ծառայություններ. հեռուստատե
սային և կինոսցենարների գրում. զբոսավարի
(գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յատորի միջո
ցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստա
տեսային ծրագրերի տրամադրում «տեսա
նյութ ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով.
սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի ուսու
ցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոուհաուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
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ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. ճամբարային հար
մարությունների տրամադրում. ճաշարանների
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների ծառա
յություններ. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ. տեղերի
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի ամրագ
րում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա
րանների ծառայություններ. պանսիոններ կեն
դանիների համար. բարերի ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի տրամադրում). շարժական շինու
թյունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար. մոթելների
ծառայություններ. կահույքի, սեղանի սպիտա
կեղենի և ամանեղենի վարձույթ. սենյակների,
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար.
վրանների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վար
ձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. մթեր
քից խոհարարական արձանիկների ստեղծում.
ժամանակավոր բնակեցման համար ընդունա
րանների ծառայություններ (ժամանման և մեկն
ման կառավարում). վաշոկու ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշ
տա սոբայի ռեստորանների ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղե
կություն և խորհրդատվություն սննդի պատ
րաստման հարցերով. անձնական խոհարարի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20210244		

(111) 32973

(220) 15.02.2021

(151) 15.07.2021
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			(181) 15.02.2031
(730) Ամարաս Վլադիմիրի Գասպարյան,
Երևան, Ադոնցի 8, բն. 37, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ մանուշակագույն, ոսկեգույն, դեղին, բաց և
մուգ մոխրագույն, սև, սպիտակ, գազարագույն,
կարմիր, բաց և մուգ վարդագույն, բաց և մուգ
կապույտ, կանաչ և շագանակագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր,
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
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ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղ յուսակ
ներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան
ստեղծագործություններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). նկարիչների վրձիններ. բյուվարներ (սե
ղանի
թղթապանակներ).
դրոշմակներ
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկ
ներ. զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ
կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր կնքե
լու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ) թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ).
ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
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գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ.
գծագրական
տախտակներ.
գծագրական պիտույքներ. գծագրական գոր
ծիքներ. դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ.
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայ
րեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր.
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ.
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար.
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակո
տիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). թանաք.
ներկանյութով ժապավեններ. թանաքաման
ներ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրար
ները
կնքելու
համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ). գործվածք կազմարարական
աշխատանքների համար. գծագրագործիքա
տուփեր. ռեգիստրներ (գրքեր). գրանցամա
տյաններ.
արձանիկներ,
պատկերներ
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե զտող նյու
թեր. բլանկներ (տպագրված). գրասենյակային
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. ածխա
յին մատիտներ. կորաքանոններ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր.
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ.
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ նկարիչ

47
47

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

ների համար. գրաֆիկական վերարտադրու
թյուններ. գրաֆիկական (գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստում ուղղումն եր անելու պիտույքներ).
փորագրման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ.
տպագիր կարգացուցակներ. խոնավարարներ
մակերևույթների
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դաս
ագրքեր
(ձեռնարկ).
փոստային
թուղթ.
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրու
թյան համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղա
նի թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ) կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ
(գծագրական
գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա
թուղթ.
պաստելներ
(գունամատիտներ).
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտավն եր նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե
թաղանթներ փաթեթավորման համար. հարմա
րանքներ լուսանկարներ սոսնձելու համար.
հենակալներ լուսանկարների համար. լուսափո
րագրանկարներ. գծագրեր (կապտաթուղթ).
ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակային
պիտույքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետ
ներ նկարելու համար. շաբլոններ. դիմանկար
ներ.
թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետ
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րեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան). կազմարարական նյութեր. գործված
պաստառ կազմարարական աշխատանքների
համար. թելեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. գործված պաստառ փաստաթղ
թերը վերարտադրող մեքենաներում ներկով
պատելու համար. գրչածայրեր (գրասենյակա
յին պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական).
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ գալանտե
րեայի կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների
ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա
վորելու համար. բարձիկներ դրոշմակնիքների
համար. դպրոցական պիտույքներ (գրասենյա
կային). էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավո
րական բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի
կավիճ). գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ.
սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ
աշխատասեղանի համար. գրամեքենաների
ստեղներ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ.
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշ
մակնիքների, դրոշմակների համար. թափան
ցիկ
թաղանթներ
(գրասենյակային
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար,
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
երիզներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. հասցեներով թիթեղիկ
ներ հասցեատպիչ մեքենաների համար. ալմա
նախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. նկարելու վրձիններ. ինքնա
սոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. գրասե
նյակային
ռետիններ.
մանկական
թղթե
կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտանյութից
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ փայտա
զանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ
շշերի համար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ.
ծանուցագրեր (գրասենյակային). պղպջակա
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վոր պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման
կամ կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ.
թղթի մանրատիչներ գրասենյակային նպա
տակների համար. վերականգնված թաղանթա
նյութից թերթեր փաթեթավորման համար.
գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային
պիտույքների համար (գրասենյակային պարա
գաներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. թուղթ կտրելու
դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձե
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպաս
քի
տակ
դնելու
համար.
գծագրական
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրա
կան T-աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). թանաքային պարագաներ.
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. ցու
ցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ
ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթից
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. փորագրա
կան ասեղներ օֆորտների համար. վիսկոզից
թերթեր փաթեթավորման համար. բուսախեժ
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն պաստառ գրա
սենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային վառարա
նում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաս
տիկ թաղանթներ դարսակման համար. թղթե
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնա
սոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). կազ
մարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրե
լու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ
պահարանների արկղերի համար (բուրավե
տացված կամ ոչ). վարկային քարտերի ոչ
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էլեկտրական տպիչներ. փաստաթղթերի մակա
շերտման ապարատներ (գրասենյակային).
թուղթ նկարչության և գեղագրության համար.
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթադրամ
ների համար. հավաքաքարտեր, բացառու
թյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթա
վորելու համար. խոնավությունը կարգավորող
թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամ
թերքը փաթեթավորելու համար. սխալն ուղղելու
ժապավեններ (գրասենյակային ապրանքներ).
ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյա
կային). թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ).
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրասենյա
կային պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ.
մոդելավորելու համար պոլիմերային կավ. մաք
րելու բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթեթավորման (միջադրման, խծուծման) նյու
թեր. թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյու
թեր. բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված
կտրոններ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպ
րակներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
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ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր.
դաս 20. արկղեր խաղալիքների համար.
բարձր աթոռներ մանկիկների համար. ման
կական քայլավարժանքի սայլակներ. գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար.
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների ճան
կերը սրելու համար. կախաթևիկներ հագուստը
տեղափոխելու համար. անվավոր սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագույրներ հյուսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ
ընտանի կենդանիների համար. ներսի պատու
հանների
շերտավարագույրներ
(կահույք).
դռան ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայե
լիներ (հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ
մանկական ճաղափակոցների համար. սրբիչ
ների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ
մետաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավա
րագույրներ. ներսի մանածագործվածքից շեր
տավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող միջ
նապատեր (կահույք). ոչ մետաղական պտու
տակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելա
րաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգա
րանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցա
սեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատա
կի գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական
բացովի օղակներ բանալիների համար.
դաս
28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
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գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդես
ների
փուչիկներ.
բիլ յարդի
սեղանների
կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր (խաղա
լիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու համար
(խաղի պարագաներ). ծծակներով շշեր տիկ
նիկների համար. հեծանվային վարժասարքեր.
բիլ յարդի խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի
խաղաձողերի (կիյերի) համար. հարմարանքներ
բիլ յարդ խաղալիս չափանշելու համար. խաղա
փայտեր. փոքր գնդակներ խաղերի համար.
խաղալիքներ. կառուցելու խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի համար.
Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների
անակնկալներ). մոմակալներ Նոր տարվա
տոնածառերի համար. խաղագնդեր. սարքեր և
սարքավորումն եր բոուլինգի համար. բռնցքա
մարտի ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից
լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր՝ գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար. վահանակներ
(սպորտային ապրանքներ). պայուսակներ կրի
կետի համար. հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ).
խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասար
քեր). սպորտային սկավառակներ. դոմինո
(խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ.
շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճանակ
ներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ.
անիվն երով կամ առանց անիվն երի պայուսակ
ներ գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ.
սպորտային որսատեգային հրացաններ. ձեռ
նոցներ խաղերի համար. տարողություններ,
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ
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(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. ցու
ցադրավահանակներ թռչող թիրախների վրա
կրակելու համար. ձեռնաթիակներ (ռակետներ).
խայծեր որսորդության կամ ձկնորսության
համար. ձկնորսական սարքեր. ձկնորսական
կարթաթելեր.
մահճակալներ
տիկնիկների
համար. տնակներ տիկնիկների համար. խամա
ճիկներ. տիկնիկներ. թատերական դիմակներ.
դիմակահանդեսային դիմակներ. տրանսպոր
տային նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ.
ձկնորսական կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական
թարփիկներ (ձկնորսական թակարդներ). լողա
վազաններ (խաղային և սպորտային իրեր).
արհեստական ձյուն Նոր տարվա եղևնիների
համար. նետելու սպորտային հարմարանքներ.
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի
(դահուկների հենամակերևույթների համար).
կավե աղավն իներ (թիրախներ). սերֆինգի
տախտակներ. տիկնիկների հագուստ. տիկնիկ
ների սենյակներ. սարքեր աճպարարության
ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնորսա
կան կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ների համար. դահուկներ. սեղանի թենիսի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկտրակ (սեղա
նի խաղ) նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ
բադմինտոնի
համար.
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. հրա
պատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զար
դարանքներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա
եղևնիների համար. բիլ յարդի խաղափայտեր
(կիյեր). բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայ
րապանակներ. բիլ յարդի սեղաններ. կան
խավճարով աշխատող բիլիարդի սեղաններ.
կայակներ սերֆինգի համար. առագաստավոր
տախտակներ սերֆինգի համար. դելտապլան
ներ. սարքեր խաղերի համար. մարմն ամարզա
կան հարմարանքներ. սուսերամարտի զենքեր.
սուսերամարտի դիմակներ. սուսերամարտի
ձեռնոցներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացա
կան ուսափոկեր. արմնկակալներ (սպորտային
ապրանքներ).
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ). շարժական մասերով խաղալիք
ներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիր
ներ (սպորտային հանդերձանքի տարրեր).
անվավոր տախտակներ սահելու համար. տոբո
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գաններ (խաղալիքներ). զսպանակվող տախ
տակներ (սպորտային պարագաներ). թավշե
արջուկներ. ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոց
ներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչ
ներ (ձկնորսական պարագաներ). խայծը
բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
սեղանի խաղեր. տոնավաճառային կարուսել
ներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). պայ
տեր խաղերի համար. մահջոնգ. թավշյա
խաղալիքներ. հարմարանքներ օճառի պղպջակ
ներ բաց թողնելու համար (խաղալիքներ).
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ).
մականամարզության մահակներ. թիթեռնա
ցանցեր. պատյաններ հատուկ նախագծված
դահուկների համար. փոկեր առագաստով
տախտակների համար. գլուխկոտրուկներ՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). կայմեր առագաս
տով տախտակների համար. ներկափոշեցիր
ներ (սպորտային պարագաներ) ներկագնդակով
խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ).
ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ (ներ
կագնդակներով խաղի փամփուշտներ) (սպոր
տային
ապրանքներ).
փոկեր
սերֆինգի
տախտակների համար. սարքեր թենիսի
գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ
սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով.
փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապողների
համար (սպորտային ապրանքներ). բոդիբորդ
ներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի
գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագա
ներ). հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետ
կաների
(պտուտախաղերի)
անիվն եր.
միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ. պինատ
ներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառավար
վող խաղալիք մեքենաներ. մարզիկների կողմից
օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ.
պարսատիկներ (սպորտային ապրանքներ).
կանխավճարով աշխատող խաղային ավտո
մատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոն
ֆետիներ. էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ
խայծեր որսորդության և ձկնորսության համար.
կամուֆլ յաժային
էկրաններ
(սպորտային
ապրանքներ). սպորտային ձգող կիսավարտիք
ներ (սպորտային ապրանքներ). սնոուբորդներ.
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղա
լիքներ). պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացա
կան հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ
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մոլեխաղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղա
յին ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկ
ներ. պահող տախտակներ լողի համար.
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար.
ջնջվող, քերվող շերտով վիճակահանության
տոմսեր, սքրեչ-քարտեր վիճակահանության
համար. փափուկ խաղալիքներ. ցատկահար
թակներ (բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար.
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ) մանրակերտներ (խաղալիքներ). խաղա
լիք
պատկերաքանդակներ.
մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
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տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք,
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
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ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգաբանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոուչոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
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յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձրամոքանք (սոուսներ). միսո. հացահա
տիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկար
բոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ).
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերա
յին մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդ
վիչներ). պեստո. բաղադրություններ խոզա
պուխտը ջնարակելու համար. կտավատի սերմ
խոհարարական նպատակների համար. ցորե
նի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքար խոհարարական
նպատակների համար. գլյուտենային հավելույթ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացահա
տիկային սալիկներ. արմավենու շաքար. պատ
րաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
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բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրա
կապ. հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա
յություններ. հեռախոսակապ. բաժանորդային
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություններ.
լրատվական գործակալությունների ծառայու
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում.
ռադիոհեռախոսակապ. համակարգչային տեր
մինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկեր
ների փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահաղոր
դակցության ոլորտում տեղեկատվության տրա
մադրում. փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագրու
թյունների
փոխանցման
ապարատուրայի
վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմի
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լային ապարատների վարձույթ. մոդեմն երի
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի սար
քավորման վարձույթ. հեռախոսային ապա
րատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացումն երի և երթուղավորման ծառա
յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողովն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ.
կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումն եր.
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
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հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր, երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազ
մակերպում.
ժամանցային հանդիպումն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ների ուսուցում (ցուցադրություն). թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու
դիաների ծառայություններ. հանգստի վերա
բերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումն երի
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորումն երի վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողովն երի (սիմպո
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զիումն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառումն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացումն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
ցումն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորումն երի վարձակալություն. լուսավորման
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ հեռուս
տաստուդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցենար
ներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. հրապարակումն եր էլեկտրո
նային սեղանադիր հրատարակչական համա
կարգերի օգնությամբ. ենթագրերի կատարում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.
կարաոկե ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծագործում. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրա
պարակումն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կումն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատական
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես-դաս
երի անցկացում. մասնագիտական վերապատ
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րաստում. երաժշտական արտադրանքի թողար
կում. խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշ
տության առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. կրկնու
սույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում.
երգահանների ծառայություններ. հեռուստատե
սային և կինոսցենարների գրում. զբոսավարի
(գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յատորի միջո
ցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստա
տեսային ծրագրերի տրամադրում «տեսա
նյութ ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով.
սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի ուսու
ցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոուհաուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.

