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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 3381 (13) A
A61B 3/00

(21) AM20190135 (22) 18.11.2019
(72) Արա Քեշիշեան (AM) 
(73) Արա Քեշիշեան (AM) 
(54) Շլության ուղղման եղանակ և սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ ակնաբուժությանը և կարող է 
կիրառվել շլության որոշման և ուղղման համար։

Համակարգը ներառում է շեղված աչքն 
ուղղելու ակնոց, որն ունի ոսպնյակներ, որոնք 
պրոցեսորից ստացած հրահանգի համաձայն 
փոխում են թափանցիկությունը։ Աչքի շեղումը 
համակարգը որոշում է ակնոցի մեկ կամ մի քանի 
սենսորներից ստացված տվյալների հիման 
վրա։ Տվյալները ստացվում են պարբերաբար 
և համեմատվում են տվյալների հիմնական 
հավաքածուի հետ։ 

Շեղում հայտնաբերելու դեպքում համա-
պատասխան ոսպնյակը միանում է, որպեսզի 
նորմալ աչքը փակի, ինչը շեղված աչքին 
ստիպում է ուղղվել, 9 նկ.:  
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2020.01 (11) 3382 (13) A
C11D 10/00 

(21) AM20200003 (22) 10.01.2020

(72) Արթուր Ռոբերտի Ղազարյան (AM) 
(73) «Կրեատիդա» ՍՊԸ (AM) 
(54) Ունիվերսալ մաքրող միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է կենցաղային 
քիմիային, մասնավորապես` ունիվերսալ մաք-
րող միջոցների բաղադրակազմերին, որոնք 
կարող են կիրառվել պլաստիկից, ճենապակուց, 
հախճապակուց, ապակուց և արծնից 
պատրաստված իրերի, ինչպես նաև մետաղյա 
կարծր մակերևույթով տնային օգտագործման 
իրերի մաքրման համար և այլն:

Մաքրող միջոցը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված. %. իոնա-
փոխանակիչ ազդակ (ցեոլիթ)` 43.0-45.0, 
կոնսերվանտ (նատրիումի բենզոատ)` 
0.15-0.18, КМЦ մակնիշի սոսնձող ազդակ 
(կարբօքսիմեթիլ ցելյուլոզ)` 0.2-0.28, հիմնային 
լվացող ազդակ (նատրիումի մետասիլիկատ)` 
1.7-1.9, փրփրագոյացնող  ազդակ (նատրիումի 
լաուրիլսուլֆատ-SLES)` 0.5-0.7, էմուլսարար 
(դիմեթիլալկիլամինոօքսիդ)` 0.2-0.3, հոտա-
վորիչ` 0.2-0.3 և ջուր` մնացածը:

Ընդլայնվում է մաքրող միջոցների տեսա-
կանին և բարձրացվում են դրանց մաքրող 
հատկությունները:
(74) Ալբինա Նազարյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

7

ՄԱՍ 1
 

7

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 2020

Արտոնագրաունակության մասին
 գործակալության  եզրակացությունները

(51) 2020.01 (11) 2769 (13) B
A01G 15/00
E01H 13/00
G01S 9/00

(21) AM20120049
(22) 20.03.2012
(72) Արտաշես Կորյունի Առաքելյան (AM) 
(73) Արտաշես Կորյունի Առաքելյան, 0006, 
Երևան, Գարեգին Նժդեհի 2, բն. 24 (AM) 
(54) Լայնամասշտաբ հակակարկտային 
պաշտպանության ինքնաշխատ եղանակ և 
ցանց
(57) 1.Լայնամասշտաբ հակակարկտային 
պաշտպանության ինքնաշխատ եղանակ, 
ըստ որի հակակարկտային պաշտպանության 
ենթակա M վայրերից յուրաքանչյուրում 
տեղակայված փակ ծավալում` կարկտի 
կանխարգելման ակուստիկական գեներատորի 
պայթյունի խցիկում գեներացնում են և 
ուղղահայաց դեպի վեր ուղղորդում են 
անհրաժեշտ հզորությամբ և գերձայնային 
արագությամբ տարածվող հարվածային 
ալիքներ, ընդ որում պայթուցիկ գազի 
ներանցումը պայթյունի խցիկ և պայթյունի 
խցիկ ներանցված գազի ու օդի խառնուրդի 
պայթեցումը պայթյունի խցիկում տեղակայված 
բռնկիչի միջոցով իրականացնում են համաձայն 
կառավարման վահանից ստացվող հրաման-
ների ազդանշանների. տարբերվում է նրանով, 
որ հակակարկտային պաշտպանության 
ենթակա M վայրերից յուրաքանչյուրում մինչև 
գազի պայթեցումը ռադիոհաճախությունների 
որոշակի տիրույթում չափում են երկնքի 
սեփական ռադիոջերմային ճառագայթման 
ազդանշանների հզորությունը, չափման 
արդյունքում ստացվող մեծության արժեքը 
միաժամանակ համեմատում են բազմուղի 
կառավարվող շեմային սարքի միջոցով 
ստացված, միմյանցից տարբեր N թվով շեմային 
արժեքների հետ, յուրաքանչյուր շեմային արժեքի 
գերազանցման դեպքում շեմային սարքի այդ 
շեմին համապատասխանող ելքում ձևավորում 
են լարման միավոր արժեքով ազդանշան, իսկ 
հակառակ դեպքում՝ շեմային սարքի այդ շեմին 
համապատասխանող ելքում՝ լարման զրո 

արժեքով ազդանշան, ապա N ընդհանուր թվով 
միավոր և զրո արժեքներով ազդանշանները 
համատեղ համադրում են երկուական կոդի հետ, 
ձևավորում են երկուական կոդով ստացվող 
թվին համապատասխան ահազանգող 
կոդ ազդանշան, որը հաղորդալարերով 
փոխանցում են կառավարման վահանին, 
կառավարման վահանում ձևավորում են 
փոխանցված ահազանգող կոդ ազդանշանին 
համապատասխանող աշխատանքային 
հրամանների ազդանշաններ, որոնց հիման վրա 
ավտոմատ կարգավորում են ակուստիկական 
գեներատորի աշխատանքային ռեժիմը` 
հերթապահություն, միացում, անջատում, 
կամ պայթյունների դադարեցում, ընդ որում` 
հակակարկտային պաշտպանության ենթակա 
M վայրերից յուրաքանչյուրում կարկտի 
կանխարգելման ակուստիկական գեներա տորի 
միացում աշխատանքային ռեժիմի կարգմանը 
զուգընթաց գեներացնում են ու ռադիո-
ալիքներով հաղորդում եթեր` վայրին համապա-
տասխանող նախազգուշացնող կոդ ազդա նշան, 
իսկ հակակարկտային պաշտպանու թյան 
ենթակա M վայրերից յուրաքանչ յուրում 
կարկտի կանխարգելման ակուստի-
կական գեներատորի հերթապահություն 
աշխատանքային ռեժիմի կարգմանը 
զուգընթաց սկսում են անընդհատ վերահսկել 
եթերը` հաղորդված նախազգուշացնող կոդ 
ազդանշանի ընդունման համար, ընդունում 
են եթեր հաղորդված նախազգուշացնող կոդ 
ազդանշանը, համեմատում են ընդունված 
նախազգուշացնող կոդ ազդանշանը վայրի 
համար նախապես սահմանված L թվով 
սեփական կոդ ազդանշանների հետ, 
սեփական կոդ ազդանշաններից ցանկացածի 
հետ ընդունված նախազգուշացնող կոդ 
ազդանշանի համընկնման դեպքում ձևավորում 
են նախապաշտպանություն կոդ ազդանշան, 
իսկ հակառակ դեպքում ձևավորում են զրո 
ազդանշան, նախապաշտպանություն կոդ 
ազդանշանի ձևավորման դեպքում կարգում 
են կարկտի կանխարգելման ակուստիկական 
գեներատորի նախապաշտպանություն աշխա-
տանքային ռեժիմը` համեմատում են այդ 
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վայրում երկնքի սեփական ռադիոջերմային 
ճառագայթման հզորության չափման 
արդյունքում ստացվող մեծության արժեքը 
նախապաշտպանական շեմային արժեքի 
հետ, նախապաշտպանական շեմային 
արժեքի գերազանցման դեպքում այդ շեմին 
համապատասխանող ելքում ձևավորում 
են նախապաշտպանություն ահազանգող 
կոդ ազդանշան, իսկ հակառակ դեպքում 
այդ շեմին համապատասխանող ելքում 
ձևավորում են զրո ազդանշան, ձևավորված 
նախապաշտպանություն ահազանգող կոդ 
ազդանշանը փոխանցում են կառավարման 
վահանին, կառավարման վահանում ձևավորում 
են փոխանցված նախապաշտպանություն 
ահազանգող կոդ ազդանշանին համապա-
տասխանող նախապաշտպանություն հրա-
ման ազդանշան, համաձայն ձևավորված 
նախապաշտպանություն հրաման ազդա-
նշանի գործարկում են կարկտի կանխար-
գելման ակուստիկական գեներատորը 
նախապաշտպանություն աշխատանքային 
ռեժիմի համար նախատեսված 
պայմաններով, ցանկացած վայրի կարկտի 
կանխարգելման ակուստիկական գեներատորի 
նախապաշտպանություն աշխատանքային 
ռեժիմը անջատում են վայրին վերաբերվող 
նախազգուշացնող կոդ ազդանշանների 
հաղորդումների դադարեցումներից 
անմիջապես հետո, կամ այդ վայրի կարկտի 
կանխարգելման ակուստիկական գեներատորի 
միացում կամ պայթյունների դադարեցում 
աշխատանքային ռեժիմների կարգմանը 
զուգընթաց: 