07/2

№ՄԱՍ 1

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. ճամբարային հար
մարությունների տրամադրում. ճաշարանների
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների ծառա
յություններ. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
տեղե
րի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկ
ման ռեստորանների ծառայություններ. խորտ
կարանների ծառայություններ. պանսիոններ
կենդանիների համար. բարերի ծառայություն
ներ. հանգստի ճամբարների ծառայություն
ներ (կացարանի տրամադրում). շարժական
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար. մոթելների
ծառայություններ. կահույքի, սեղանի սպիտա
կեղենի և ամանեղենի վարձույթ. սենյակների,
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար.
վրանների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վար
ձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. մթեր
քից խոհարարական արձանիկների ստեղծում.
ժամանակավոր բնակեցման համար ընդունա
րանների ծառայություններ (ժամանման և մեկն
ման կառավարում). վաշոկու ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշ
տա սոբայի ռեստորանների ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղե
կություն և խորհրդատվություն սննդի պատ
րաստման հարցերով. անձնական խոհարարի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20210245		

(111) 32974

(220) 15.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 15.02.2031
(730) Ամարաս Վլադիմիրի Գասպարյան,
Երևան, Ադոնցի 8, բն. 37, AM
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(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ վարդագույն, սև, բաց և մուգ մոխրագույն,
սպիտակ, բաց կապույտ, բաց շագանակագույն և
արծաթագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր,
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղ յուսակ
ներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան
ստեղծագործություններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
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ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). նկարիչների վրձիններ. բյուվարներ (սե
ղանի
թղթապանակներ).
դրոշմակներ
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկ
ներ. զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ
կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր կնքե
լու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ) թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ).
ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
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ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ.
գծագրական
տախտակներ.
գծագրական պիտույքներ. գծագրական գոր
ծիքներ. դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ.
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայ
րեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր.
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ.
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար.
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակո
տիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). թանաք.
ներկանյութով ժապավեններ. թանաքաման
ներ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրար
ները
կնքելու
համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ). գործվածք կազմարարական
աշխատանքների համար. գծագրագործիքա
տուփեր. ռեգիստրներ (գրքեր). գրանցամա
տյաններ.
արձանիկներ,
պատկերներ
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե զտող նյու
թեր. բլանկներ (տպագրված). գրասենյակային
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. ածխա
յին մատիտներ. կորաքանոններ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր.
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ.
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ նկարիչ
ների համար. գրաֆիկական վերարտադրու
թյուններ. գրաֆիկական (գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստում ուղղումն եր անելու պիտույքներ).
փորագրման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ.
տպագիր կարգացուցակներ. խոնավարարներ
մակերևույթների
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
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հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դաս
ագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշած
ծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ) կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
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գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ դրոշմակ
նիքների համար. դպրոցական պիտույքներ
(գրասենյակային). էջանիշներ գրքերի համար.
շնորհավորական բացիկներ. ստեատիտ (դեր
ձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ.
սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-գորգիկ
ներ աշխատասեղանի համար. գրամեքենա
ների ստեղներ. կնիքների, դրոշմակների
կալիչներ. կնիքների, դրոշմակների տուփեր.
փոստային նամականիշներ. տակդիրներ կնիք
ների, դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար.
թափանցիկ թաղանթներ (գրասենյակային
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար,
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
երիզներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. հասցեներով թիթեղիկ
ներ հասցեատպիչ մեքենաների համար. ալմա
նախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. նկարելու վրձիններ. ինքնա
սոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. գրասե
նյակային ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալ
ներ.
ստվարաթուղթ
փայտանյութից
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ փայտա
զանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ
շշերի համար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ.
ծանուցագրեր (գրասենյակային). պղպջակա
վոր պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման
կամ կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ.
թղթի մանրատիչներ գրասենյակային նպա
տակների համար. վերականգնված թաղանթա
նյութից թերթեր փաթեթավորման համար.
գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային
պիտույքների համար (գրասենյակային պարա
գաներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. թուղթ կտրելու
դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ
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պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձե
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպաս
քի
տակ
դնելու
համար.
գծագրական
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրա
կան T-աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). թանաքային պարագաներ.
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. ցու
ցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ
ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթից
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. փորագրա
կան ասեղներ օֆորտների համար. վիսկոզից
թերթեր փաթեթավորման համար. բուսախեժ
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն պաստառ գրա
սենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային վառարա
նում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաս
տիկ թաղանթներ դարսակման համար. թղթե
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնա
սոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). կազ
մարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրե
լու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ
պահարանների արկղերի համար (բուրավե
տացված կամ ոչ). վարկային քարտերի ոչ
էլեկտրական տպիչներ. փաստաթղթերի մակա
շերտման ապարատներ (գրասենյակային).
թուղթ նկարչության և գեղագրության համար.
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթադրամ
ների համար. հավաքաքարտեր, բացառու
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թյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթա
վորելու համար. խոնավությունը կարգավորող
թղթե
կամ
պլաստիկից
թերթիկներ
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. սխալն
ուղղելու
ժապավեններ
(գրասենյակային
ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչ
ներ (գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդա
յին թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի
համար (գրասենյակային պարագաներ). էջերը
պահող բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլի
մերային կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կենդա
նիների թափոնները հեռացնելու համար. ճապո
նական թուղթ (վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր.
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. մուլ
տիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ
բժշկական
գործիքների
մանրէազերծման
համար. անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). ոլո
րակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ). ամրակներ անձը հաստատող փաս
տաթղթերի բռնիչների համար (գրասենյակային
պիտույքներ). թուղթ բժշկական զննման սեղան
ների համար. ատամն աբուժական սկուտեղ
ների թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական
թղթյա կրծկալ
ներ. թուղթ կտրող գոր
ծիք
ներ
(գրասենյակային պիտույքներ). տրաֆարետներ
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլեր գրասենյակային նպատակների համար.
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպի
տակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գրքերի պաշտպանիչ կազմեր. գունա
զարդման գրքեր.
դաս 20. արկղեր խաղալիքների համար.
բարձր աթոռներ մանկիկների համար. ման
կական քայլավարժանքի սայլակներ. գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա
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թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար.
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների ճան
կերը սրելու համար. կախաթևիկներ հագուստը
տեղափոխելու համար. անվավոր սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագույրներ հյուսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ
ընտանի կենդանիների համար. ներսի պատու
հանների
շերտավարագույրներ
(կահույք).
դռան ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայե
լիներ (հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ
մանկական ճաղափակոցների համար. սրբիչ
ների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ
մետաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավա
րագույրներ. ներսի մանածագործվածքից շեր
տավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող միջ
նապատեր (կահույք). ոչ մետաղական պտու
տակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելա
րաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգա
րանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցա
սեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատա
կի գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական
բացովի օղակներ բանալիների համար.
դաս
28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդես
ների փուչիկներ. բիլ յարդի սեղանների կողեզ
րերի
պահպանակներ.
ճոճաձիեր
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով շշեր
տիկնիկների համար. հեծանվային վարժասար
քեր. բիլ յարդի խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի
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խաղաձողերի (կիյերի) համար. հարմարանքներ
բիլ յարդ խաղալիս չափանշելու համար. խաղա
փայտեր. փոքր գնդակներ խաղերի համար.
խաղալիքներ. կառուցելու խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի համար.
Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների
անակնկալներ). մոմակալներ Նոր տարվա
տոնածառերի համար. խաղագնդեր. սարքեր և
սարքավորումն եր բոուլինգի համար. բռնցքա
մարտի ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից
լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր՝ գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար. վահանակներ
(սպորտային ապրանքներ). պայուսակներ կրի
կետի համար. հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ).
խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասար
քեր). սպորտային սկավառակներ. դոմինո
(խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ.
շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճանակ
ներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ.
անիվն երով կամ առանց անիվն երի պայուսակ
ներ գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ.
սպորտային որսատեգային հրացաններ. ձեռ
նոցներ խաղերի համար. տարողություններ,
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. ցու
ցադրավահանակներ թռչող թիրախների վրա
կրակելու համար. ձեռնաթիակներ (ռակետներ).
խայծեր որսորդության կամ ձկնորսության
համար. ձկնորսական սարքեր. ձկնորսական
կարթաթելեր.
մահճակալներ
տիկնիկների
համար. տնակներ տիկնիկների համար. խամա
ճիկներ. տիկնիկներ. թատերական դիմակներ.
դիմակահանդեսային դիմակներ. տրանսպոր
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տային նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ.
ձկնորսական կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական
թարփիկներ (ձկնորսական թակարդներ). լողա
վազաններ (խաղային և սպորտային իրեր).
արհեստական ձյուն Նոր տարվա եղևնիների
համար. նետելու սպորտային հարմարանքներ.
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի
(դահուկների հենամակերևույթների համար).
կավե աղավն իներ (թիրախներ). սերֆինգի
տախտակներ. տիկնիկների հագուստ. տիկնիկ
ների սենյակներ. սարքեր աճպարարության
ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնորսա
կան կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ների համար. դահուկներ. սեղանի թենիսի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկտրակ (սեղա
նի խաղ) նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ
բադմինտոնի
համար.
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. հրա
պատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զար
դարանքներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա
եղևնիների համար. բիլ յարդի խաղափայտեր
(կիյեր). բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայ
րապանակներ. բիլ յարդի սեղաններ. կանխավ
ճարով աշխատող բիլիարդի սեղաններ.
կայակներ սերֆինգի համար. առագաստավոր
տախտակներ սերֆինգի համար. դելտապլան
ներ. սարքեր խաղերի համար. մարմն ամարզա
կան հարմարանքներ. սուսերամարտի զենքեր.
սուսերամարտի դիմակներ. սուսերամարտի
ձեռնոցներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացա
կան ուսափոկեր. արմնկակալներ (սպորտային
ապրանքներ).
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ). շարժական մասերով խաղալիք
ներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիր
ներ (սպորտային հանդերձանքի տարրեր).
անվավոր տախտակներ սահելու համար. տոբո
գաններ (խաղալիքներ). զսպանակվող տախ
տակներ (սպորտային պարագաներ). թավշե
արջուկներ. ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոց
ներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչ
ներ (ձկնորսական պարագաներ). խայծը
բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
սեղանի խաղեր. տոնավաճառային կարուսել
ներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). պայ
տեր խաղերի համար. մահջոնգ. թավշյա
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խաղալիքներ. հարմարանքներ օճառի պղպջակ
ներ բաց թողնելու համար (խաղալիքներ).
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ).
մականամարզության մահակներ. թիթեռնա
ցանցեր. պատյաններ հատուկ նախագծված
դահուկների համար. փոկեր առագաստով
տախտակների համար. գլուխկոտրուկներ՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). կայմեր առագաս
տով տախտակների համար. ներկափոշեցիր
ներ (սպորտային պարագաներ) ներկագնդակով
խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ).
ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ (ներ
կագնդակներով խաղի փամփուշտներ) (սպոր
տային
ապրանքներ).
փոկեր
սերֆինգի
տախտակների համար. սարքեր թենիսի
գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ
սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով.
փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապողների
համար (սպորտային ապրանքներ). բոդիբորդ
ներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի
գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագա
ներ). հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետ
կաների
(պտուտախաղերի)
անիվն եր.
միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ. պինատ
ներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառավար
վող խաղալիք մեքենաներ. մարզիկների կողմից
օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ.
պարսատիկներ (սպորտային ապրանքներ).
կանխավճարով աշխատող խաղային ավտո
մատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոն
ֆետիներ. էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ
խայծեր որսորդության և ձկնորսության համար.
կամուֆլ յաժային
էկրաններ
(սպորտային
ապրանքներ). սպորտային ձգող կիսավարտիք
ներ (սպորտային ապրանքներ). սնոուբորդներ.
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղա
լիքներ). պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացա
կան հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ
մոլեխաղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղա
յին ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկ
ներ. պահող տախտակներ լողի համար.
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար.
ջնջվող, քերվող շերտով վիճակահանության
տոմսեր, սքրեչ-քարտեր վիճակահանության
համար. փափուկ խաղալիքներ. ցատկահար
թակներ (բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար.
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի
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բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ) մանրակերտներ (խաղալիքներ). խաղա
լիք
պատկերաքանդակներ.
մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
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անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք,
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
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տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգաբանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոուչոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձրամոքանք (սոուսներ). միսո. հացահա
տիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
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փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկար
բոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ).
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերա
յին մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդ
վիչներ). պեստո. բաղադրություններ խոզա
պուխտը ջնարակելու համար. կտավատի սերմ
խոհարարական նպատակների համար. ցորե
նի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքար խոհարարական
նպատակների համար. գլյուտենային հավելույթ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացահա
տիկային սալիկներ. արմավենու շաքար. պատ
րաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
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լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրա
կապ. հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա
յություններ. հեռախոսակապ. բաժանորդային
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություններ.
լրատվական գործակալությունների ծառայու
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում.
ռադիոհեռախոսակապ. համակարգչային տեր
մինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկեր
ների փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահաղոր
դակցության ոլորտում տեղեկատվության տրա
մադրում. փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագրու
թյունների
փոխանցման
ապարատուրայի
վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմի
լային ապարատների վարձույթ. մոդեմն երի
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի սար
քավորման վարձույթ. հեռախոսային ապա
րատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացումն երի և երթուղավորման ծառա
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յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողովն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ.
կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումն եր.
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ձայնագրու
թյունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի վար
ձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ
գովազդային ֆիլմերի. մարմն ամարզության
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավո
րությամբ գրադարանների ծառայություններ.
գրքերի հրատարակում. ռադիո և հեռուստա
տեսային ընդունիչների վարձույթ. ռադիո և
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում.
վարյետեների ներկայացումն եր, երաժշտաս
րահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
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սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի կազմակերպում. պարահանդեսների
կազմակերպում. ներկայացումն երի կազմա
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կերպում (իմպրեսարիոների ծառայություն
ներ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի կատարում. համակարգչային ցան
ցերի կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ.
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումն երի տրամադրում.
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսանկար
չություն. մասնագիտական կողմն որոշում (խոր
հուրդներ կրթության կամ ուսուցման հարցերով).
նորությունների ծառայություններ. թարգմա
նիչների ծառայություններ. թարգմանություն
ժեստերի լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի
ստեղծում. տոմսերի բաշխման ծառայություններ
(զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կումն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատական
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես-դաս
երի անցկացում. մասնագիտական վերապատ
րաստում. երաժշտական արտադրանքի թողար
կում. խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշ
տության առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. կրկնու
սույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում.
երգահանների ծառայություններ. հեռուստատե
սային և կինոսցենարների գրում. զբոսավարի
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(գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յատորի միջո
ցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստա
տեսային ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. սադո
(ճապոնական թեյի ծիսակարգի ուսուցում).
այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղծագոր
ծությունների վարձույթ. սենյակային ակվարի
ումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշրջության
իրականացում զբոսավարի ուղեկցությամբ.
զգեստավորված դիմակահանդեսների կազ
մակերպում
զվարճությունների
համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոուհաուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. ճամբարային հար
մարությունների տրամադրում. ճաշարանների
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների ծառա
յություններ. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություններ.
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ռեստորանների
ծառայություններ.
տեղե
րի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. պան
սիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.