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ յուրաքանչյուր վայրում պայթուցիկ 
գազի ներանցմանը զուգընթաց ներանցում են 
որևէ ազդանյութ:

3. Եղանակն ըստ 1-ին կամ 2-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
յուրաքանչյուր վայրում ահազանգող կոդ 
ազդանշանը և նախապաշտպանություն 
ահազանգող կոդ ազդանշանը հաղորդում են 
կառավարման վահանին ռադիո ալիքներով: 

4. Եղանակն ըստ 1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ 
կետերից ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, 
որ հակակարկտային պաշտպանության 
ենթակա M վայրերն ընդգրկող ենթատարածքի 

K թվով վայրերից անընդհատ կամ 
պարբերաբար չափում են հակակարկտային 
պաշտպանության ենթատարածքին հարող 
տարածքի երկնքի սեփական ռադիոջերմային 
ճառագայթման ազդանշանների հզորությունը, 
չափման արդյունքում ստացվող մեծության 
արժեքը համեմատում են մինիմալ շեմային 
արժեքի հետ, որի գերազանցման դեպքում 
գեներացնում են ու ռադիոալիքներով հաղորդում 
եթեր հարակից տարածքից վայրին սպառնող 
վտանգի վերաբերյալ նախազգուշացնող կոդ 
ազդանշան, որն ընդունում են հակակարկտային 
պաշտպանության ենթակա M վայրերից 
յուրաքանչյուրում: 

5. Եղանակն ըստ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 
4-րդ կետերից ցանկացածի. տարբերվում է 
նրանով, որ յուրաքանչյուր վայրում ձևավորված 
և եթեր հաղորդված նախազգուշացնող 
կոդ ազդանշանը ընդունում են գլխավոր 
կառավարման կենտրոնում, մշակում են 
ընդունված նախազգուշացնող կոդ ազդանշանը, 
մշակված նախազգուշացնող կոդ ազդանշանը 
վերահաղորդում են եթեր, որն ընդունում են 
հակակարկտային պաշտպանության ենթակա 
M վայրերից յուրաքանչյուրում: 

6. Հակակարկտային պաշտպանության 
ինքնաշխատ ցանց, որը ներառում է 
հակակարկտային պաշտպանության 
ենթակա M վայրերում տեղակայված M թվով 
կարկտի կանխարգելման ակուստիկական 
գեներատորներ, որոնցից յուրաքանչյուրն 
ունի պայթյունի գլանաձև խցիկ և կոնաձև 
ուղղորդող փող, որոնք միմյանց միակցված են 
միացման փողրակով, իսկ պայթյունի խցիկն 
ունի օդի հոսքի կափարիչավոր պատուհաններ, 
որոնց ընդհանուր մակերեսը մեծ է միացման 
փողրակի վզիկի մակերեսից, գազի ներարկիչ 
և պայթյունի խցիկում տեղակայված բռնկիչ, 
գազի մատակարարման համակարգ, որն 
իրար հաջորդաբար միացված մեխանիկական 
փականի, էլեկտրամագնիսական փականի 
և ճնշում ապահովող սարքի միջոցով 
միացված է պայթյունի խցիկում տեղակայված 
գազի ներարկիչին, կառավարման 
վահան, էլեկտրասնուցման համակարգ և 
հեռակառավարման համակարգ` կառավարման 
վահանի հեռակառավարումը իրականացնելու 
համար բջջային հեռախոսակապի (GSM 
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համակարգի) միջոցներով. տարբերվում է 
նրանով, որ հակակարկտային պաշտպանու-
թյան ենթակա M վայրերից յուրաքանչյուրն 
ունի հայտնաբերող ու ահազանգող բլոկ, որը 
ներառում է հաջորդաբար միացված ալեհավաք, 
ռադիոմետրիկ ընդունիչ, կառավարվող 
կոմպենսացնող սարք, բազմուղի կառավարվող 
շեմային սարք, ահազանգող սարք և հաղորդիչ, 
հաջորդաբար միացված ընդունիչ և կոդ 
ազդանշանների համեմատման կառավարվող 
սարք, հաջորդաբար միացված առաջին 
կառավարվող անջատիչ, կառավարվող միաշեմ 
սարք և երկրորդ կառավարվող անջատիչ, 
որի ելքը հաղորդալարերով միացված է 
կառավարման վահանի մուտքին, իսկ 
կառավարվող մուտքը միացված է ահազանգող 
սարքի ելքին, առաջին կառավարվող 
անջատիչի մուտքը միացված է կառավարվող 
կոմպենսացնող սարքի ելքին, իսկ կառավարվող 
մուտքը միացված է կոդ ազդանշանների 
համեմատման կառավարվող սարքի ելքին, 
ահազանգող սարքի ելքը հաղորդման գծերով 
(հաղորդալարերով) միացված է կառավարման 
վահանի մուտքին, իսկ մուտքերը միացված են 
բազմաշեմ շեմային սարքի համապատասխան 
ելքերին: 

7. Ցանցն ըստ 6-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ նրա յուրաքանչյուր կարկտի 
կանխարգելման ակուստիկական գեներատորն 
ունի պայթյունի խցիկում տեղակայված 
ազդանյութի ներարկիչ և ազդանյութի 
մատակարարման համակարգ, որը ներառում 
է ազդանյութով լցավորված տարողություն, որն 
իրար հաջորդաբար միացված ազդանյութի 
մեխանիկական փականի, ազդանյութի 
էլեկտրամագնինիսական փականի և 
ազդանյութի ճնշում ապահովող սարքի միջոցով 
միացված է ազդանյութի ներարկիչին: 

8. Ցանցն ըստ 6-րդ կամ 7-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ նրա 
յուրա քանչյուր հայտնաբերող ու ահա զանգող 
բլոկն ունի էլեկտրասնուցման առանձին 
համակարգ: 

9. Ցանցն ըստ 6-րդ, 7-րդ կամ 8-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ նրա 
յուրա քանչյուր հայտնաբերող ու ահազանգող 
բլոկն ունի հաղորդող սարք, որի մուտքը 
միացված է ահազանգող սարքի և երկրորդ 
կառավարվող անջատիչի ելքերին և ընդունող 
սարք, որի ելքը միացված է կառավարման 
վահանի մուտքին: 

10. Ցանցն ըստ 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կամ 
9-րդ կետերից ցանկացածի. տարբերվում 
է նրանով, որ ցանցն ունի հակա կարկ-
տային պաշտ պանությանը ենթակա M 
վայրերը սպասարկող կարկուտի հեռահար 
հայտնաբերման ու ահազանգման համալիր, 
որը ներառում է K թվով կարկոտի հեռահար 
հայտնաբերող ու ահազանգող համակարգեր, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հաջորդաբար 
միացված հեռահար համակարգի ալեհավաք, 
հեռահար համակարգի ռադիոմետրիկ 
ընդունիչ, հեռահար համակարգի կառավարվող 
կոմպենսացնող սարք, հեռահար համակարգի 
միաշեմ կառավարվող շեմային սարք, 
հեռահար համակարգի ահազանգող սարք 
և հեռահար համակարգի հաղորդիչ, և ունի 
էլեկտրասնուցման աղբյուր:

11. Ցանցն ըստ 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ կամ 
10-րդ կետերից ցանկացածի. տարբերվում 
է նրանով, որ ցանցն ունի ընդհանուր 
կառավարման կենտրոն, որն ունի հաջորդաբար 
միացված կենտրոնական ընդունիչ, մշակող ու 
վերլուծող սարք և կենտրոնական հաղորդիչ և 
էլեկտրասնուցման սեփական համակարգ:

____________________
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Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20182121  (111) 30597
(220) 26.12.2018 (151) 14.04.2020
   (181) 26.12.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Արթուրի 
Աղաբաբյան, Երևան, Նոր Նորքի 3-րդ զանգվ.,  
Քոչարյան 12/5, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «FLORIST» բառը և «FLOWERS & DESIGN» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, վարդագույն, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ծաղիկների վաճառք. կոն-
ֆետներից կազմված կոմպոզիցիաների 
վաճառք. աքսեսուարների վաճառք:

____________________

(210) 20190243  (111) 30598
(220) 12.02.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 12.02.2029
(730) Սավենսիա ՍԱ, FR 
(442) 16.04.2019
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «1979» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. պանիր, բացառությամբ «Կամամ-
բեր» տեսակի պանրի. կաթնամթերք: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190244  (111) 30599
(220) 12.02.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 12.02.2029
(730) Սավենսիա ՍԱ, FR 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «marque francaise depuis 1979» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. պանիր, բացառությամբ «Կամամ-
բեր» տեսակի պանրի. կաթնամթերք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190705  (111) 30600
(220) 10.04.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 10.04.2029
(730) Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190772  (111) 30601
(220) 16.04.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 16.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 1. քիմիական պատվածքներ 
ակնա  ոսպնյակների համար. աղտոտումից 
պաշտ պանող քիմիական պատվածքներ 
ակնաոսպնյակների համար. կոնդենսատի 
գոյացումից պաշտպանող քիմիական 
պատվածքներ ակնաոսպնյակների համար. 

դաս 9. լողի ակնոցներ. ակնոցներ ստորջրյա 
լողի համար. լողի դիմակներ. ստորջրյա լողի 
դիմակներ. խողովակներ ստորջրյա լողի 
համար. գլխիկներ լողի դիմակների համար. 
քթի պնդակներ լողորդների համար. ստորջրյա 
լողի ժամանակ օգտագործվող ականջի 
ներդրակներ. քթասեղմիչներ լողորդների և 
սուզորդների համար.

դաս 10. պաշտպանիչ ականջակալներ լողի 
համար.

դաս 18. իրերի տոպրակներ. սպոր-
տային պայուսակներ. պայուսակներ. 
թիկնապայուսակներ.

դաս 24. սրբիչներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
լողազգեստ. լիֆեր. լողավարտիքներ. 
լողավարտիք-շորտեր. շորտեր. հողաթափներ 
(կոշկեղեն). տանկինիներ (լողազգեստ). 

տունիկաներ. չստեր. լողի կոշիկներ. լողի 
գլխարկներ. պանամաներ. հիդրոկոստյումներ. 
նեոպրենից բաճկոններ. ջրային սպորտով 
զբաղվողների համար նեոպրենից բաճկոններ. 
նեոպրենից գուլպաներ. նեոպրենից 
կիսակոշիկներ. նեոպրենից ձեռնոցներ. 
նեոպրենից շորտեր. նեոպրենից շալվարներ. 

դաս  27.  գորգեր նստոցների համար, 
մասնավորապես գորգեր զբոսախնջույքների 
համար. լողափի գորգեր. 

դաս 28.  խաղեր, խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. լողի 
պարագաներ, այդ թվում՝ պահող տախտակներ 
լողի համար. առանց ոտքերի շարժման մարմինը 
ջրի վրա պահող լողաններ լողորդների համար. 
թիեր թիավարման համար. լողաթաթեր. 
հատուկ պարկեր լողաթաթերի համար. հատուկ 
թիկնապայուսակներ լողաթաթերի համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190971  (111) 30602
(220) 10.05.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 10.05.2029
(730) «Արմստոյեվ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Բրյուսով թաղ. 70/27, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «CHOCOLATE GALLERY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
____________________

(210) 20191041  (111) 30603
(220) 21.05.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 21.05.2029



ԳՅՈՒՏԵՐ

14

ՄԱՍ 1

14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 2020

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Ռոստոմյան 
Մարատի, Երևան, Շիրվանզադե 24/30, բն. 39, 
AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «Oil» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 4. մեքենայի շարժիչի յուղեր, 
քսայուղեր. փոխանցման տուփի յուղեր:

____________________

(210) 20191119  (111) 30604
(220) 29.05.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 29.05.2029
(730) «Արփին ըմպելիքներ» ՍՊԸ, ք. Հրազդան, 
Ջրառատ թաղ. 45, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կանաչ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ. սուրճ:
____________________

(210) 20191207  (111) 30605
(220) 10.06.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 10.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ֆադեև Միխաիլ 
Վալերևիչ, RU 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթա-

որովայնային գոտիներ. որովայնային 
իրանակալներ. բժշկական ներքնակներ 
ծննդաբերության համար. լսողական 
ապարատներ թույլ լսողություն ունեցողների 
համար. լսափողակներ. վիրաբուժական 
սեղմիչներ. բժշկական ասեղներ. ասեղներ 
կարեր դնելու համար. արգանդային 
(հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի թերապևտիկ 
ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական 
նպատակների համար. տակը դնելու մոմլաթներ 
հիվանդանոցային մահճակալների համար. 
սավաններ անպահությամբ տառապողների 
համար. փողաձողեր (կաթետերներ). 
ռադիումային խողովակներ բժշկական 
նպատակների համար. մանկական ատամնա-
օղակներ. ոսկրաբուժական վիրակապեր 
հոդերի համար. վիրաբուժական սևեռա-
թիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ) կալանդներ. 
գալվանական գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. սանիտարահիգիենիկ տակադիր 
պետքանոթներ. տակադիր պետքանոթներ 
բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական գործիքներ անասնա-
բույժների համար. մանկական սննդի շշեր 
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. 
հերձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. աղելարեր. անվավոր 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
ոսկրաբուժական իրեր. կալանդներ ճողվածք-
ների համար. կոշիկների սուպինատոր ներ 
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(վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ 
(փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
մարմնի խոռոչները լվանալու համար. գոտիներ 
բժշկական նպատակների համար. կալանդներ 
հղիների համար. ոսկրաբուժական գոտիներ. 
ատամնաբույժի բազկաթոռներ. ամորձատման 
աքցաններ. էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ոսկրահարդար կոշիկներ. արհեստական 
ատամներ. վիրաբուժական սպունգներ. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ. 
պայուսակներ բժշկական գործիքների 
հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր. 
ապարատուրա անզգայացման համար. 
վիրաբուժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրական 
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ 
(վիրաբուժական). կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
կոշտուկները կտրելու համար. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր. բարձիկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական կտրող 
գործիքներ. ինկուբատորներ բժշկական 
նպատակների համար. գդալներ դեղ ընդունելու 
համար. քերակներ լեզուն մաքրելու համար. 
ականջի ունելյակներ. ատամնաբուժական 
շաղափներ. ատամնաբուժական ապարատուրա 
և գործիքներ. բույթեր ատամների 
պրոթեզավորման համար. ատամի պրոթեզներ. 
նշտարներ. ատամնաբուժական հայելիներ. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ներարկումների համար. 
ջրաքաշման փողակներ բժշկական նպա-
տակների համար. ջրի պարկեր բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան ապա-
րատների էկրաններ բժշկական նպատակների 
համար. էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր 
(զննաձողեր) բժշկական նպատակների համար. 
պոմպեր բժշկական նպատակների համար. 
ապարատուրա արյան անալիզների համար. 
բազկաթոռներ բժշկական կամ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. պղպջակային 
կաթոցիչներ բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական աքցաններ. ապարա տուրա 
գալվանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ 
մերսման համար. գաստրոսկոպներ 
(ստամոքսա դիտակներ). բժշկական սառցա-
պարկեր. արյունաչափիչներ. ջրային 

մահճակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ենթամաշկային 
ներարկումների համար. որովայնային 
բարձիկներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. քնաբեր բարձիկներ. ուրոլոգիական 
(միզաբանական) սարքեր և գործիքներ. 
ինսուֆլյատորներ. հոգնաներ. ուլտրա-
մանուշակագույն լամպեր բժշկական նպա-
տակների համար. լազերներ բժշկական 
նպատակների համար. կաթնածծիչներ. լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. գոլորշիա-
րարներ բժշկական նպատակների համար. 
միզաընդունիչներ (միզահավաք անոթներ). 
ծնոտների պրոթեզներ. անզգայացման 
դիմկալներ. մերսման սարքեր. բժշկական 
սարքեր և գործիքներ. բժշկական անոթներ. 
բժշկական գործիքների պիտոյատուփեր 
(ճամպրուկներ). վերջավորությունների պրո-
թեզներ. վիրաբուժական հայելիներ. հատուկ 
կահույք բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական գործիքներ. գոտիներ 
պորտի համար. ակնաչափներ. սարքեր 
զարկերակի չափման համար. ակնադիտակներ. 
լսողական օրգանները պաշտպանող միջոցներ. 
արհեստական մաշկ վիրաբուժական 
նպատակների համար. հենակների 
(անթացուպերի) ծայրապանակներ. դեղա-
հաբերը ներածելու հարմարանքներ. 
նախապահպանակներ. զարկերակային ճնշման 
չափման սարքեր. քվարցային լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ և տեղակայանքներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենագրեր 
բժշկական նպատակների համար. 
ռադիոգիտական ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. ապարատներ 
ճառագայթային բուժման համար. վերա կեն-
դանացման ապարատուրա. ռենտգենյան 
խողո    վակներ բժշկական նպատակների համար. 
հարմարանքներ ռենտգենյան ճառագայթ   նե րից 
պաշտպանվելու համար. շնչադիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. ապարա-
տուրա արհեստական շնչառության համար. 
սղոցներ վիրաբուժական նպատակների 
համար. կրծքի պրոթեզներ. արգանդային 
ներարկիչներ. հեշտոցային սրսկիչներ. 
լսափողակներ. հենարաններ տափակա-
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թաթության դեպքում օգտագործելու համար. 
ապարատուրա խլությունը բուժելու համար. 
պահող վիրակապեր. կարեր դնելու նյութեր. 
վիրահատական սեղաններ. հերյուններ. 
միզուկային զոնդեր (զննաձողեր). միզուկային 
ներարկիչներ. բժշկական բանկաներ. 
անասնաբուժական սարքեր և գործիքներ. 
թրթռական ապարատներ մահճակալների 
համար. թրթռամերսիչներ. աչքի պրոթեզներ. 
օդակախութային սարքեր բժշկական 
նպատակների համար. փչովի բարձեր 
բժշկական նպատակների համար. փչովի 
բարձիկներ բժշկական նպատակների համար. 
փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ բժշկական նպատակ-
ների համար. վիրաբուժական առաձգական 
գուլպաներ. երակների լայնացման ժամանակ 
օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ) երկար 
գուլպաներ. հենակներ (անթացուպեր). ծծակով 
շշերի կափարիչներ. ծծակներ մանկական շշերի 
համար. ոսկրահարդար միջատակեր. մանրէա-
զերծված վիրաբուժական սավաններ. հատուկ 
բժշկական նպատակների համար հարմա-
րեցված մահճակալներ. էլեկտրոդներ 
բժշկական նպատակների համար. էլեկտրական 
գոտիներ բժշկական նպատակների համար. 
ապարատուրա ֆիզիկական վարժություն ների 
համար բժշկական նպատակներով. ինկու-
բատորներ նորածինների համար. 
հարմարանքներ մարմնի խոռոչները մաքրելու 
համար. ատամնաբուժական էլեկտրական 
ապարատուրա. ապարատուրա բժշկական 
անալիզների համար. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների զտիչներ բժշկական նպա-
տակների համար. ծխահարման ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. իրանա-
կալներ բժշկական նպատակների համար. ոչ 
քիմիական հակաբեղմնա վո րիչ միջոցներ. 
էլեկտրական ծածկոցներ բժշկա կան նպա-
տակների համար. մազի պրոթեզներ. 
վիրաբուժական ծնկակալներ. ոսպնյակներ 
(ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստ ման 
համար. պառկելախոցերի առաջացումը 
կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ 
ապարատուրա. շնչաչափներ (բժշկական 
գործիքներ). ջերմաչափներ բժշկական 
նպատակների համար. ասեղներ ասեղնա-
բուժության համար. հատուկ հագուստ 