(511)
դաս 35. գովազդային նյութերի տարա
ծում. ապրանքների ցուցադրում. գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդա
յին
վաճառք.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ցուցափեղկերի
ձևավորում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. առցանց
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
արտաքին գովազդ. սպառողների հավա
տարմության, խրախուսման և խթանման
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում.
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք.
առցանց մանրածախ վաճառք. խանութի
ծառայություններ ապրանքների մանրածախ և

անձնական խոհարարի ծառայություններ:
____________________

մեծածախ վաճառքի համար։

(210) 20210246		

(111) 32975

(220) 15.02.2021

(151) 15.07.2021
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(740) Արեգ Պետրոսյան
____________________

			(181) 15.02.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

(210) 20210247		

(111) 32976

(220) 15.02.2021

(151) 15.07.2021

(442) 01.03.2021
(540)

			(181) 15.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մարտի
րոսյան Սուրենի, Երևան, Ա. Տիգրանյան 20, բն.
76, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ գույնով:
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(526) «Digital Diagnostic Center» արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
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(442) 01.03.2021
(540)

չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ::
(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա
յություններ, այն է՝ ստոմատոլոգիական ախտ
որոշիչ
ծառայություններ,
դիմածնոտային
համակարգչային
շերտագրություն
(տոմո
գրաֆիա).
բժշկական
լաբորատորիաների
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման
նպատակով:
____________________
(526) «Areni» անվանումն ինքնուրույն պահպա
(210) 20210260		

(111) 32977

(220) 16.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 16.02.2031
(730) Արտաշես Կարապետյան, Արարատի
մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, փ. 10, տուն 13, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս
3. օճառներ. անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ
(պարֆյումերիա).
հիմքեր
ծաղկային օծանելիքների համար. շամպուններ.
օծանելիք. պարֆյումերիային արտադրանք.
օդի բուրավետիչներ.
դաս 4. անուշահոտ մոմեր:

նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
33. «Արենի» տեսակի խաղողից
պատրաստված գինի:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան
____________________

(210) 20210302		

(111) 32979

(220) 19.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 19.02.2031
(730) Արմեն Արսենյան, Երևան, Հյուսիսային
պողոտա 6-36, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20210279		

(111) 32978

(220) 18.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 18.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սվետլանա
Խաչատրյան, Վայոց Ձորի մարզ, գ. Արենի, փ.
36, տուն 42, AM
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(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
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.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ. ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:
____________________

(210) 20210322		

(111) 32980

(220) 23.02.2021

(151) 15.07.2021
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թյուններ.
խորհուրդներ
առողջության
հարցերով. օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). բժշկական
ստոմատոլոգիական
զննում.
ճառագայ
թային
ախտորոշման
ծառայություններ
(ռենտգենաբանական). ընտանեկան ստոմա
տոլոգիական ծառայություններ. ատամնա
տեխնիկական ծառայություններ. մանկական
ստոմատոլոգիական ծառայություններ:
____________________

(210) 20210339		

(111) 32981

(220) 24.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 24.02.2031
(730) Նարեկ Սումբաթյան, Երևան, Դավիթաշեն
թաղ. 4, շ. 25, բն. 21, AM
(442) 01.04.2021
(540)

			(181) 23.02.2031
(730) «Մեգա դենտ» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա
Սեբաստիա, Իսակովի 52/5, բն. 22, AM
(442) 16.03.2021
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց ու
մուգ նարնջագույն, նարնջագույն և սև գունային

(526) «DENT» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
44. ատամնաբուժական օգնու
թյուն,
ստոմատոլոգիա.
բժշկական
ստոմա
տոլոգիական կլինիկաների ծառայու
թյուններ. վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
կան
ծառայություններ.
օրթոպեդիկ
ստոմատոլոգիական
ծառայություններ.
թերապևտիկ ստոմատոլոգիական ծառայու

համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
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շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումն եր.
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և
ֆիթնես-մարզումն եր). հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (զվարճություններ). թատե
րականացված ներկայացումն եր. կինոթատ
րոնների
ծառայությունների
տրամադրում.
նախադպրոցական
հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազ
մակերպում. ժամանցային հանդիպումն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ների ուսուցում (ցուցադրություն). թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
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ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու
դիաների ծառայություններ. հանգստի վերա
բերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումն երի
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորումն երի վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողովն երի (սիմպո
զիումն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառումն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացումն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
ցումն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորումն երի վարձակալություն. լուսավորման
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ հեռուս
տաստուդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցենար
ներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. հրապարակումն եր էլեկտրո
նային սեղանադիր հրատարակչական համա
կարգերի օգնությամբ. ենթագրերի կատարում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.
կարաոկե ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծագործում. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրա
պարակումն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
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համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կումն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատական
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես-դաս
երի անցկացում. մասնագիտական վերապատ
րաստում. երաժշտական արտադրանքի թողար
կում. խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշ
տության առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. կրկնու
սույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում.
երգահանների ծառայություններ. հեռուստատե
սային և կինոսցենարների գրում. զբոսավարի
(գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յատորի միջո
ցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստա
տեսային ծրագրերի տրամադրում «տեսա
նյութ ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով.
սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի ուսու
ցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
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ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20210364		

(111) 32982

(220) 26.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 26.02.2031
(730) «Ռոփ լենդ» ՍՊԸ, Երևան 0065, ՄալաթիաՍեբաստիա, Սեբաստիա 22, բն. 29, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(526) «ZIPLINE» գրառումը, «ARMENIAN AERIAL
PARK» և «CANOPY TOURS» արտահայտություններն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, դեղին,
սպիտակ, մոխրագույն և դարչնագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
41. զվարճությունների ծառայու
թյուններ, այն է՝ զիփլայնի (թռչող գծի)
ծառայությունների կազմակերպում:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________
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(210) 20210365		

(111) 32983

(220) 26.02.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 26.02.2031
(730) «Ռոփ լենդ» ՍՊԸ, Երևան 0065, ՄալաթիաՍեբաստիա, Սեբաստիա 22, բն. 29, AM
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ուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). բոլոր
ծառայությունները վերաբերում են ամերիկյան
անգլերենի ուսուցանը:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(442) 16.03.2021
(540)
(210) 20210394		

(111) 32985

(220) 03.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 03.03.2031
(730) Հայկ Մելքոնյան, Կոտայք, Քասախ, Ա.
Ստեփանյան 3, բն. 12, AM
(526) «ԶԻՓԼԱՅՆ», «ZIPLINE» և «ЗИПЛАЙН»

(442) 16.03.2021
(540)

բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(511)
դաս
41. զվարճությունների ծառայու
թյուններ, այն է՝ զիփլայնի (թռչող գծի)
ծառայությունների կազմակերպում:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(511)
դաս
41. կրթություն. ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում:
____________________

(210) 20210373		

(111) 32984

(220) 01.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 01.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Հարու
թյունյան Գրիգորի, Երևան 0004, ՄալաթիաՍեբաստիա, Իսակովի 38/1, բն. 19, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(210) 20210403		

(111) 32986

(220) 03.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 03.03.2031
(730) «Բամելեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն.
39, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս
41. ուսումնական կենտրոնների
ծառայություններ, անգլերեն լեզվի ուսուցում,
վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում), մարզիչների, դաս

(526) Բացի «BLUE EYES

BABY» արտահ այ

տությունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

72
72

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20210439		

(111) 32988

երկնագույն, բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ,

(220) 05.03.2021

(151) 15.07.2021

սև, բեժ, կարմիր, դեղին, կանաչ, վարդագույն և

			(181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US

նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
3. հակաբակտերիալ մանկական
խոնավ անձեռոցիկներ:
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(442) 16.03.2021
(310) 18304283 (320) 08.09.2020 (330) EM
(540)

(740) Մարինե Դավթյան
____________________
(511)
(210) 20210430		

(111) 32987

(220) 04.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 04.03.2031
(730)
«Գիտելիքահենք
հասարակություն»
գիտակրթական
հասարակական
կազմա
կերպություն, Երևան 0078, Մարգարյան 37, բն.
114, AM
(442) 16.03.2021
(540)

դաս 5. պատվաստանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210441		

(111) 32989

(220) 05.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US
(442) 16.03.2021
(310) 18304273 (320) 08.09.2020 (330) EM
(540)

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ վարդագույն, բեժ, բաց և մուգ մորեգույն

(210) 20210442		

(111) 32990

գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
35. ձեռագործ աշխատանքների
վաճառք.
դաս 36. բարեգործական դրամահավաքի
ծառայություններ.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի
կարիքները
հոգալու
համար.
աջակցություն անհատական կամ սոցիալական
հարցերում:

(220) 05.03.2021

(151) 15.07.2021

(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

			(181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US
(442) 16.03.2021
(310) 18304259 (320) 08.09.2020 (330) EM
(540)