վիրահատական սենյակների համար. 
ախտորոշման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. գործիքներ 
էլեկտրաասեղնաբուժության համար. սրտա-
խթանիչներ. հարմարանքներ հաշմանդամ-
ներին տեղափոխելու համար. դիմկալներ 
բժշկական անձնակազմի համար. 
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրա-
բուժական սավաններ. վիրաբուժական 
ներպատ վաստիչներ արհեստական նյութերից. 
ջերմաճնշակներ առաջին օգնության համար. 
գիշերանոթների նստոցներ. սրտի դեֆիբրիլյա-
տորներ. դիալիզորդ սարքեր. լարային 
ուղղորդիչներ (բժշկական). օրթոդոնտիկ 
սարքեր. բժշկության մեջ օգտագործվող 
օդաքաշ ապարատներ. հատուկ տարողու-
թյուններ բժշկական թափոնների համար. 
լանջագոտի (պահող կալանդ). պարկիկներ 
հեշտոցային ցնցուղման համար. էրոտիկ 
տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). միկրոողորկ-
ման ապարատներ մաշկի համար. մարմնի 
ֆունկցիոնալ խանգարումները վերականգնելու 
համար ապարատուրա բժշկական նպա-
տակներով. ստենտներ. ականջի վիրախծուծներ 
(ականջը պաշտպանելու հարմարանքներ). 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր 
բժշկական նպատակների համար. հենա-
սայլակներ սահմանափակ հնարավորու-
թյուններ ունեցող անձանց համար. 
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար. կորյակային ցանը 
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. 
քառակուսի հենարանով ձեռնափայտեր 
բժշկական նպատակների համար. ներդիտակ 
խցիկներ բժշկական նպատակների համար. 
սրտի աշխատանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող 
(կոմպրեսիոն) հագուստ. սեքս-խաղալիքներ. 
ուղեղի էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող 
միջոցներ դեղերը մաշկի տակ ներարկելու 
համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի 
սևեռակման համար. բժշկական մածկա-
թիակներ. ասպիրատորներ քթի համար. 
պաշտպանիչ ատամնակալներ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. դաշտա-
նային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. 
օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ 
մանրէների նույնականացման համար 
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բժշկական նպատակներով. ապարատներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտությունների համար 
բժշկական նպատակներով. ցողունային 
բջիջների վերականգնման ապարատներ 
բժշկական նպատակներով. մարմնի ճարպը 
հսկող-չափող սարքեր. մարմնի կազմությունը 
հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների 
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ. 
հակառևմատիկ օղակներ. ապարանջան ներ 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական ռոբոտներ. ծծակներ 
մանուկներին կերակրելու համար. ապարան-
ջաններ սրտխառնոցի դեմ. քայլավարժանքի 
անվավոր սայլակներ. ջրածնային ինհալյա-
տորներ (ներշնչակներ). մագնիսա-
ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) 
ապարատներ, բժշկական նպատակների 
համար. մահճակալների փչովի ներքնակներ 
բժշկական նպատակների համար. սառեցնող 
սպեղանալաթեր բժշկական նպատակների 
համար. սառեցնող բարձիկներ առաջին 
օգնության համար. ձեռքի շարժական 
միզամաններ. ձեռնափայտեր բժշկական 
նպատակների համար. ռոբոտային 
էքզոկմախքների կոստյումներ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ակուպրեսուրային ապարանջաններ. երեխա-
ների ծծակների պնդակ-բռնիչներ. խոլեստե-
րինը չափող գործիքներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ  տա րարությունների    փակցնում.   ներմուծման-
արտա հանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկա տվության 
գործակալությունների ծառայու թյուններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-

կազմը կառավարելու հարցերով. գործարա-
րության կառավարման խորհրդատվական 
ծառայություններ. մեքենագրման ծառայու-
թյուններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի վար-
ձույթ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառայություններ հասարակական հարաբերու-
թյունների բնագավառում. սղագրական 
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր-
դա գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն գործարարու-
թյան կառավարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կար ծիքի հետա զոտում. վճարման փաստա  -
թղթերի նա խապատրաստում. աշխա   -
տա կիցների հաս տիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
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յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 

հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու-
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
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կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրա-
խային մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարա-
րության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների միջո-
ցով արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետա-
կան ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէաբանության բնագավառում. ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագա-
վառում. խորհրդատվություն ճարտարա-
պետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 

տեխնոլոգիական հետազոտություններ. 
նավթահորերի հսկողություն. հետա զոտու-
թյուններ կոսմետոլոգիայի բնագա վառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություն ներ 
մեխանիկայի բնագավառում. մանա-
ծա գործական արտադրանքի փորձար -
կումներ. երկրաբանական հետա խուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում, չափա-
բերում (չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիա կանացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտա-
կան փորձաքննություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնա-
յին կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
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համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ կապ-
ված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի 
որակի գնահատում. բրդի որակի գնա-
հատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ, կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. համակարգ չային 

անվտանգության ոլորտում խորհրդատվություն. 
տեխնիկական փաստա թղթերի կազմում. 
ինտերիերի դիզայն. բջջային հեռախոսների 
ապակողպում. համակարգչային համակար-
գերի մոնիտորինգ անսարքությունները 
բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատա լոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայություն-
ներ տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման 
ծառայություններ. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը 
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար. վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառա-
յություն (PaaS). համակարգչային հարթակ-
ների կատարելագործում. այցեքարտերի 
ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ բնական աղետ-
ների ոլորտում. նավթի, գազի և 
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա-
խուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնագրային քարտեզագրման ոլոր-
տում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետա զոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխ նոլոգիաների ոլորտում.

դաս 44. կենդանիների բուծում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
պսակ ների պատրաստում (ծաղկային 
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արվեստ). ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների ծառա-
յու թյուններ. սանիտարական ծառայություն. 
բանջարաբուծություն. այգեգործություն. 
գյուղա տնտեսական սարքավորանքի 
վար ձույթ. մերսում. բժշկական օգնու-
թյուն. ակնաբույժների ծառայություններ. 
բուծարա  նա գետների ծառայություններ. 
ֆիզիո թերապիա. առողջարանների 
ծառայություններ. անասնաբուժական օգնու-
թյուն, ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով 
տների ծառայություններ. պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում. 
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի 
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք. 
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու-
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվու-
թյուն դեղագործության հարցերով. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժություն. 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, 
այգեգործական և անտառային տնտեսության 
վնասատուների ոչնչացում. մոլախոտերի 
ոչնչացում. տնային կենդանիների խնամք. 
մազերի պատվաստում. հոգեբանների 
ծառայություններ. սանիտարատեխնիկական 
սարքավորանքի վարձույթ. բուժում հոմեո-
պաթիկ բնահյութերով, ծառայություն ներ 
արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական 
բեղմնավորում. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ. 
փորձանոթում բեղմնավորման ծառայու-
թյուններ, արտամարմնային բեղմնավորման 
ծառայություններ. դաջում. հեռաբուժ-
ման ծառայություններ. լանդշաֆտային 
դիզայն. շոգեբաղնիքների ծառայություններ. 
արևա  բուժարանների ծառայություններ. 
հանքա  ջրա բուժական կենտրոնների ծառայու-
թյուններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրա-

ների ոլորտում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. դիսպանսերներ, բուժկենտրոններ. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում 
մոմով  (էպիլյացիա). օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). սահմա-
նափակ հնարավորություններով անձանց 
համար բժշկական խորհրդատվություն. 
պիրսինգ. անտառազանգվածի վերականգնում. 
պալիատիվ խնամք. գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
դեմ պայքարի ծառայություններ. մարդու 
հյուսվածքների բանկի ծառայություններ. 
կենդանիների վարձույթ այգեգործական 
նպատակների համար. մեղվափեթակների 
վարձույթ. կենդանիների օգնությամբ բուժում. 
բժշկական լաբորատորիաների կողմից 
տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով. բժշկական զննում:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20191208  (111) 30606
(220) 10.06.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 10.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ֆադեև Միխաիլ 
Վալերևիչ, RU 
(442) 02.09.2019
(540) 
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(511) 
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 

ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաս-
տուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր 
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. 
նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). կարմիր 
կրոկուս ողորկման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ 
սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
ողորկման համար. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 

կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա, մաքրելու համար սոդա. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
մոմեր կաշվի համար. կրեմներ կաշվի համար. 
լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. ատամի մածուկներ, ատամի 
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի 
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա-
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ 
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. 
դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերա յին 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
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հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե 
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա 
(չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս-
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու-
զարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, 
մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 

համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ 
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և 
հոնքերը ներկելու համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի 
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ 
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել 
ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևներին 
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 2020

պիտակներ եղունգների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
համար. շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս-
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ 
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման 
համար. կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի 
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար.

դաս 5. ատամնաբուժական հղկա նյութեր. 
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների 
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպա տակների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկազոդք). 

օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ թեյերի 
փունջ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ. 
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանրէական թույներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. միջատասպան միջոցներ. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկ ները 
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի 
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամնաբուժական 
նպատակների համար. օշարակներ 
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դեղագործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. բամբակյա կտորներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական նպատակների համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ 
շների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար. 
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր 
կենդանիների համար. աչքի թրջոցներ. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. դեղեր 
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ արևայրուքը 
բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե. 
պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 

նպատակների համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. պատրաս տուկ ներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. դիգիտալին. ցավազրկողներ. 
դեղամիջոցներ. լրացված ճամփորդական 
դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաս-
տուկներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հակասպորային 
պատրաստուկներ. վիրախծուծներ, տամպոններ 
վերքերը բուժելու համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ. 
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական 
նպատակների համար. որդաթափ միջոցներ. 
թանզիֆ վիրակապերի համար. լուծողական 
միջոցներ. դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակ-
ների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
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ախտորոշման համար. բուժիչ յուղեր. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխի  յուղ դեղագործական նպատակ-
ների համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. 
խոնավածուծ բամբակ. սերմնա հեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. յալապա 
(լուծողականներ). մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտի լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ) (միջատասպաններ). 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. ածիկակաթից 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
լվացող միջոցներ կենդանիների համար 
(միջատասպաններ). ալյուր կտավատի սերմից 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա- 
գործական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ միջատների թրթուրները 
ոչնչացնելու համար. խմորիչներ դեղագործա-
կան նպատակների համար. պատրաստուկ ներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. քսուքներ. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի 
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. շիճուկներ. մենթոլ. 
սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. միկրո-
օրգանիզմների մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. թույն առնետների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագործական 

նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկա բույսերը մշակելու համար. թմրադեղեր. 
հոտոտելի աղեր. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. ափիոնային 
պատրաստուկներ. ափիոն. օպոդելդոկ. պատ-
րաստուկներ օրգանաբուժության համար. ոսկու 
ամալգամներ (սնդկազոդք) ատամների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. 
ֆենոլներ դեղագործական նպատակների 
համար. թուղթ մանանեխային սպեղանիների 
համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. առաջին օգնության լրացված 
դեղատուփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական 
նպատակների համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. 
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան 
պլազմա. թույներ. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. պիրետրումի փոշի. 
քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
նպատակների համար. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոակտիվ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիում բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). ազոտաթթվական հիմ-
նային բիսմութ դեղագործական նպատակների 
համար. սարսապարիլ բժշկական նպատակ-
ների համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի 
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վիրաբուժական վիրակապեր. ցավամոքիչ 
միջոցներ, տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). բժշկական մոմեր, դեղամոմեր. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. տերպենթին դեղագործական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. քիմիա-
կան պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. պատրաստուկներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
թարախաքաշ միջոցներ. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործա-
կան նպատակների համար. քսուքներ 
արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպատակների 
համար. գազեր բժշկական նպատակների 

համար. ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). 
մայր մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաուստիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ախտորոշման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. միքստուրաներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆորմալդեհիդ 
(մրջնալդեհիդ) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակ-
ների համար. բժշկական պատրաստուկներ 
ծխեցման համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
վազելին բժշկական նպատակների համար. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական 
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ 
(բալասան) բժշկական նպատակների համար. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ բժշկական նպատակների 
համար. յոդ դեղագործական նպատակ ների 
համար. յոդիդներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ալկալիական մետաղների 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. իզոտոպներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. խանձարուրներ 
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անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման 
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական 
նպատակների համար. սննդային նրբաթելեր. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս-
տուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզա- 
պահությամբ տառապողների համար. 
չորարարներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. ամինա-
թթուներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ. ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հանքային հավելումներ. բժշկական 
միջոցներ բերանի խոռոչի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպա-
տակների համար. ծխեցման համար 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ստերոիդներ. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 

կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից բժշկական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից անասնաբուժական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմերից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ լեցիթինից. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. պրոտեինից 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակներով. 
սպիրտ դեղագործական նպատակների համար. 
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պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոցներ, 
ախտահանիչներ. վիրաբուժական սոսինձ. 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ կորյակային հիվան-
դությունները բուժելու համար. բուժական 
անասնակեր կենդանիների համար. ախտորո-
շիչ պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար, բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի 
փոշի երեխաների համար. հյուսվածքա-
պատվաստներ (կենդանի հյուսվածքներ). 
կոլագեն բժշկական նպատակների համար. 
բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական ապրանքներ. միկրո-
օրգանիզմներից պատրաստուկներ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա-
կան նպատակների համար. բույսերի 
էքստրակտներ բժշկական նպատակների 
համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր. 
իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաս-
տուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական 
նպատակներով. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցված 
համասեռ սնունդ. նախապես լցված 
ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած 
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ 
անասնաբուժական նպատակներով. կապակ-
ցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի մածուկներ բուժական. բուժիչ 
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդիկու-
լիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. 
միջատասպան շամպուններ կենդանիների 
համար. անասնաբուժական միջատասպան 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. 
ձեռքերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 

ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
ասաիի փուշու հիմքի վրա սննդային 
հավելումներ. վիտամինային հավելումներով 
սպեղանալաթեր. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով 
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ 
դեղագործական արտադրանքի համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
հացահատիկային բույսերը մշակելու համար. 
մաշկային ներարկային լցանյութեր.

դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթա-
որովայնային գոտիներ. որովայնային 
իրանակալներ. բժշկական ներքնակներ 
ծննդաբերության համար. լսողական ապա-
րատներ թույլ լսողություն ունեցողների համար. 
լսափողակներ. վիրաբուժական սեղմիչներ. 
բժշկական ասեղներ. ասեղներ կարեր դնելու 
համար. արգանդային (հեշտոցային) օղակներ. 
տաք օդի թերապևտիկ ապարատներ. տաք օդի 
թրթռիչներ բժշկական նպատակների համար. 
տակը դնելու մոմլաթներ հիվանդանոցա յին 
մահճակալների համար. սավաններ անպա-
հությամբ տառապողների համար. փողաձողեր 
(կաթետերներ). ռադիումային խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
ատամնաօղակներ. ոսկրաբուժական վիրա-
կապեր հոդերի համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ) կալանդներ. 
գալվանական գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. սանիտարահիգիենիկ տակադիր 
պետքանոթներ. տակադիր պետքանոթներ 
բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական գործիքներ անասնա-
բույժների համար. մանկական սննդի շշեր 
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. 
հերձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. աղելարեր. անվավոր 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
ոսկրաբուժական իրեր. կալանդներ ճողվածք-
ների համար. կոշիկների սուպինատորներ 
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(վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ 
(փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
մարմնի խոռոչները լվանալու համար. գոտիներ 
բժշկական նպատակների համար. կալանդներ 
հղիների համար. ոսկրաբուժական գոտիներ. 
ատամնաբույժի բազկաթոռներ. ամորձատման 
աքցաններ. էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ոսկրահարդար կոշիկներ. արհեստական 
ատամներ. վիրաբուժական սպունգներ. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ. 
պայուսակներ բժշկական գործիքների 
հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր. 
ապարատուրա անզգայացման համար. 
վիրաբուժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրական 
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ 
(վիրաբուժական). կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
կոշտուկները կտրելու համար. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր. բարձիկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական կտրող 
գործիքներ. ինկուբատորներ բժշկական 
նպատակների համար. գդալներ դեղ ընդունելու 
համար. քերակներ լեզուն մաքրելու համար. 
ականջի ունելյակներ. ատամնաբուժական 
շաղափներ. ատամնաբուժական ապարատուրա 
և գործիքներ. բույթեր ատամների 
պրոթեզավորման համար. ատամի պրոթեզներ. 
նշտարներ. ատամնաբուժական հայելիներ. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ներարկումների համար. 
ջրաքաշման փողակներ բժշկական նպա-
տակների համար. ջրի պարկեր բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան ապա-
րատների էկրաններ բժշկական նպատակների 
համար. էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր 
(զննաձողեր) բժշկական նպատակների համար. 
պոմպեր բժշկական նպատակների համար. 
ապարատուրա արյան անալիզների համար. 
բազկաթոռներ բժշկական կամ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. պղպջակային 
կաթոցիչներ բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական աքցաններ. ապարա տուրա 
գալվանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ 
մերսման համար. գաստրոսկոպներ 
(ստամոքսադիտակներ). բժշկական սառցա-
պարկեր. արյունաչափիչներ. ջրային 

մահճակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ենթամաշկային 
ներարկումների համար. որովայնային 
բարձիկներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. քնաբեր բարձիկներ. ուրոլոգիական 
(միզաբանական) սարքեր և գործիքներ. 
ինսուֆլյատորներ. հոգնաներ. ուլտրա-
մանուշակագույն լամպեր բժշկական նպա-
տակների համար. լազերներ բժշկական 
նպատակների համար. կաթնածծիչներ. լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. 
գոլորշիարարներ բժշկական նպատակների 
համար. միզաընդունիչներ (միզահավաք 
անոթներ). ծնոտների պրոթեզներ. 
անզգայացման դիմկալներ. մերսման սարքեր. 
բժշկական սարքեր և գործիքներ. բժշկական 
անոթներ. բժշկական գործիքների 
պիտոյատուփեր (ճամպրուկներ). վերջա-
վորությունների պրոթեզներ. վիրաբուժական 
հայելիներ. հատուկ կահույք բժշկական 
նպատակների համար. մանկաբարձական 
գործիքներ. գոտիներ պորտի համար. 
ակնաչափներ. սարքեր զարկերակի չափման 
համար. ակնադիտակներ. լսողական 
օրգանները պաշտպանող միջոցներ. 
արհեստական մաշկ վիրաբուժական նպա-
տակների համար. հենակների (անթացուպերի) 
ծայրապանակներ. դեղահաբերը ներածելու 
հարմարանքներ. նախապահպանակներ. 
զարկերակային ճնշման չափման սարքեր. 
քվարցային լամպեր բժշկական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ և 
տեղակայանքներ բժշկական նպատակների 
համար. ռենտգենագրեր բժշկական նպա-
տակների համար. ռադիոգիտական 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. ապարատներ ճառագայթային բուժ-
ման համար. վերակենդանացման 
ապարատուրա. ռենտգենյան խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. հարմա-
րանքներ ռենտգենյան ճառագայթներից 
պաշտպանվելու համար. շնչադիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. 
ապարատուրա արհեստական շնչառության 
համար. սղոցներ վիրաբուժական նպատակների 
համար. կրծքի պրոթեզներ. արգանդային 
ներարկիչներ. հեշտոցային սրսկիչներ. 
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լսափողակներ. ծծակներ. հենարաններ 
տափակաթաթության դեպքում օգտագործելու 
համար. ապարատուրա խլությունը բուժելու 
համար. պահող վիրակապեր. կարեր դնելու 
նյութեր. վիրահատական սեղաններ. 
հերյուններ. միզուկային զոնդեր (զննաձողեր). 
միզուկային ներարկիչներ. բժշկական 
բանկաներ. անասնաբուժական սարքեր և 
գործիքներ. թրթռական ապարատներ 
մահճակալների համար. թրթռամերսիչներ. 
աչքի պրոթեզներ. օդակախութային սարքեր 
բժշկական նպատակների համար. փչովի 
բարձեր բժշկական նպատակների համար. 
փչովի բարձիկներ բժշկական նպատակների 
համար. փչովի ներքնակներ բժշկական 
նպատակների համար. ներարկիչներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական առաձ-
ական գուլպաներ. երակների լայնացման 
ժամանակ օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ) 
երկար գուլպաներ. հենակներ (անթացուպեր). 
ծծակով շշերի կափարիչներ. ծծակներ 
մանկական շշերի համար. ոսկրահարդար 
միջատակեր. մանրէազերծված վիրաբուժական 
սավաններ. հատուկ բժշկական նպատակների 
համար հարմարեցված մահճակալներ. էլեկ-
տրոդներ բժշկական նպատակների համար. 
էլեկտրական գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. ապարատուրա 
ֆիզիկական վարժությունների համար 
բժշկական նպատակներով. ինկուբատորներ 
նորածինների համար. հարմարանքներ մարմնի 
խոռոչները մաքրելու համար. ատամնա-
բուժական էլեկտրական ապարատուրա. 
ապարատուրա բժշկական անալիզների հա մար. 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխահարման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. իրանակալներ 
բժշկական նպատակների համար. ոչ քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. էլեկտրական 
ծածկոցներ բժշկական նպատակների համար. 
մազի պրոթեզներ. վիրաբուժական 
ծնկակալներ. ոսպնյակներ (ներակնային 
պրոթեզներ) ներպատվաստման համար. 
պառկելախոցերի առաջացումը կանխող 
բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ ապարա-
տուրա. շնչաչափներ (բժշկական գործիքներ). 
ջերմաչափներ բժշկական նպատակների 

համար. ասեղներ ասեղնաբուժության համար. 
հատուկ հագուստ վիրահատական սենյակների 
համար. ախտորոշման ապարատներ բժշկա-
կան նպատակների համար. գործիքներ 
էլեկտրաասեղնաբուժության համար. սրտա-
խթանիչներ. հարմարանքներ հաշմանդամ-
ներին տեղափոխելու համար. դիմկալներ 
բժշկական անձնակազմի համար. 
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրա-
բուժական սավաններ. վիրաբուժական 
ներպատվաստիչներ արհեստական նյութերից. 
ջերմաճնշակներ առաջին օգնության համար. 
գիշերանոթների նստոցներ. սրտի 
դեֆիբրիլյատորներ. դիալիզորդ սարքեր. 
լարային ուղղորդիչներ (բժշկական). 
օրթոդոնտիկ սարքեր. բժշկության մեջ 
օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատուկ 
տարողություններ բժշկական թափոնների 
համար. լանջագոտի (պահող կալանդ). 
պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման համար. 
էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). 
միկրոողորկման ապարատներ մաշկի համար. 
մարմնի ֆունկցիոնալ խանգարումները 
վերականգնելու համար ապարատուրա 
բժշկական նպատակներով. ստենտներ. 
ականջի վիրախծուծներ (ականջը 
պաշտպանելու հարմարանքներ). ջերմաս-
տիճանի կպչուն ցուցասարքեր բժշկական 
նպատակների համար. հենասայլակներ 
սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող 
անձանց համար. տոմոգրաֆներ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
կորյակային ցանը բուժելու սարքեր. սանրեր 
ոջիլների դեմ. քառակուսի հենարանով 
ձեռնափայտեր բժշկական նպատակների 
համար. ներդիտակ խցիկներ բժշկական 
նպատակների համար. սրտի աշխատանքը 
դիտարկող սարքեր. սեղմող (կոմպրեսիոն) 
հագուստ. սեքս-խաղալիքներ. ուղեղի 
էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող միջոցներ 
դեղերը մաշկի տակ ներարկելու համար. 
կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի 
սևեռակման համար. բժշկական մածկա-
թիակներ. ասպիրատորներ քթի համար. 
պաշտպանիչ ատամնակալներ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. դաշտա-
նային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. 
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օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ 
մանրէների նույնականացման համար 
բժշկական նպատակներով. ապարատներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտությունների համար 
բժշկական նպատակներով. ցողունային 
բջիջների վերականգնման ապարատներ 
բժշկական նպատակներով. մարմնի ճարպը 
հսկող-չափող սարքեր. մարմնի կազմությունը 
հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների 
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ. 
հակառևմատիկ օղակներ. ապարանջան ներ 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական ռոբոտներ. ծծակներ 
մանուկներին կերակրելու համար. 
ապարանջաններ սրտխառնոցի դեմ. քայլա-
վարժանքի անվավոր սայլակներ. ջրածնային 
ինհալյատորներ (ներշնչակներ). մագնիսա-
ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) 
ապարատներ, բժշկական նպատակների 
համար. մահճակալների փչովի ներքնակներ 
բժշկական նպատակների համար. սառեցնող 
սպեղանալաթեր բժշկական նպատակների 
համար. սառեցնող բարձիկներ առաջին 
օգնության համար. ձեռքի շարժական 
միզամաններ. ձեռնափայտեր բժշկական 
նպատակների համար. ռոբոտային էքզոկ-
մախքների կոստյումներ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ակուպրեսուրային ապարանջաններ. երեխա-
ների ծծակների պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը 
չափող գործիքներ.

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 

բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ, 
բացի հրուշակեղենից. սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
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խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյաց-
ված ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. մրգային 
պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի 
յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան 
տրեպանգներ (ծովային վարունգ), անկենդան 
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի 
մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների 
հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. 
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված 
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 

բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ-խորոված, տապակած միս). 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (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 ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
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անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հար ցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատաց ված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություն-
ներ. հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 

ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
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հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղա գործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.  
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավոր ման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 

հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուս-
տա խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա  բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր մամբ 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում. 
մրցակցային հետախուզական ծառայություններ. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարու-
թյան ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակ ցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթա յին 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտա րապետա-
կան ծառայություններ. հետազոտություն ներ 
մանրէաբանության բնագավառում. ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավա ռում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնա գավառում. 
խորհրդատվություն ճար տա րա պետության 
հարցերով. հատա կա  գծերի մշակում շինարարու-
թյան բնագավառում. տեխնոլոգիական 
հետա զոտություններ. նավթահորերի հսկո -
ղու թյուն. հետազոտություններ կոսմե-
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տո լոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություն ներ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետա զոտություններ երկրա բանու-
թյան բնագավառում. արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտա-
կան փորձաքննություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրո-
նային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 

ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու-
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղա-
վորում, սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստա-
յին հեռա պատճենման     ծառայություններ.        
տվյալ ների էլեկտրոնային պահպանում. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրավոր-
ման ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
«ամպային» տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լո գիաների ոլորտում խորհրդա տվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակ ցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
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թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման 
ծառայություններ. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը 
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով տեղեկա-
տվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար. վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնա-
բերելու համար. ծրագրային ապահովման 
մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և տեխնո-
լոգիական հետազոտություններ բնական 
աղետների ոլորտում. նավթի, գազի և 
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա-
խուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնա գրային քարտեզագրման ոլոր-
տում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում.