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր։

73
73

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(210) 20210444		

(111) 32991

(210) 20210450		

(111) 32994

(220) 05.03.2021

(151) 15.07.2021

(220) 05.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US

			
(181) 05.03.2031
(730) «Սեովեբ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 6/2, 205, AM

(442) 16.03.2021
(310) 18305847 (320) 11.09.2020 (330) EM
(540)

(442) 01.04.2021
(540)
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(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210447		

(111) 32992

(220) 05.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US
(442) 16.03.2021
(310) 18305830 (320) 11.09.2020 (330) EM
(540)

(526) «FOR YOUR KID» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
35. մանկական պարագաների,
ներառյալ՝
երեխաների
համար
նախա
տեսված քայլավարժանքի սայլակների, ճաղա
փակոցների,
օրորոցների,
նորածիններին
տեղափոխելու կողովների, մանկասայլակների,
մանկական կերակրասեղանների, մանկական
հեծանիվների,
խաղատնակների,
ճոճերի
մանրածախ առևտրի ծառայություններ, այդ
թվում՝ առցանց:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(210) 20210456		

(111) 32995

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(220) 09.03.2021

(151) 15.07.2021

(210) 20210448

(111) 32993

(220) 05.03.2021

(151) 15.07.2021

(442) 16.03.2021
(540)

			(181) 09.03.2031
(730) «Մաստեր թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ
Անհաղթի 14, բն. 14, AM

			(181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US
(442) 16.03.2021
(310) 18305841 (320) 11.09.2020 (330) EM
(540)

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(526) «TRADE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:

74
74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կարմիր, դարչնագույն, գորշ և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական
նպատակների համար. սոսինձներ արդյունա
բերական նպատակների համար. սիլիկոններ.
դաս 2. ներկեր. ասբեստային ներկեր.
հակակոռոզիական ժապավեններ. բևեկնա
խեժ.
դաս 6. մետաղ յա սահմանափակիչներ
պատուհանների համար. դռների մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական տափօղակ
ներ. մետաղական ծխնիներ. շղթաներ անա
սունների համար. մետաղական փականքներ
տուփերի համար. մետաղական հեղույսներ.
մետաղական կախովի կողպեքներ, բացա
ռությամբ էլեկտրոնայինների. մետաղական
շղթաներ. ձգող մետաղական միացուցիչ օղակ
ներ շղթաների համար. մետաղ յա բանալի
ներ. մեխեր. պաստառամեխեր, հարդարման
մեխեր. մետաղական դյուբելներ. խողովակ
ների մետաղական արմունկներ. խողովակների
մետաղական ճյուղավորումն եր. մետաղական
սեղմակներ (պահանգներ). մետաղ յա սան
դուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. դռները փակելու ոչ էլեկտրական
մետաղ յա սարքեր. մետաղական փականներ,
բացառությամբ էլեկտրականների. մետաղա
կան ցանցեր. զսպանակավոր փականքներ,
զսպանակավոր փականներ. մետաղական
մղլակներ.
մետաղական
ձեռնասանդուղք
ներ (սանդուղքներ). մետաղական անվիկներ
կահույքի համար. մետաղական զամբյուղներ.
մետաղ յա կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար.
դռան մետաղական բռնակներ. մետաղա
կան գամեր. մետաղալար զոդման համար.
տափակ սողնակներ. մետաղական շինարարա
կան շաղախատաշտեր. արկղեր սովորական
մետաղներից. մետաղական բռնակներ-սևե
ռակներ. մետաղական ոչ էլեկտրական ճոպան
ներ. մետաղական ճոպաններ. մետաղական
քիվեր. մետաղական անկյունակներ. հագուստի
կախարանների մետաղ յա կեռիկներ. մետա
ղական պնդօղակներ. մետաղ յա արկղեր
գործիքների համար. մետաղական արկղեր
գործիքների համար (դատարկ). պողպատյա
ճոպաններ. մոծակապաշտպան մետաղական

07/2

№ՄԱՍ 1

ցանցեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահարան
ներ. կտրող սկավառակներ.
դաս
7. գյուղատնտեսական մեքենա
ներ. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ.
խառնիչ մեքենաներ. պատեր սպիտակեցնե
լու մեքենաներ. բետոնախառնիչներ (մեքենա
ներ). հնձիչներ. փայտամշակման հաստոցներ.
կենտրոնախույս պոմպեր. ֆրեզիչ հաստոցներ.
կտրիչ մեքենաներ. հոսանքի գեներատորներ.
էլեկտրական դանակներ. կտրող մեքենաներ.
հարդարիչ մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի
գեներատորներ. ամբարձիչ սարքեր. զտիչ
մեքենաներ. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ).
փորագրման մեքենաներ. մեքենաներ՝ սայ
րերը, կտրիչները սրելու համար. տրանսպոր
տային միջոցները լվանալու կայանքներ. ձեռքի
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար
վողների. մեքենաների, հաստոցների կտրող
գործիքների բռնիչներ. ներկափոշեցրիչներ.
հորատող մեքենաներ. ձեռքի էլեկտրական գայ
լիկոնիչներ. օդային ճնշակներ (տեղակայանք
ներ ավտոտնակների համար). մեխանիկական
փոցխեր.
գյուղատնտեսական
գործիքներ,
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների.
գայլիկոնի կապիչներ (մեքենաների մասեր).
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր).
շղթայական սղոցներ. էլեկտրամուրճեր. էլեկտ
րոդներ եռակցման մեքենաների համար. ապա
րատներ էլեկտրազոդման համար. զոդման
էլետրական ապարատներ. էլեկտրական զոդիչ
ներ. ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդ
ման համար. ապարատներ էլեկտրաաղեղային
հատման համար. զոդալամպեր. օդամուղ մեքե
նաներ. դռները փակելու հիդրավլիկական
սարքեր. էլեկտրական պտուտակադարձիչներ.
շարժաբեր (շարժահաղորդ) գործիքներ, մեքե
նաներ և հաստոցներ, մասնավորապես` ձեռքի
էլեկտրական գայլիկոնիչներ. մուրճեր (մեքե
նաների մասեր). կտրիչ մեքենաներ. սղոցներ
(մեքենաներ). հղկման հաստոցներ. ողորկման
մեքենաներ. սրելու հղկման հաստոցներ. երկայ
նառանդիչ հաստոցներ. ձևավոր ֆրեզիչ հաս
տոցներ. փորագրման մեքենաներ. ֆուգանիչ
հաստոցներ. տաք օդի էլեկտրական ատրճա
նակ-փոշարարներ. էլեկտրական տաքացվող
սոսնձապատող ատրճանակներ. էլեկտրական
ատրճանակներ՝ մեխեր խփելու համար. էլեկտ
րական շինարարական կարիչներ. խոհանո
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ցային էլեկտրական մեքենաներ. ուղղահայաց
գայլիկոնիչ հաստոցներ. խառատային հաստոց
ներ փայտի համար. էլեկտրական բեռնամբար
ձիչներ. էլեկտրական սարքեր մեխեր խփելու
համար. գամիչ մեքենաներ. թրթռամեքենաներ
բետոնի խտացման համար. հանքահատներ.
թրթռասալեր. փայտ կոտորելու հաստոցներ.
փայտամշակման հաստոցներ. օդաճնշական
գործիքներ. օդային ճնշակներ (մեքենաներ).
այգե-բանջարանոցային էլեկտրագործիքներ,
մասնավորապես` օդափուք, խոտհնձիչներ,
մեքենաներ կանաչ ցանկապատի կարճացման
համար.
դաս 8. հղկիչ գոր
ծիք
ներ (ձեռ
քի գոր
ծիքներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ.
բզեր (մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող
կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). մածկաթիակներ
(ձեռքի գործիքներ). գայլիկոններ (շաղափներ)
(ձեռքի գործիքների մասեր). անկյունաչափա
կան սարքեր (ձեռքի գործիքներ). պարուրա
հաններ. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի
ամբարձիկներ. դուրեր. կացիններ՝ ակոսներ,
բնիկներ փորելու համար. քարտաշի դուրեր.
սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիք
ներ). մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. նրբունելիներ.
փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ).
քլունգներ. նրբասղոցներ. քերադանակներ.
ձեռքի սղոցների, մետաղասղոցների շրջա
նակներ. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). թանձր
նյութերը կտրելու մկրատներ, փականագործի
մկրատներ. ծակատիչներ (ձեռքի գործիք
ներ). պտուտակամերի բանալիներ (ձեռքի
գործիքներ). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի
գործիքներ). արտապարուրակիչներ (ձեռքի
գործիքներ). գչիր (հորատ). կացիններ. ռան
դաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ.
խողովակահատիչներ
(ձեռքի
գործիքներ).
կտրող գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. ֆրեզա
վոր կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թիակներ
(այգեգործություն). գոգաթիակներ (այգեգոր
ծություն). ծեփիչներ. բույսերի վնասատուներին
ոչնչացնելու ձեռքի սարքեր. ապակի կտրե
լու ալմաստներ (ձեռքի գործիքների մասեր).
սրոցաքարեր.
սրելու գործիքներ. սայրեր
սրելու գործիքներ. գայլիկոնիչներ. էտոցներ.
այգեգործական կոր մկրատներ. հորատներ
ատաղձագործական աշխատանքների համար.
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խոռոչների գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի
գործիքների մասեր). փոցխեր (ձեռքի գործիք
ներ). թիեր (ձեռքի գործիքներ). բահեր (ձեռքի
գործիքներ). էտելու մկրատներ. գերանդիներ.
գերանդիների օղակներ. սրոցաքարեր գերան
դիների համար. ողորկման գործիքներ. գազո
նահնձիչներ (ձեռքի գործիքներ). կիսակլոր
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). կացնիկներ (ձեռքի
գործիքներ). ուրագներ (գործիքներ). միջատաս
պան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի գործիքներ).
ձեռքով կառավարվող այգե-բանջարանոցա
յին գույք. սայ
րեր (ձեռ
քի գոր
ծիք
ներ). սղոց
ների տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր).
թակեր (ձեռքի գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի
գործիքներ). կռաններ. հատիչներ. ատրճանակ
ներ (ձեռքի գործիքներ). կետանշիչներ (ձեռքի
գործիքներ). խոշորաքարթ խարտոցներ (թոր
բու, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). անցքահատ
ներ. գամիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
կարճ կոթով գերանդիներ. եղաններ (ձեռ
քի գործիքներ) փոցխեր (ձեռքի գործիքներ).
սղոցների շրջանակներ. մանգաղներ. կտրող
առարկաներ (ձեռքի գործիքներ). ներպարուրա
կիչներ (ձեռքի գործիքներ). հորատներ (ձեռքի
գործիքներ). ոչ էլեկտրական պտուտակահան
ներ. դուրեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովի ծայ
րեր (ձեռքի գործիքներ). խողովակներ կտրելու
գործիքներ. շաղափիչներ.
հեսանասկավա
ռակներ (ձեռքի գործիքներ). միջատասպան
նյութերի ցրցայտիչներ. փորիչներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). դանակներ. աքցաններ, ունելիներ.
գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի գոր
ծիքներ). կենդանիներին խուզելու գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). զմռնիտե սկավառակներ.
խարտոցներ (գործիքներ). անցքահան աքցան
ներ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ (ձեռքի
գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիք
ներ). քաղհանիչներ՝ խաղողի այգիները մշա
կելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ
(ձեռքի գործիքներ). մամլակներ. ձեռքի պոմ
պեր. ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ. լին
գեր. թեք (անկյան տակ) եզրակտրման ձեռքի
գործիքներ. զմռնիտե խարտոցներ. մեկուսիչ
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). էջատ
ման մամլակներ (ձեռքի գործիքներ). դուրեր
քանդակագործների համար. գերանդիների
մետաղական կոթեր. դանակներ դուրս հանովի
սայրով. ձեռքի գործիքներ և սարքեր, մասնա
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վորապես` գչրակներ (ձեռքի գործիքներ). պտու
տակահաններ. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ).
դարձակներ (ձեռքի գործիքներ). կծաքցան
ներ. պտուտակամամուլներ (ձեռքի գործիք
ներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). կացիններ
(տապարներ). հատիչներ. ռանդիչ գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). ֆրեզներ (ձեռքի գործիք
ներ). կտրելու դանակներ. մեխագործական
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ամրուցիչ գոր
ծիքներ (ձեռքի գործիքներ). խարտոցներ (ձեռքի
գործիքներ). աքցաններ (ունելիներ). մամլա
մատներ (ձեռքի գործիքներ). գամիչ գործիքներ
(ձեռքի). ծեփիչներ. բահեր (ձեռքի գործիքներ).
վեցանիստ բանալիներ. սեղմելու գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). ձեռքի ամբարձիկներ (ձեռ
քի գործիքներ). գործիքների կալիչներ (բռնիչ
ներ). գյուղատնտեսական գործիքներ (ձեռքի
գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-բան
ջարանոցային գույք. մետաղահատ մկրատներ.
փոցխեր գազոնների համար. ձեռքի գազո
նահնձիչներ (ձեռքի գործիքներ).
դաս
9. մագնիսներ. սպիրտաչափներ.
ամպերաչափներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա
կանություն). չափիչ ժապավեններ. կշեռքներ.
հարթակավոր կշեռքներ. զանգերի կոճակներ.
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն).
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
ձևանմուշներ (չափիչ գործիքներ). պաշտպա
նիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ, բացա
ռությամբ արհեստական շնչառության համար
նախատեսվածների.
եռակցողի
դիմապա
նակներ. ջերմակարգավորման սարքեր. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). էլեկտրա
կան շղթայի գործարկիչներ. գծային միացիչ
ներ (էլեկտրականություն). միացման տուփեր
(էլեկտրականություն). էլեկտրական հպակներ.
էլեկտրական կարգավորող սարքեր. էլեկտրա
կան կերպափոխիչներ. հեռավորություն չափող
սարքեր. էլեկտրական ապահովիչներ. բաշխիչ
վահաններ (էլեկտրականություն). չափակար
կիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր. աշխա
տողների դեմքը պաշտպանող վահաններ.
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական
մալուխներ. էլեկտրահաղորդալարեր. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ.
քանոններ (չափիչ գործիքներ). խոնավաչափ
ներ. դռան օպտիկական դիտանցքեր (խոշորա
ցուցիչ ոսպնյակներ). քանոններ, մետրեր (չափիչ
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գործիքներ). ժամանակի ավտոմատ ռելեներ.
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման
սարքեր). անկյունաչափներ (չափիչ գործիք
ներ). ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական
ջերմաչափների. խազքաշներ (ռեյսմուսներ).
էլեկտրական սարքեր՝ գողությունները կան
խելու համար. անկյունաչափական գործիքներ.
դռան էլեկտրական զանգեր. լուսավորության
էլեկտրական կարգավորիչներ. կշռման սարքեր
և գործիքներ. էլեկտրոնային կշեռքներ. չափ
ման սարքեր և գործիքներ. չափման ժապավեն
ներ. սպիրտային հարթաչափներ. լազերային
հարթաչափներ. տրամաչափարկիչներ. թվային
բազմաֆունկցիոնալ չափման սարք. հոսանքա
չափիչ աքցաններ. չափիչ ծայրոցներ. դժբախտ
պատահարներից և վնասվածքներից պաշտ
պանող անվտանգության սարքեր և գործիքներ.
պաշտպանիչ հագուստ. պաշտպանիչ սաղա
վարտներ. պաշտպանիչ ձեռնոցներ. պաշտպա
նիչ դիմակներ. շնչադիմակներ (բացառությամբ
արհեստական շնչառության համար նախա
տեսվածների). պաշտպանիչ կոշիկներ. պաշտ
պանիչ ակնոցներ. ծնկակալներ. ստորջրյա լողի
ժամանակ օգտագործվող ականջի տամպոն
ներ. լույս անդրադարձնող ժիլետներ.
դաս 11. օդաջեռուցիչներ. էլեկտրական լամ
պեր. լապտերներ տրանսպորտային միջոցների
համար. սարքավորանք լոգարանների համար.
լուսատուներ. լուսավորման լապտերներ. լամ
պերի կոթառներ. գրպանի էլեկտրական լապ
տերներ. խողովակների և խողովակաշարերի
ծորակներ. լվացման բաքեր զուգարանների
համար. լվացման բաքերի մեխանիզմն եր և
պարագաներ. ճկուն կցախողովակներ (սանի
տարատեխնիկական). խողովակներ (սանի
տարատեխնիկական համակարգերի մասեր).
խոհանոցային
սալօջախներ.
էլեկտրական
լամպերի կոթառներ. լուսավորման սարքեր և
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփ
ներ. էլեկտրական ռադիատորներ. վառարան
ներ (ջեռուցիչ սարքեր). ջեռուցման սալեր.
լվացարաններ
(սանիտարատեխնիկական
սարքավորման մասեր). լվացարանների սիֆոն
ներ. հանքափորի լամպեր. էլեկտրական լամ
պեր տոնածառերի համար. լուսարձակներ.
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ.
սանիտարատեխնիկական սարքեր և տեղակա
յանքներ. չորացման ապարատներ և տեղակա
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յանքներ. ապարատներ լվացասենյակներում
ձեռքերը չորացնելու համար. նստոցներ զուգա
րանների համար. զուգարանակոնքի կափարիչ
ներ. խառնիչ ծորակներ ջրատար խողովակների
համար. փողոցային լապտերներ. կենցաղա
յին էլեկտրական օդափոխիչներ. լույս արձա
կող դիոդների (ԼԱԴ) լուսավորման սարքեր.
լուսային շարաններ տոնական զարդարանքի
համար. ճակատի լապտերներ. հատակի լապ
տերներ. սահելուց պաշտպանող հարմարանք
ներ՝ տրանսպորտային միջոցների դողերի
համար. լոգասենյակի պարագաներ, այդ թվում՝
ջրահեռացման հոսակներ.
դաս 17. մեկուսիչ նյութեր շինարարական
նպատակների համար, այդ թվում՝ սիլիկոններ,
մեկուսիչ փրփուր. նյութեր հերմետիկացման
համար. ճկուն ոչ մետաղական փողրակներ.
մեկուսիչ ժապավեններ.
դաս 20. հայելիներ. սրբիչների բռնիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական գործիքատուփեր.
ոչ մետաղական արկղեր գործիքների համար.
դարակաշարեր.
դաս 21. ոռոգման հարմարանքներ. խոզա
նակներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ
(այգեգործական). ավելներ. դույլեր, բադյաներ.
թասեր (անոթներ). ծորաններ. օճառաման
ներ. ձագարներ. սպիտակեղենի չորուցիչներ.
հատակի խոզանակներ. մկան թակարդներ.
ձեռնոցներ
այգեգործական-բանջարաբուծա
կան աշխատանքների համար. ավտոմեքենան
լվանալու ձեռնոցներ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար.
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ վաճառքի
ծառայություններ, մասնավորապես՝ արդյունա
բերական, գյուղատնտեսական և կենցաղային
նշանակության ապրանքների, առավելապես՝
սոսնձող նյութերի, ներկերի, ներկանյութերի,
մետաղներից և դրանց համահալվածքներից
պատրաստված իրերի, մեքենաների, հաստոց
ների, էլեկտրական գործիքների, շարժիչների
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների), մեքե
նաների կցորդիչների և փոխանցման տարրերի
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների), գյու
ղատնտեսական գործիքների, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների, ձեռքի գործիքների
և ձեռքով կառավարվող գործիքների, չափիչ
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սարքերի և գործիքների, անվտանգության սար
քերի և գործիքների, պաշտպանիչ հագուստի և
սարքերի, օպտիկական սարքերի և գործիքների,
լուսավորման, ջեռուցման, հովացման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար
քերի և տեղակայանքների, մեկուսիչ, կպչուն
և հերմետիկացնող նյութերի, հայելիների, ոչ
մետաղական տուփերի ու արկղերի, դարա
կաշարերի, այգեգործական-բանջարաբուծա
կան աշխատանքների համար պարագաների
վաճառքի ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20210465		