դաս 44. կենդանիների բուծում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
պսակ ների պատրաստում (ծաղկային 
արվեստ). ապաքինվողների համար տների 

ծառայություններ. հիվանդանոցների ծառա-
յություններ. սանիտարական ծառայու թյուն. 
բանջարաբուծություն. այգեգործություն. գյուղա  -
տնտե սական   սարքավորանքի վար ձույթ. 
մերսում. բժշկական օգնություն. ակնա բույժ-
ների ծառայություններ. բուծարա նագետների 
ծառայություններ. ֆիզիո թերապիա. առողջա-
րանների ծառայու թյուններ. անասնաբուժական 
օգնություն. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով 
տների ծառայություններ. պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում. 
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի 
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք. 
մատնահարդարում. մանկաբարձական 
օգնություն. հիվանդների խնամք. խորհրդա-
տվություն դեղագործության հարցերով. 
պլաստիկ վիրաբուժություն. ծառերի 
վիրաբուժություն. գյուղատնտեսական, ակվա-
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային 
տնտեսության վնասատուների ոչնչացում. 
մոլախոտերի ոչնչացում. տնային կենդանիների 
խնամք. մազերի պատվաստում. հոգեբանների 
ծառայություններ. սանիտարատեխնիկական 
սարքավորանքի վարձույթ. բուժում հոմեո-
պաթիկ բնահյութերով, ծառայություններ 
արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական 
բեղմնավորում. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ. փորձա-
նոթում բեղմնավորման ծառայություններ, 
արտամարմնային բեղմնավորման ծառա-
յու թյուններ. դաջում. հեռաբուժման 
ծառայություններ. լանդշաֆտային դիզայն. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. 
արևա բուժարանների ծառայություններ. 
հանքա ջրա բուժական կենտրոնների ծառայու-
թյուններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրա-
ների ոլորտում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. դիսպանսերներ, բուժկենտրոններ. 
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ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում 
մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական ծառա-
յություններ (օրթոդոնտիա). սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար 
բժշկական խորհրդատվություն. պիրսինգ. 
անտառազանգվածի վերականգնում. 
պալիատիվ խնամք. գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
դեմ պայքարի ծառայություններ. մարդու 
հյուսվածքների բանկի ծառայություններ. 
կենդանիների վարձույթ այգեգործական 
նպատակների համար. մեղվափեթակների 
վարձույթ. կենդանիների օգնությամբ բուժում. 
բժշկական լաբորատորիաների կողմից 
տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով. բժշկական զննում:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20191214  (111) 30607
(220) 11.06.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 11.06.2029
(730) Եվրոասիա համագործակցություն 
հիմնադրամ, Երևան, Ազատության պող., 1/21, 
բն. 23, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526)  «BANK»,  «ARMENIA»,  «ԲԱՆԿ» և 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բառերն ինքնուրույն պահպա ու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. հայտարարությունների փակցնում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում. գործարարության արդյունավետու-
թյան փորձաքննական ծառայություններ. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրու-
թյան) հետազոտություններ. ծառայություն-
ներ հասարակական հարաբերություն ների 
բնագավառում. գործարարության կառա-
վարման խորհրդատվական ծառայություն ներ. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպա րեզում. 
տնտեսական կանխատեսում. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական կար-
ծիքի հետազոտում. խորհրդատվություն և 
գործերի կառավարում երիտասարդական 
առաջնորդական հմտությունների զարգաց-
մանն ուղղված գործունեության վերաբերյալ, 
որը նախատեսված է երիտասարդների համար 
համայնքային ծրագրերի իրականացման 
համար. 

դաս 36. վարկային գործակալություն-
ների ծառայու թյուններ. ֆինանսական 
գործու նեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. փոխառությունների տրամա-
դրում (ֆինանսավորում). ֆինանսական 
կառավարում. ֆինանսական վերլուծություն. 
խորհրդատվություն ապահովագրության հար-
ցերով. խորհրդատվություն ֆինանսական  
հարցերով. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսական հովանավորություն. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. ֆինանսական գնահատում 
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մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. ֆինանսական 
հետազոտություններ. բարեգործական միջոց-
ների հավաքագրում. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու-
թյուն). կոնֆերանսների կազմակեր պում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն).  սեմինարների 
կազմա կերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում.  ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցե րով).  
մասնագիտական վերապատրաստում.  հատուկ 
պահանջ ներով օգնականների կողմից տրամա-
դրվող կրթական ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191364  (111) 30608
(220) 02.07.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 02.07.2029
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20191464  (111) 30609
(220) 17.07.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 17.07.2029
(730) «Շեֆ անգուս» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչարի 5, բն. 34, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «LEMONADE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 32. լիմոնադներ:
____________________

(210) 20191557  (111) 30610
(220) 01.08.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 01.08.2029
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(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «EDITION PLUS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 27. խսիրներ. հատակի գորգեր 
ավտոմոբիլների համար. հատակի գորգեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. սահելը 
խոչընդոտող գորգեր. անձնական գորգեր 
նստելու համար. խաղալու գորգեր երեխաների 
համար.  հատակի  հակասահքային գորգեր. 
գորգեր տրանսպորտային միջոցների համար:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191567  (111) 30611
(220) 01.08.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 01.08.2029
(730) Արևիկ Վաղարշակի Գյուլբուդաղյան, 
Երևան, Ա. Խաչատրյան 4, բն. 12, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ. արվեստի կենտրոնների կողմից 
տրամադրվող կրթադաստիարակչական ծառա-

յություններ. երաժշտության և արվեստի այլ 
ճյուղերի դասընթացներ.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
քեյթրինգի ծառայություններ:

____________________

(210) 20191609  (111) 30612
(220) 07.08.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 07.08.2029
(730) Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը 
նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЕРМАТОЛОГОВ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ վարդագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. մաքրող միջոցներով տոգորված 
մանկական խոնավ անձեռոցիկներ և սրբիչներ.

դաս 5.  միանգամյա օգտագործման 
մանկական խանձարուրներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191615  (111) 30613
(220) 08.08.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 08.08.2029
(730) Մաջիթ Ալ Ֆութաիմ Րիթեիլ ԼԼՔ, AE 
(442) 16.10.2019
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(540) 

(526) Արաբական տառերով գրված գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ. հարդարանքի կաթ. ոչ բուժական 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար.

դաս 35. մաշկը խնամելու համար 
տարբեր կոսմետիկական միջոցների, ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցների, 
հարդարանքի կաթի, անձնական հիգիենայի 
համար ոչ բուժական մաքրող միջոցների 
տարբեր տեսականու հավաքում երրորդ 
անձանց համար (բացառությամբ դրանց 
տեղափոխումը), որը թույլ է տալիս սպա-
ռողներին հարմարավետ ուսումնասիրելու և 
ձեռք բերելու այդ ապրանքները մանրածախ և 
մեծածախ խանութների, վաճառքի փոստային 
կատալոգների կամ էլեկտրոնային միջոցների 
միջոցով, ներառյալ՝ վեբ կայքերը կամ 
հեռուստամարկետները:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191619  (111) 30614
(220) 08.08.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 08.08.2029
(730) Մադլեն Պապոյան, Երևան, Բուզանդ 13, 
բն. 91, AM 
(442) 01.10.2019

(540) 

(526) «հացաբուլկեղեն» բառը և «bread & bakery» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, մուգ շագանակագույն և կաթնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից. առավելապես խորիզով. դարչին 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
քաղցրավենիք. նրբաբլիթներ. քաղցրա-
բլիթներ. գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի 
ալյուր. պետիֆուրներ (հրուշակներ). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. հաց. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. հոթ-դոգ սենդվիչներ.

դաս 35. հացի, հացաբուլկեղենի և 
թխվածքի վաճառք:

____________________

(210) 20191782  (111) 30615
(220) 02.09.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 02.09.2029
(730) Հայկ Գառնիկի Մելքոնյան, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3/2 57, AM 
(442) 16.09.2019
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(540) 

(526) «BARBERSHOP» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. վարսավիրանոցների  ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20191798  (111) 30616
(220) 05.09.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 05.09.2029
(730) Դինարա Մխոյան, Լոռու մարզ, ք. 
Ստեփանավան, Դեսինի 25/2, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
____________________

(210) 20191879  (111) 30617
(220) 17.09.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 17.09.2029
(730) Չզեցզյան Լինիքս Մոթոր Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտրական գեներատորների 

խմբեր. քարշային շարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեկնասարքեր 
շարժիչների համար. մեքենաների սռնիներ. 
փոխհաղորդիչ լիսեռներ,  բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեքենաների և 
շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
առանցքակալների ներդրակներ (մեքենաների 
մասեր). պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչ-
ների մասեր). ատամնավոր փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
նվազեցնող ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր). 
օդաճնշական մեքենաներ. ամբարձիչ սարքեր. 
խառատային հաստոցներ. էլեկտրամուրճեր. 
կարի մեքենաներ. մանող մեքենաներ. 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. տպագրական 
մեքենաներ. ձուլամեքենաներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191914  (111) 30618
(220) 23.09.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 23.09.2029
(730) «ԷլԷյ Սոլար» ՍՊԸ, Երևան, Բունիաթյան 
14, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 
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(526) «SOLAR» և «GROUP» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. արևային մարտկոցներ էլեկտրա-
էներգիայի արտադրության համար. արևային 
մարտկոցներ:

____________________

(210) 20191932  (111) 30619
(220) 24.09.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 24.09.2029
(730) ՄաքՆեյլ ԱԲ, SE 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191933  (111) 30620
(220) 24.09.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 24.09.2029
(730) ՄաքՆեյլ ԱԲ, SE 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191936  (111) 30621
(220) 25.09.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 25.09.2029
(730) «Ռոբերտո պլյուս»  ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 43, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20192001  (111) 30622
(220) 03.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 03.10.2029
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «0%» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կապույտ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. ատամի մածուկներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար օգտա-
գործվողների. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192018  (111) 30623
(220) 04.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 04.10.2029
(730) Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պերմալկո», RU 
(442) 16.10.2019
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, մուգ մոխրագույն և մուգ դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 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. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք)։ 
(740) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________

(210) 20192019  (111) 30624
(220) 04.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 04.10.2029
(730) Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պերմալկո», 
RU 
(442) 16.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մոխրագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20192054  (111) 30625
(220) 10.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 10.10.2029
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), 
Ցվայնիդերլասունգ Ֆրեյենբախ, CH 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգա-
վորելու համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար. սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար.