(111) 32996

(220) 09.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 09.03.2031
(730) Առնո Սուրենի Բաբաջանյան, RU
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կարմիր, երկնագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 29. ջրիմուռների սննդային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). անկենդան անձրուկ
ներ (անչոուս). բաղադրություններ արգանակ
պատրաստելու համար. խավիար. անկենդան
խեցգետնանմաններ. անկենդան խեցգետին
ներ. ձկան սուկի. անկենդան ձուկ. որսամիս.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ.
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անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային սոսինձ.
լանգուստներ (անկենդան). անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. անկենդան
սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. անկենդան
թյուննոս. ձկան հիմքով սննդամթերք. անկեն
դան խխունջներ. անկենդան սղոցաձև ծովա
մորեխներ. պահածոյացված ձուկ. անկենդան
մանր ծովախեցգետիններ. ձկան պահածոներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
աղը դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ
(ծովային վարունգ). պահածոյացված ծովա
յին ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով. ձկան մուսեր. ձկան մշակված խավի
ար. անկենդան կակղամորթներ. պահածոյաց
ված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրի
մուռ
ներ (հա
մե
մունք). աղա
ցած կոճապղպեղ. պիցաներ. սոուսներ (համե
մունքներ). ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
տակոս. տորտիլաներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. միսո. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձե խմոր խոհարարական
նպատակների համար. ռամեն. բուրիտո. ջրի
մուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ. ուտելի
թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. բիբիմբափ (բան
ջարեղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ).
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ.
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. ջրիմուռով թեյ.
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 31. սննդա
յին և կե
րա
յին չմշակ
ված
ջրիմուռներ. կենդանի խեցեմորթներ. ձկնկիթ.
կենդանի ձուկ. կենդանի խայծ ձկնորսության
համար. կենդանի խեցգետիններ. խեցգետ
նանմաններ (կենդանի). կենդանի օմարներ.
կենդանի միդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կեն
դանի լանգուստներ. ձկան ալ յուր կենդանիների
կերի համար. կենդանի հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). կենդանի ծովատառեխ. կենդանի
սաղմոն. կենդանի սարդինաներ. կենդանի
թյուննոս. կենդանի անձրուկներ. գետածա
ծան կոի, կենդանի. կենդանի կակղամորթներ.
սառեցումով չորացրած խայծեր ձկնորսության
համար.
դաս 32. ոչ ալ
կո
հո
լա
յին մրգա
յին լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. մրգահյութեր. լիմոնադ
ներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). շար
բաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
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ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլա
յին). սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում.
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանք
ների ցուցադրում. գովազդային նյութերի
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում.
նմուշների տարածում. գովազդային տեքս
տերի հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ.
հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում.
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. շու
կայագիտական (մարքեթինգային) հետազո
տություններ. տվյալների ավտոմատացված
հիմն ապաշարների վարում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդա
յին նպատակներով. տարածքների վարձակա
լում գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. տեղեկատվության հավաքում
տվյալների համակարգչային հիմն ապաշար
ներում. տեղեկատվության կանոնակարգում
տվյալների համակարգչային հիմն ապաշարնե
րում. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգ
վածային տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար.
գնման պատվերների մշակման գործընթաց
ների կառավարում. առևտրային միջնորդային
ծառայություններ. գործարար տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. գովազդային հասկացություն

79
79

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

ների մշակում. գովազդային վահանակների
վարձույթ. սպորտային միջոցառումն երի հովա
նավորմամբ ապրանքների և ծառայությունների
խթանում. արտաքին գովազդ. հացամթերքին
վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ.
դաս
43. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. սրճարանների ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ճաշարանների ծառայություններ. ռեստորան
ների ծառայություններ. ինքնասպասարկման
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա
րանների ծառայություններ. արիշտա ուդոնի
և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայու
թյուններ. սննդի ձևավորում. տեղեկություն և
խորհրդատվություն սննդի պատրաստման
հարցերով. անձնական խոհարարի ծառայու

(210) 20210477		

(111) 32998

(220) 11.03.2021

(151) 15.07.2021
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			(181) 11.03.2031
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU
(442) 01.04.2021
(540)

թյուններ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ ծխախոտագույն, բեժ, սև և սպիտակ

(210) 20210466		

(111) 32997

(220) 09.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 09.03.2031
(730) «Այ Օպտիկս» ՍՊԸ, ք. Արթիկ, Բաղրամյան
60, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(526) «EYE OPTICS» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
34. ծխախոտ և ծխախոտի
փոխարինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ.
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտուքներ.
լուցկի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210503		

(111) 32999

(220) 15.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 15.03.2031
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE
(442) 01.04.2021
(540)

սպիտակ, բաց կապույտ և մուգ կապույտ գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս
9. ակնոց, արևային ակնոց,
ակնոցի շրջանակներ, ակնոցի ոսպնյակներ,
հպաոսպնյակներ.
դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(442) 01.04.2021
(540)

35. գովազդ. գործերի կառավա
րում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչարարական գործունեություն գործարա
րության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաս տիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր։

(210) 20210555		

(111) 33002

(220) 18.03.2021

(151) 15.07.2021

(210) 20210504		

(111) 33000

(220) 15.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 15.03.2031
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210552		

(111) 33001

(220) 18.03.2021

(151) 15.07.2021
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դաս

			(181) 18.03.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 01.04.2021
(540)

			(181) 18.03.2031
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Գևորգ Չաուշի 50, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(511)
դաս
16. թուղթ, ստվարաթուղթ և
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական
արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ.
կպչուն
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման
համար.
տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս
28. խաղեր և խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր.
տոնածառի զարդեր.

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ,
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի,
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ),
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից,
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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(210) 20210562		

(111) 33003

(220) 19.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 19.03.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Էդուարդ
Դերենիկի Կարապետյան, Արագածոտնի մարզ,
ք. Ապարան, Խանջյան փ., տուն 4, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) «ICE CREAM» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է շագան ակագույն, բաց շագանակագույն,
կաթնագույն, գինեգույն, վարդագույն, մարմնա
գույն և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20210579		

(111) 33004

(220) 22.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 22.03.2031
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան,
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM
(442) 01.04.2021
(540)
(511)
դաս 30. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր.
ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդա
յին օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
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համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բնական կամ արհեստական սառույց.
սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա խոհա
րարական նպատակների համար. սննդային
սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարուն (նշով թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերային յու
ղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլ
ներ. վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմ
քով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի փոխա
րինիչներ. սառնաշաքար (նաբաթ). փաթիլներ
(հացահատիկային արտադրանք). չոու-չոու
(համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի լու
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ծամ
զուք (էքստ
րակտ) սննդի հա
մար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ.
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համե
մունքներ աղցանների համար. թավալելու պաք
սիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր
ամոքանք. միսո (համեմունք). սոյայի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ). պեստո (սոուս). բաղադրություն
ներ խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտա
վատի սերմ խոհարարական նպատակների
համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու
համար. հացահատիկային սալիկներ պրոտե
ինի բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթ
թու խոհարարական նպատակների համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնե
ղենի համար. հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ
տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. վարե
նիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ
(խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). շոկոլադե
զարդարանքներ տորթերի համար. քաղցրա
վենիքից
պատրաստված
զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր. մանրացրած սխտոր (համեմունք).
բաոցզի (չինական կարկանդակներ). բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթ
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ
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(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի հիմ
քով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի (բրնձի գնդիկներ). արագ
(ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ
վիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. մշակված
սերմն ահատիկներ որպես համեմունք օգտա
գործելու համար. քնջութի սերմն ահատիկներ
(համեմունք). թթու դրած բանջարեղեն սուր
համեմունքով (պիկալիլի). մշակված կինոա.
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. հնդկացո
րենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս (համեմունքներ).
խնձորի սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմ
պոր (կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). սեմ
բեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն (խմորված
բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). սառեցված
տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչա
ռությունը թարմացնող անանուխի կոնֆետներ.
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ․
դաս 32. ոչ ալ
կո
հո
լա
յին մրգա
յին լու
ծամզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե
լիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. բնահյու
թեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մրգա
հյութեր. օշարակներ ըմպելիքների համար.
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա
վորված ջուր արտադրելու համար. լիթիումա
ջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ.
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարե
ջուր պատրաստելու համար. բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպե
լիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
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ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. փոշիներ գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. գազա
վորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտար
ներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկո
հոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի կամ
բանջարեղենների
խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլ
ներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպե
լիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի (գարե
ջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. անա
նու
խի թրմօ
ղի. սպիր
տա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջո
ցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկ
տեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք
ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տան
ձօղի. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիք
ներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլա
յին ըմպելիք). բայցզ յու (չինական ալկոհոլային
ըմպելիք):
____________________
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(540)

(526) «of restaurant art» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. ռեստորանների ծառայություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա
յություններ:

____________________

(210) 20210595		

(111) 33006

(220) 23.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 23.03.2031
(730) «Ինմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Կարո Հալաբյան
57/6, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է բաց և մուգ կանաչ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղատների ծառայություններ, այդ
թվում՝ դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների, բժշկական
պարագաների, դեղորայքի, կենսաբանական
ակտիվ հավելումների, խնամքի միջոցների,
կոսմետիկական միջոցների, մանկական սննդի
և պարագաների, ոսպնյակների վաճառք:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
(210) 20210670		

(111) 33007
(151) 15.07.2021

(210) 20210580

(111) 33005

(220) 31.03.2021

(220) 22.03.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 22.03.2031
(730) «Կուլտ 21» ՍՊԸ, Երևան 0033, Արաբկիր,
Սունդուկյան 2, բն. 16, AM

			(181) 31.03.2031
(730) «Ասկերան» արտադրական կոոպերա
տիվի
երևանյան
մասնաճյուղ,
Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. շ. 1/2, բն. 11, AM

(442) 01.04.2021

(442) 16.04.2021
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№ՄԱՍ 1

դաս
5. դեղամիջոցներով տոգորված
անձեռոցիկներ.
բամբակյա
փայտիկներ
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա
տամպոններ բժշկական նպատակների համար.
խոնավածուծ բամբակ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև, ոսկեգույն, բաց ոսկեգույն, շագա
նակագույն և մուգ բալագույն գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20210887

(111) 33009

(220) 26.04.2021

(151) 15.07.2021

			(181) 26.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նինա Հովհան
նիսյան Աշոտի, Երևան 0035, ՔանաքեռԶեյթուն, Յ. Լեփսիուսի 29, բն. 39, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(111) 33008
(210) 20210687		
(220) 02.04.2021
(151) 15.07.2021
			(181) 02.04.2031
(730) «Բիո քոթոն» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան
40/64, AM
(442) 16.04.2021
(540)
(526) «BEAUTY ROOM», «HAIR», « NAILS» և
«BEAUTY» գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապույտ, բաց կապույտ և փիրուզագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
3. կոսմետիկական լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
ականջի չոփիկներ, այն է՝ բամբակյա
փայտիկներ
կոսմետիկական
նպատակ
ների համար. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով
տոգորված
բամբակ,
րաս
դիմահարդարումը
հեռացնող
պատ
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ.

բաց և մուգ ոսկեգույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա
յություններ. վարսավիրանոցների ծառայու
թյուններ.
մերսում.
մատնահարդարում.
ոտնահարդարում. մազերի պատվաստում.
մազերի գանգրացում. դաջում. գեղագետ
դիմահարդարների ծառայություններ. արևա
բուժարանների
ծառայություններ.
մազա
հեռացում մոմով (էպիլյացիա). լազերային
մազահեռացում. պիրսինգ. մարմնի խնամքի
կոսմետիկական
ծառայություններ.
դեմքի
մաշկի խնամքի հետ կապված ծառայություններ:
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6822

06.06.2031

ՍիԷնԷյջ Ինդաս թրիըլ Էն.Վի., GB

6823

06.06.2031

ՍիԷնԷյջ Ինդաս թրիըլ Էն.Վի., GB

6838

30.11.2031

Աքտավիս Գրուփ ՓԹՔ իհֆ., IS

6839		

30.11.2031

Բալկանֆարմա Տրոյան ԱԴ, BG

7072

14.09.2031

Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ, DE

7103		

28.06.2031

Գ.Գ. Փրոփրթիզ, ԼԹԴ., BM

17559

15.04.2031

«Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան,

				

Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM

17592

«Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան,

15.04.2031

				

Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM

17652

09.06.2031

«Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

17653

09.06.2031

«Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

17721		

28.06.2031

«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17722

28.06.2031

«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17723

28.06.2031

«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17814

28.06.2031

«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17815

28.06.2031

«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17825

16.08.2031

«Հոսպիս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Մանուշյան 95, AM

17826

22.08.2031

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան,

				

2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17827

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան,

22.08.2031

				

2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17828

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան,

22.08.2031

				

2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17833

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.

22.08.2031

				

Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17943

23.08.2031

«Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

17944

23.08.2031

«Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.07.2021

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

18041

01.09.2031

«Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM

18398

27.07.2031

Փրո Բոնո Բիո Անթրըփրենյոր Լիմիթիդ, GB

18407

30.09.2031

«Էդարթհաուսքնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան,

07/2

№ՄԱՍ 1

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

				

Նոր-Նորքի 9-րդ զ/ծ, 22շ., բն. 30, AM

18411		

01.12.2031

ՋիԷմՓի Լթդ, GE

18561

16.08.2031

Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Բ.Վ., NL

18562

16.08.2031

Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Բ.Վ., NL

18563

16.08.2031

Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Բ.Վ., NL
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.07.2021

№

07/2

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A01J 25/00

609 Y

A61H 33/00

610 Y

A61K 35/00

610 Y

A61P 43/00

610 Y

A61K 31/00

611 Y

A61K 31/00

612 Y

A61K 31/00

613 Y

A63B 31/00

614 Y

C05D 9/00

615 Y

C05F 11/00

615 Y

C05F 11/00

616 Y

C12N 1/00

616 Y

C07H 21/00

617 Y

C07K 3/00

618 Y

C08L 61/00

619 Y

C08K 13/00

619 Y

E02B 13/00

620 Y

E02B 13/00

621 Y

E21F 5/00

622 Y

F41F 3/00

623 Y

G02B 23/00

624 Y

H01L 31/00

625 Y

H01L 31/00

626 Y

H01Q 3/00

627 Y
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.07.2021

№

07/2

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 2604
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21613, 7425
73 (1) Իրավատեր Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու
Ջերսիի նահանգ, One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, U.S.A.,
US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆարմա Մար
Ս.Ա., Avda. De los Reyes, Pol. Ind. La Mina, Colmenar Viejo, 28770, Madrid, Spain, ES
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
24.06.2021
____________________

Գրանցում No 2605
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2728
73 (1) Իրավատեր Օսթին Նիքըլս Ընդ Քո.,
Ինքորփորեյթիդ, 250 Park Avenue, 17th floor, New
York, NY 10177, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Պերնո Ռիկար
Ինդիա Պրայվեթ Լիմիթիդ, Atelier, No 10, Level 1,
Worldmark 2, Aerocity, New Delhi, 110037, India, IN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
28.06.2021
____________________

Գրանցում No 2606
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30539
73 (1) Իրավատեր «Մենյու Գրուփ» (ՅուՔեյ)
լիմիթիդ, Chancery Station House, 31-33 High
Holborn, London, England, WC1V 6AX, GB

73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ինտերնետ
պրոջեքտս» ՍՊԸ, Երևան, Քաջազնունու 9/118, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
30.06.2021
____________________

Գրանցում No 2607
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 372
73 (1) Իրավատեր ԷլԷսԱյ-Լաքսեմբըրգ ՍԱՌԼ, 29,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxemburg, LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷլԷսԱյ-Նեդրլընդզ
Բ.Վ., Moermanskkade 101, 4th floor, 1013 BC,
Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
30.06.2021
____________________

Գրանցում No 2608
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25123
73 (1) Իրավատեր Նարեկ Ավայան, Երևան,
Բագրատունյաց 2-րդ նրբ., տուն 8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ալբերտ
Հարությունյան, ՀՀ, Երևան, Օրբելի 6, բն. 126, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.07.2021
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.07.2021

Գրանցում No 2609
Ապրանքային նշանի իրավունքների
փոխանցում
(11) Վկայական No 4931, 4770
73 (1) Իրավատեր Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd
Street, New York, New York 10017, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՓՖ Քնսյումր
Հելթքեըր 1 ԼԼՔ, Corporation Service Company,
251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808,
United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.07.2021
____________________

Գրանցում No 2610
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5038, 5039, 5041, 5042,
5044, 11967, 15122
73 (1) Իրավատեր Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, 235 East
42nd Street, New York, NY 10017-5755, USA, US

№

07/2

73 (2) Իրավունքներն ստացող ԳլաքսոՍմիթՔլայն
Քնսյումր Հելթքեըր Հոլդինգս (ՅուԷս) ԼԼՔ, Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware, 19808, United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
06.07.2021
____________________

Գրանցում No 2611
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1893
73 (1) Իրավատեր Սոսիետե դե Պրոդյուի Դ
Արմանյակ Ս.Ա., Chateau de Champagne d Armagnac, F-32800 Eauze, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոսիետե դե
Պրոդյուի Դ Արմանյակ Ս.Ա.Ս., Route de Cazaubon
32800 Eauze, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
06.07.2021
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.07.2021

№

07/2

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

3315

24.12.2020

3377

20.12.2020

3378

20.12.2020

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

382S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

23.12.2020

93
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
16.07.2021

07/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2021.01

(11) 609

(51) 2021.01

(13) Y

A01J 25/00
(22) 03.03.2020

A61K 35/00

(72) Самвел Манукян (AM)
(73) Самвел Манукян, 3101, Гюмри, 2-ой пер. ул.
Фурманова 12а (AM)
(57) Пресс-форма для сыра содержит корпус,
перфорированную обечайку обхвата сырного
верхнюю

и

нижнюю

крышки

и

прикрепленные к ним нижний телескопический
и верхний пневмопоршни. Корпус состоит из
верхней и нижней частей, в зазоре между ними
посредством резиновой прокладки установлена
обечайка. Она имеет прорезь и прикрепленные
к краям прорези оконечности с резиновыми
Нижняя

крышка

состоит

из

большой и малой частей, которые прикреплены
соответственно к большому и малому штокам
нижнего
Верхняя

телескопического
крышка

состоит

пневмопоршня.
из

большой

и

малой частей. На малой части установлен
автоматический клапан для заполнения сырного
зерна, состоящий из делительного конуса,
трех штифтов и пружин, присоединенных к
большим частям верхней крышки. К большим
частям крышек со своими одними концами
прикреплены зажимы, другие концы которых
опираются на пружинах, установленных внутри
направляющих.
установлен

На

каждой

механизм,

A61P 43/00
(21) AM20210023Y

(22) 19.03.2021

(72) Армен Геворгян (AM)

(54) Пресс-форма для сыра

прокладками.

(13) Y

A61H 33/00

(21) AM20200026Y

зерна,

(11) 610		

паре

зажимов

осуществляющий

двусторонее прессование шаговым методом и
состоящий из зубчатой линейки, фиксирующего

(73) Армен Геворгян, 0054, Ереван, 2-ой кв.
Давидашена 47, кв. 4 (AM)
(54) Способ глубокой очистки кожи
(57) Изобретение относится к косметологии и
физиотерапии, в частности, к способу глубокой
очистки кожи лица и тела, и может найти
применение для омоложения кожи, удаления
лишнего веса, устранения целлюлита, удаления
из организма вредных веществ и шлаков.
Кожу

подвергают

предварительной

очистке, осуществляют выпаривание, затем
пилинг. Пилинг осуществляют в 2 стадии.
На

1-ой

стадии

осуществляют

химический

пилинг – распариванием в паровой камере при
температуре 50-85°C в течение 30-45 минут
путем воздействия на тело пациента паровой
смесью. В качестве паровой смеси используют
пары вина, содержащие активные вещества,
полученные

при

соприкосновении

паров

виноградного вина с травяным сбором или
лекарственными растениями. На 2-ой стадии
осуществляют механический пилинг – пульпой,
которая содержит следующие компоненты,
мас.%: безалкогольное горячее вино – 10,030,0; помол косточек винограда – 2,5-10,0;
свежемолотый виноград - 10,0-30,0; масло

пальца и пружины. На одной из оконечностей

косточки винограда – 1,0- 5,0 и горячая вода –

обечайки установлена индукционная катушка, а

до 1,0 кг.

на другой – железный стержень.

Применение

изобретения

позволяет

Расширяются возможности автоматизации

устранить косметические недостатки кожи и

пресс-формы, повышается точность ее работы,

предотвратить возрастные изменения, а также

5 ил.    

повысить степень глубокой очистки кожи.
____________________

____________________
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(51) 2021.01
(11) 611
(13) Y
A61K 31/00
(21) AM20190149Y
(22) 20.12.2019
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Люба (AM)
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/
5 (AM), Марек Люба, 2621, Ширакская область,
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM)
(54) Композиция, регулирующая кислотный
баланс организма
(57) Изобретение относится к фармацев
тической
композиции,
в
частности,
к
композиции,
регулирующей
кислотный
баланс организма и может найти применение
в лечебных и профилактических целях.
Композиция
включает
следующие
ингредиенты, масс. %. бикарбонат натрия:
55,5-59,0; пектин: 6,5-7,5; добавка со вкусом
апельсина: 2,2-3,2; Витамин С: 1,3-2,3; экстракт
меда: 0,5-0,8; цитрат магния: 7,5-8,5; цитрат
калия: 11,5-12,5; цитрат цинка: 0,6-0,8; дигидрат
диоксида 4,9-5,9.
Обеспечивается эффективность компо
зиции.
____________________

(51) 2021.01
(11) 612		
(13) Y
A61K 31/00
(21) AM20200002Y
(22) 09.01.2020
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Люба (AM)
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/
5 (AM), Марек Люба, 2621, Ширакская область,
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM)
(54) Композиция регулирующая уровень
железа в организме
(57) Изобретение относится к фармацев
к
тической
композиции,
в
частности,
композиции регулирующую уровень железа
в организме и может найти применение
в лечебных и профилактических целях.
уровень
Композиция,
регулирующая
железа в организме, включает следующие
компоненты, масс.%: железный фумарат 5,56,5; аскорбиновая кислота 16,3-17; пиридоксин
0,22-0,32; фолиевая кислота 0,036-0,113;
цианобаламин 0,054-0,064; экстракт сибирс
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кого женьшеня 20,5-21,5; экстракт корейского
женьшеня 16,3-17,3; бициклический экстракт
черепа 3,3-4,3; экстракт корней эхинацеи
3,3-4,3; экстракт плода филантуса эмблики
15.2-16.2; экстракт семян тыквы 5,5-6,5;
экстракт индийского черного перца 1,03-1,08;
метилсульфонилметан 5,5-6,5.
Обеспечивается эффективность компо
зиции.
____________________

(51) 2021.01
(11) 613		
(13) Y
A61K 31/00
(21) AM20200088Y
(22) 02.10.2020
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Луба (AM)
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/
5 (AM), Марек Луба, 2621, Ширакская область,
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM)
(54) Противовоспалительная композиция
(57) Изобретение относится к фармацев
к
тической
композиции,
в
частности,
противовоспалительной композиции.
Противовоспалительная
композиция
включает сухой экстракт индийского перца.
Дополнительно включает аскорбиновую кислоту,
тальк в следующем массовом соотношении
масс. %
аскорбиновая кислота
99,0
сухой экстракт индийского перца 0,5
тальк
0,5.
Обеспечивается эффективность компо
зиции.
____________________

(51) 2021.01
(11) 614		
(13) Y
A63B 31/00
(21) AM20200074Y
(22) 25.08.2020
(72) Вардан Мелоян (AM)
(73) Вардан Мелоян, Ереван, Давидашен-2,
д.46, кв.12 (AM)
(54) Ласт для плавания способом брасс
(57) Изобретение относится к спорту, в частности
к средствам, предназначенным для плавания
и может быть использовано для плавания
способом брасс.
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Ласт для плавания способом брасс,
содержащий галошу, имеющую подошву, и
связанную с ней лопасть, выполненную из
гибкого несжимаемого материала и обращенную
рабочей поверхностью во внутреннюю сторону
галоши. Лопасть имеет две пары симметрично
выполненных и шарнирно связанных между
собой основаниями плавников, расположенных
под углом один к другому и имеющих на боковых
сторонах прямолинейные и криволинейные
концевые участки, геометрическая форма
которых имеет схожесть с формой плавников
рыб. Плавники, ближайшие к галоше пары
связаны между собой двумя основными
параллельными шарнирами, смонтированными
на галоше и основаниях плавников со стороны
рабочего хода со смещением от оси галоши
и под углом к ее плоскости, и с плавником
другой
пары
двумя
дополнительными
шарнирами, расположенными на смежных
прямолинейных участках  их боковых сторон
также со стороны рабочего хода, а шарнир,
связывающий основания плавников второй
пары, расположен со стороны холостого
хода лопасти. Галоша на ее лобовой части
имеет резиновое крепление, под подошвой
закреплена платформа, которая с помощью
соединительного стержня взаимодействует с
сухарем. Угол, образующийся между осями
основных шарниров и продольной осью
галоши, смещен наружу. Угол, образующийся
между плоскостью правостороннего плавника
внешней пары лопасти правого ласта и
плоскости подошвы галоши, смещен от
плоскости подошвы. В состоянии полностью
открытой лопасти, угол, образующийся между
плоскостью левостороннего плавника внешней
пары и плоскостью подошвы галоши, смещен
от плоскости подошвы.
Основания плавников внешней пары
лопасти
четырехугольные.
Увеличивается
скорость плавания ластом, 7 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 615		
C05D 9/00
C05F 11/00

(13) Y
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(21) AM20200019Y
(22) 19.02.2020
(72) Сережа Ерицян (AM), Гаяне Гаспарян (AM),
Лусине Ерицян (AM), Гаяне Авагян (AM), Нуне
Дарбинян (AM), Том Гаммет (US)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) Комплексное органоминеральное удоб
рение
(57) Изобретение относится к сельскому
хозяйству, в частности, к способу получения
комплексного органоминерального удобрения
и может найти применение в качестве
альтернативного фунгицидного средства для
борьбы с твердой и пыльной головней пшеницы
и ячменя.
Удобрение
содержит
следующие
компоненты, мас.%: минеральный компонент
-48,1-56,0;
органический
компонент
– 4,0-6,9; смесь аминокислот – 2,54,2;
комплексообразователь
–
1,8-3,0;
смесь соединений, содержащих макро- и
микроэлементы – 24,6-29,8 и вода – остальное.
В качестве минерального компонента удобрение
содержит биогенную диатомитовую породу
диатомитоносного
бассейна
Сисианского
региона РА, в качестве органического
компонента – смесь гумусовых кислот и их солей.
Повышается эффективность удобрения.
____________________

(51) 2021.01
(11) 616		
(13) Y
C05F 11/00
C12N 1/00
(21) AM20200093Y
(22) 19.10.2020
(72) Тигран Аладжаджян (AM), Андраник
Аладжаджян (AM), Акоп Саркисян (AM), Оганес
Саркисян (AM), Роза Мадоян (AM)
(73) Тигран Аладжаджян, 0041, Ереван,
Нор-Ареш 2-я ул., дом 25 (AM), Андраник
Аладжаджян, 0041, Ереван, Нор-Ареш 2-я ул. 25
дом (AM), Акоп Саркисян, 0017, Ереван, СариТаг, 3-я улица, 6 дом (AM), Оганес Саркисян,
0017, Ереван, Сари-Таг, 3-я улица, 6 дом (AM),
Роза Мадоян, 0012, Ереван, Вагаршян 20/1, кв.
40 (AM)
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(54) Способ получения экологически чистого
комплексного биоудобрения
(57) Изобретение относится к сельско
хозяйственной микробиологии и области
прикладной биотехнологии, в частности, к
способу получения экологически чистого
комплексного биоудобрения.
Экологически чистый комплексный метод
биоудобрения, при котором азотфиксирующие
бактерии, принадлежащие к роду Azotobacter,
выращиваются на агро-питательной среде,
культивируемые бактерии удаляются на жидкой
питательной среде, затем культивируются,
после чего полученная жидкая биомасса
иммобилизуется
на
модифицированном
природном цеолите, полученное биоудобрение
сушат.
Дополнительно выращивают бактерии,
принадлежащие к роду Bacillus и роду Pseudomonas,
для
выращивания
бактерий,
в качестве пищевой среды используют
твердые мясопептонные агарные пищевые
среды.
Бактерии
выращивают
при
температуре 28-34°C в течение 22-24 часов, а
культивирование сорняковых бактерий проводят
на жидкой мясопептонной среде при температуре
28-34°C в течение 44-72 часов, при этом каждая
из вышеуказанных операций выполняется
отдельно для бактерий, принадлежащих к
соответствующему роду, а сухие биоудобрения,
полученные из соответствующих бактерий,
смешивают в массовом соотношении 1: (0,51,2): 1,0-2,0).
Улучшается качество почвы и повышается
урожайность.
____________________

(51) 2021.01
(11) 617		
(13) Y
C07H 21/00
(21) AM20200044Y
(22) 22.05.2020
(72) Aрмен Агаджанян (AM), Артур Амбарцумян
(AM), Гаяне Оганисян (AM), Карине Егиян (AM),
Аветис Цатурян (AM), Ашот Сагиян (AM)
(73) Научно-призводственный центр “Армбио
технология”, НАН РА ГНКО, 0056, Ереван,
Гюрджян 14 (AM)
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(54) Способ получения нуклеината натрия
(57) Изобретение относится к биотехнологии,
в частности, к способу получения нуклеината
натрия, который может найти применение в
животноводстве.
Биомассу дрожжей обрабатывают соленой
водой, после чего из биомассы водным
раствором основания экстрагируют нуклеинат
натрия, отделяют биомассу от экстракта,
затем из надосадочной жидкости минеральной
кислотой в присутствии солей кальция осаждают
рибонуклеиновую кислоту (РНК), осадок
промывают, переводят в нуклеинат натрия и
сушат. Экстракцию проводят при значении
pH, равном 9,4-9,6, а нуклеинат натрия сушат
лиофилизацией.
Повышается
технологичность
способа
и упрощается способ получения нуклеината
натрия.
____________________

(51) 2021.01
(11) 618		
(13) Y
C07K 3/00
(21) AM20210030Y
(22) 20.04.2021
(72) Максим Симонян (AM), Рузан Симонян (AM)
(73) Максим Симонян, 0015, Ереван, Езник
Кохбацу 1а, кв. 3 (AM), Рузан Симонян, 0026,
Ереван, Лазо 6, кв. 54 (AM)
(54) Способ получения из тканей биосистем
термостабильных супероксид-продуцирующих
компонентов
(57) Изобретение относится к биохимии, в
частности, к способам получения из тканей
биосистем
термостабильных
супероксидпродуцирующих компонентов и может быть
использовано в экспериментальной медицине,
биотехнологии.
Из биосистем выделяются мембраны
клеток, ядер и митохондрий, далее выделенные
мембраны гомогенизируются   в воде, в
присутствии 5.10-5м гемоглобина, добавляя
0,1 М КОH до значения pH 9,5, полученные
гомогенаты инкубируются при температуре
37°С, в течение 1,5 ч, после чего смеси
центрифугуются, отделяются надосадочные
растворы и к ним добавляют 0,1 М
солянной кислоты до значения pH4,8, затем
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образовавшаяся мутность центрифугируется
и полученный осадок снова гомогенизируется
в воде при значении pH 9,5. В качестве
биосистем набираются компоненты животного и
растительного происхождения, а для выделения
изоформ, супероксид продуцирующего НЛПNox ассоциата, НСБ-Fe(III) комплекса, НЛП и
НСБ, надосадочные растворы подвергаются
ионообменной хроматографии на стеклянной
колонке с целлюлозой DE-52 и гел-фильтрацию
на стеклянной колонке с сефадексом G-100 при
значении pH 9,5.  При этом как компоненты
растительного происхождения, используются
мембранные и жидкофазные образования
лекарственных растений (Stevia, Rumex, Zingiber,
Glycyrrhiza), пищевых продуктов растительного
происхождения: фрукты (абрикос, виноград,
его косточки, малина, абрикос, груша, инжир),
бахчевые культуры (морковь, дыня, арбуз,
пищевые грибы, пшеничная и кукурузная мука) и
пищевых продуктов животного происхождения
(молоко коровы, желтки куриных яиц, икра
рыб).
Упрощается способ.
____________________

(51) 2021.01
(11) 619		
(13) Y
C08L 61/00
C08K 13/00
(21) AM20210034Y
(22) 05.05.2021
(72) Саркис Деркалуссян (AM)
(73) Саркис Деркалуссян, 0037, Ереван,
Арабкир 35, дом 2/1 (AM)
(54) Фрикционная композиция
(57) Изобретение относится к полимерным
композициям
фрикционного
назначения
и может применяться для изготовления
тормозных колодок автомобилей и для
фрикционных поверхностей, изобретение также
относится к ингредиентам экологически чистых
фрикционных композиций с неядовитым
натуральным полимерным вяжущим вещест
вом на водной основе, без металлов и
химических соединений на металлической или
неметаллической основе.
Фрикционная
композиция
включает
теплореактивные вяжущие вещества: каучук,
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неорганические наполнители и регуляторы
трения и износа. Она дополнительно включает
смесь порошков графита, скорлупы абрикосовой
косточки и каменноугольной смолы, взятых
в соотношении 2:1:2, смесь измельченного
вспученного перлита размером 0,05-0,3 мм
и масла соснового концентрата, взятых в
соотношении 3:1, в качестве теплореактивного
вяжущего вещества включает смесь натураль
ного каучука и серы, взятых в соотношении 9:1,
неорганический наполнитель – измельченный
туф размером 0,05-0,3 мм, дегидратированный
мраморный порошок, регулятор трения и износа
– измельченный базальт размером 0,05-0,3 мм,
в следующем соотношении составных частей,
% массы: смесь порошков графита, скорлупы
абрикосовой
косточки и каменноугольной
смолы, взятых в соотношении 2:1:2 - 8,012,0,
смесь
измельченного
вспученного
перлита
размером 0,05-0,3 мм и масло
соснового концентрата, взятых в соотношении
3:1 - 5,0-11,0, смесь натурального каучука и
серы, взятых в соотношении 9:1 - 15,0-20,0,
измельченный туф размером 0,05-0,3 мм - 10,012,0, измельченный базальт размером 0,05-0,3
мм - 25,0-30,0, дегидратированный мраморный
порошок - остальное.
Обеспечивает высокую износостойкость
тормозных колодок автомобилей и стабильность
коэффициента трения, при этом расширяется
ассортимент экологически чистых изделий,
изготовленных с фрикционной композицией
и
продукции,
имеющей
фрикционные
поверхности.
____________________

(51) 2021.01
(11) 620
(13) Y
E02B 13/00
(21) AM20200031Y
(22) 18.03.2020
(72) Гурген Аветисян (AM)
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева
32 (AM)
(54) Способ измерения расхода воды в водо
каналах
(57) Изобретение относится к измерению
расхода воды в водоканалах и реках, и может
использоваться для учета воды в водном
хозяйстве.
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Способ измерения расхода воды в
водоканалах включает расположенный на
берегу водоканала колодец,
вертикально
движущийся в нем поплавок, регистрирующий
прибор для записи вертикального движения
поплавка и труба, соединяющая колодец
с водоканалом. Высоту текущей воды по
водоканалу определяют путем прибавления
высоты вертикального смещения поплавка к
соотношению квадрата скорости воды в канале
на ускорение свободного падения.
Повышается точность измерения расхода
воды в водоканалах и реках, 2 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 621		
(13) Y
E02B 13/00
(21) AM20200032Y
(22) 23.03.2020
(72) Гурген Аветисян (AM), Анаит Гаспарян (AM),
Арман Симонян (AM)
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева
32 (AM)
(54) Сооружение измерения расхода воды в
водоканалах
(57) Изобретение относится к измерению рас
хода воды в водоканалах и реках и может
использоваться для учета воды в водном
хозяйстве.
Система для измерения расхода воды
в водоканалах имеет расположенный на
берегу реки колодец, который с помощью
трубы соединён к водоканалу, вертикально
движущийся к колодцу поплавок, который
упругим проводом соединен с барабаном
измерительного и регистрирующего прибора.
На трубе, соединяющей колодец с водоканалом,
установлен стабилизатор колебаний давления.
Повышается точность измерения расхода
воды в водоканалах, 3 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 622		
(13) Y
E21F 5/00
(21) AM20200089Y
(22) 02.10.2020
(72) Арташес Тадевосян (AM), Татевик Багдасарян
(AM), Патвакан Восканян (AM)
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(73) Арташес Тадевосян, 0062, Ереван, Нор
Норк 2-ой массив 58, кв. 28 (AM), Татевик
Багдасарян, 0012, Ереван, А, Хачатрян 15, кв.
22 (AM), Патвакан Восканян, 0019, Ереван,
Баграмяна 26, кв. 16 (AM)
(54) Способ закрепления пыльных поверх
ностей
(57) Изобретение относится к защите окру
жающей среды, в частности, к способам закреп
ления пыльных поверхностей.
Пыльную
поверхность
покрывают
слоем
высокомолекулярного
соединения
и осадочной
породой.
Перед покры
тием пыльной поверхности слоем высо
комолекулярного соединения ее покрывают
осадочной
породой, затем обрабатывают
слоем высокомолекулярного соединения 40%ным водным раствором поливинилацетата. В
качестве осадочной породы берут гравий с
размером частиц 10,0-15,0 мм. Водный 40%-ый
раствор поливинилацетата берут из расчета 7,08,0 л на 1 м2 запыленной поверхности.
Повышается степень закрепления пыльных
поверхностей.
____________________

(51) 2021.01
(11) 623
(13) Y
F41F 3/00
(21) AM20200030Y
(22) 12.03.2020
(72) О.Тарвердян (AM)
(73) О.Тарвердян, 0044, Ереван, Аван, квартал
Дурян, 31, кв. 38 (AM)
(54) Способ управления артиллерийским огнем
в направлении ненаблюдаемой неподвижной
цели с закрытой огневой позиции
(57) Изобретение относится к управлению
артиллерийским
огнем
и
может
быть
использовано для уничтожения сооружений
или технических средств с закрытых огневых
позиций, а также-скопившейся живой силы
противника на заранее известных позициях.
Согласно способу управления артилле
рийским огнем в направлении ненаблю
даемой неподвижной цели с закрытой огневой
позиции, сначала в компьютерную программу
вводят координаты цели, затем прицеливаясь
стреляют управляемым снарядом по указан
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ным координатам, после чего производят
корректировку цели, а затем стреляют по
скорректированной цели. Корректировку цели
выполняют после первого взрыва. Отслеживая
с помощью спутниковой связи траекторию
полета снаряда, определяют координаты
точки попадания снаряда, их сопоставляют с
координатами цели, заранее введенными в
компьютерную программу, затем с помощью
компьютерной
программы
выполняют
корректировку прицеливания.
Повышается точность и эффективность
поражения цели, 2 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 624
(13) Y
G02B 23/00
(21) AM20200043Y
(22) 21.05.2020
(72) Ованес Маргарян (AM), Мкртич Маргарян
(AM), Сона Маргарян (AM)
(73) Ованес Маргарян, 0040, Ереван, Аван,
Ачаряна 22б, кв. 67 (AM)
(54) Телескоп с жидким зеркалом
(57) Изобретение относится к телескопам c
жидким зеркалом.
Телескоп с жидким зеркалом имеет
платформу и неподвижно прикрепленный к
ней вертикальный стержень. К вертикальному
стержню в горизонтальном положении, с
помощью подвижного соединения присоединен
диск с механизмом, вращающим его вокруг
стержня. Телескоп имеет множество чаш с
отражающей жидкостью, которые установлены
на диске в наклонном положении в круговой
последовательности и направлены в сторону
вертикального стержня. Валы чаш с отражающей
жидкостью выполнены полыми. Телескоп имеет
также прикрепленный к диску с помощью
вертикального штатива бак с краном, при этом
бак установлен с возможностью движения
по вертикальной оси. К полым валам чаш и к
крану бака с помощью подвижного соединения
присоединена кольцевая трубка. Телескоп
дополнительно имеет кольцевой штатив,
присоединенный с помощью подвижного
соединения
к
вертикальному
стержню,
выполненный с возможностью движения по
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вертикальной оси и, присоединенные в круго
вой последовательности к кольцевому штативу,
камеры различного назначения с автономными
приводами.
Расширяется
диапазон
применения
телескопа, 1 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 625
(13) Y
H01L 31/00
(21) AM20210024Y
(22) 01.04.2021
(72) Сергей Халпахчян (AM)
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц
1а, кв. 73 (AM)
(54) Оптический поляриметр
(57)
Оптический
поляриметр
содержит
последовательно
установленные,
фокуси
рующий и фильтрующий узлы, конвертер,
осуществленный
в
виде
поляризатора,
оптоэлектронный преобразователь, к которому
подключен узел обработки и индикации
электрического сигнала, и устройство, вра
щающее конвертер. Конвертер содержит также
дополнительный идентичный поляри
затор,
жестко установленный так, чтобы направления
максимальной чувствительности поляризаторов
по отношению к плоско поляризованному
излучению, перпендикулярно падающего на
плоские поверхности поляризаторов составили
прямой угол. Поляриметр содержит также
воздействуемый посредством дополнительного
поляризатора дополнительный оптоэлектронный
преобразователь и подключенный к нему
дополнительный узел обработки и индикации
электрического сигнала.
Расширяются функциональные возмож
ности поляриметра, повышаются точность
измерений и удобство использования, 2 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 626
(13) Y
H01L 31/00
(21) AM20210025Y
(22) 01.04.2021
(72) Сергей Халпахчян (AM)
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц
1а, кв. 73 (AM)
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(54) Оптический поляриметр
(57)
Оптический
поляриметр
содержит
последовательно размещенные фокусирующее
и
фильтрующее
устройства,
конвертер
состоящий из поляризаторов, оптоэлектронные
преобразователи, к которым подключены
устройства
обработки
и
индикации
электрического сигнала и устройство вращаю
щее преобразователь излучения - конвертер.
Конвертер имеет два и три одинаковых
поляризатора, которые жестко установлены
так, чтобы по отношению к перпендикулярно
падающему
на
плоские
поверхности
поляризаторов
плоско
поляризованному
излучению
направления
максимальной
чувствительности первого и второго поляри
заторов составили бы прямой угол, а
направление максимальной чувствительности
третьего поляризатора делило бы этот прямой
угол пополам. Все поляризаторы снабжены
своими оптоэлектронными преобразователями
к которым подключены устройства обработки
и
индикации
электрического
сигнала.
Выход устройства обработки и индикации
электрического сигнала третьего поляризатора
подключен ко входу вращающего конвертер
вокруг
перпендикулярной
к
плоскостям
поляризаторов оси устройства.
Расширяются функциональные возмож
ности поляриметра, повышается точность
измерений, 2 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 627
(13) Y
H01Q 3/00
(21) AM20200009Y
(22) 31.01.2020
(72) Артур Егиши Мартиросян (AM), Радик
Костанян (AM), Павел Мужикян (AM), Грайр
Азибекян (AM)
(73) Артур Егиши Мартиросян, 0012, Ереван, ул.
Гр. Арцруни 28, кв. 33 (AM), Радик Костанян,
0009, Ереван, ул. Хоренаци 3, кв. 9 (AM), Павел
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Мужикян, 0037, Ереван, ул. А.Тиграняна 53,
кв. 1 (AM), Грайр Азибекян, 0052, ул. Канакер
шрджанцик тунел, д. 110 (AM)
(54) Метод радиолокации объекта
(57) Изобретение относится к обнаружению
и слежению за объектами в пространстве с
помощью электромагнитных волн.
Согласно методу радиолокации объекта
электромагнитные
волны
принимаются
двухмерной
радиолокационной
системой,
содержащей антенные элементы в горизон
тальном
и
вертикальном
расположении.
Регистрируют распределение мощности волн
в поперечном сечении распространения,
исходящих из телесного угла контролируемого
пространства, обнаруживают и отслеживают
находящиеся
там
объекты.
Регистрация
волн осуществляется по двум каналам. Для
радиолокации объекта в горизонтальном
направлении
используют
горизонтальную
цилиндрическую
линзу.
Регистрирующие
приемники в фокальной плоскости располагают
в горизонтальном ряду. Коэффициент усиления
волн в горизонтальном направлении измеряют
непосредственно и в случае, когда он изменяется
квадратичной функцией в зависимости от места
падения, а положение объекта в горизонтальном
направлении в поперечном сечении волн
определяют по соответствующей формуле.
Для радиолокации объекта в вертикальном
направлении
используют
вертикальную
цилиндрическую
линзу.
Регистрирующие
приемники в фокальной плоскости располагают
в вертикальном ряду. Коэффициент усиления
волн в вертикальном направлении измеряют
непосредственно и в случае, когда он изменяется
квадратичной функцией в зависимости от места
падения. Положение объекта в вертикальном
направлении в поперечном сечении волн
определяют по соответствующей формуле.
Преобразовывается распределение мощ
ности волн от распространения в вертикальном
сечении, 4 ил.
____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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