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ, 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192055  (111) 30626
(220) 10.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 10.10.2029
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), 
Ցվայնիդերլասունգ Ֆրեյենբախ, CH 
(442) 18.11.2019

(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության, այգեգործության և անտա-
ռա բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար. սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար.

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ, 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192103  (111) 30627
(220) 16.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 16.10.2029
(730) Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկանյութեր. համպար (պարֆյու-

մերիա). կենցաղային հակադիրտեր. 
կենցաղային հակաստատիկներ. բուրա-
վետիչներ (եթերային յուղեր). օդի 
բուրավետիչներ. բուրավետիչներ ամոքա-
հունց խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
համար (եթերային յուղեր). բուրավետիչներ 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
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սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. բալզամներ. 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների 
համար. հղկաքարեր ողորկման համար. 
հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. ողորկման 
թուղթ. կոսմետիկական վազելին. գուտալին 
(կոշիկի քսուք). կոշիկի կուպր. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. խոնավակլանիչ 
նյութեր սպասք լվացող մեքենաների համար. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. բուրավետ ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի 
ջուր. հարդարանքի ջուր. մոմ մանրահատակի 
համար. մոմ հատակի համար. սահումը 
կանխող մոմ հատակի համար. մազահեռաց նող 
մոմ. մոմ բեղերի համար. դերձակի մոմ. մոմեր 
կաշվի համար. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու 
մոմեր. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հելիոտրոպին. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. գերանիոլ. գրիմ. հոտազերծիչներ 
ընտանի կենդանիների համար. հոտա-
զերծիչներ մարդու կամ կենդանիների համար. 
դեպիլյատորներ. բույր տարածող հոտավետ 
եղեգներ. բուրավետ փայտանյութ. օծանելիք. 
հեղուկներ հատակի համար. որոնք կանխում 
են սահելը. հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում՝ հողմապակիների. մաքրման համար. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հրաբխային մոխիր մաքրման 
համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. իոնոն 
(պարֆյումերիա). քարեր սափրվելու համար 
(կապող միջոցներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային 
շիբեր (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչ ների 
ամրացման համար. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. մազերի լավորակիչներ. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 

(հղկանյութ). ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոշիկի քսուքներ. 
կրեմներ կաշվի համար. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. խունկ. 
լաքեր մազերի համար. լաքեր եղունգների 
համար. լոսյոններ մազերի համար. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և 
բուրավետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. եթերային յուղեր ցիտրոնից. 
յուղեր. որոնք ծառայում են որպես մաքրող 
միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
համար. կավիճ սպիտակեցման համար. 
մաքրող կավիճ. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ. օճառներ. հոտազերծող օճառներ. 
օճառներ սափրվելու համար. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
օճառներ քրտնելու դեմ. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի 
արտադրության համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն պիտակներ 
եղունգների համար. արհեստական եղունգներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր ծաղ-
կային օծանելիքների համար. խնկաձողիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
ատամի մածուկներ. պեմզա (չեչաքար). 
տուփեր շրթներկի համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների 
համար. հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ 
ապակե հղկանյութով. շրթներկ. շրթներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամի փոշիներ. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկ-
ներ լոգանքի համար. պատրաստուկներ 
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լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքը թրջելու համար. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. պատրաստուկներ 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. ոչ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ ջրհոր-
դանները մաքրելու համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական գունաբացող 
նյութեր սպիտակեղենի համար. շնչա-
ռությունը թարմացնող պատրաստուկներ 

անձնական հիգիենայի համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). 
դիմափոշի. ալմաստի փոշի (հղկանյութ). բծերը 
հանելու միջոցներ. եղունգների լաքահանիչներ. 
հեշտոցային լուծույթներ անձնական 
հիգիենայի կամ հոտազերծման համար. 
լուծույթներ մաքրելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
լեղակ սպիտակեղենի համար. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. հոտավետ խառ-
նուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. սոդա 
սպիտակեցման համար. լվացքի սոդա 
մաքրելու համար. աղեր վաննաների համար. 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
պահպանող բաղադրություններ կաշվի համար 
(փայլեցնող). անուշադրի սպիրտ (լվացող. 
մաքրող միջոց). կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. կոսմետիկա-
կան միջոցներ արևայրուքի համար. միջոցներ 
մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. 
պատրաստուկներ բույսերի տերևներին փայլ 
հաղորդելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ. ոչ բուժական 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ. լվացող միջոցներ. 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ. բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
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արդուզարդի միջոցներ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
զմռնիտի կտորներ. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). շամպուններ. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). շամպուններ 
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական 
խնամքի միջոցներ). չոր շամպուններ. ապակե 
հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր. բուսական 
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 30. վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար. 
բացառությամբ եթերային յուղերի. սրճային 
բուրավետարարներ. բուրավետարարներ 
սննդի համար. բացառությամբ եթերային 
յուղերի. աստղաձև անիսոն. բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). հացահատիկային սալիկներ. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. նրբաբլիթներ. 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. 
ամոքահունց բուլկիներ. բլղուր. բուլկիներ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. ուտելի թուղթ. բուրիտո. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վարենիկներ 
(լցոնված խմորի գնդիկներ). վաֆլիներ. 
վերմիշել. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
ջրիմուռներ (համեմունք). ածիկային գալետներ. 
մեխակ (ամոքանք). հայելային մակերեսով 
քաղցրաշերտ (ջնարակ). ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. գլյուկոզա 

խոհարարական նպատակների համար. 
մանանեխ. չորահաց. մշակված հնդկացորեն. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. խմորիչներ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
մակարդներ. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. զեֆիր (հրուշակեղեն). մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. մակարոնեղեն. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). կակաո. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). կետչուպ (սոուս). գիմբապ 
(կորեական ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). 
կիմչիժոն (խմորված բանջարեղեններից 
յուղաբլիթներ). մշակված կինոա. քիշ. սննդային 
սնձան (սպիտակուցային նյութ). ալյուրի հիմքով 
խմորագնդիկներ. կոնֆետներ. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). շնչառությունը 
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. դարչին (ամոքանք). սուրճ. սուրճի 
հումք. սննդային օսլա. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
եգիպտացորենի ձավար. սպիտակաձավար. 
վարսակաձավար. գարեձավար. սննդային 
ձավարներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա-
ցորեն. կուլեբյակա մսով (կերակուր). քրքում. 
կուսկուս (ձավար). լապշա (արիշտա). արիշտա 
սոբա. արիշտա ուդոն. սառույց սառեցման 
համար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սննդային սառույց. սառնաշաքար (նաբաթ). 
բրնձային բլիթներ. լոմպոր (կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ). մայոնեզ. մակարուն 
(նշով թխվածք). մակարոններ. ածիկաշաքար. 
եգիպտացորենի շիլա. թթու դրած բանջարեղեն 
սուր համեմունքով (պիկալիլի). մարինադներ. 
նշակարկանդակներ. մեղր. միսո (համեմունք). 
մեղվամոր կաթ. պաղպաղակ. բակլայի ալյուր. 
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հնդկացորենի ալյուր. տապիոկայի ալյուր. 
կարտոֆիլի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. 
ընկույզի ալյուր. սննդային ալյուր. ցորենի ալյուր. 
սոյայի ալյուր. գարու ալյուր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). շոկոլադային մուսեր. 
մյուսլի. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ թուրմեր. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). օնիգիրի (բրնձի գնդիկներ). 
մշկընկույզ. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). սոյայի 
խյուս (համեմունք). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
մաթ. պաշտետով կարկանդակներ. պելմեններ 
(խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). պղպեղ 
(տաքդեղ). բուրավետ պղպեղ. պատիճավոր 
պղպեղ (համեմանք). պեստո (սոուս). 
թխվածքաբլիթ. չոր թխվածքաբլիթ. բիբիմբափ 
(բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուրդով 
բրինձ). կուտապներ. պիցաներ. մսային թանձր 
ամոքանք. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
ադիբուդի. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հացաթխման փոշի. մանանեխի փոշի. 
պրալինե. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. համեմունքներ. տնային 
պայմաններում միսը փափկացնող մթերքներ. 
հացահատիկային արտադրանք. մթերք 
վարսակի հիմքով. ակնամոմ. քաղցրաբլիթներ. 
ամոքանք. պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). փոշի հրուշակեղենի համար. 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). ռավիոլի. ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
ծամոն (մաստակ). շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. ռելիշ (համեմունք). բրինձ. արագ 
(ակնթարթային) եփվող բրինձ. ցորենի ծիլեր 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. գարնանային 
ռուլետ. սագո. շաքար. արմավենու շաքար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ-
ների համար. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 

անիսոնի սերմ. ագավայի օշարակ (բնական 
քաղցրացնող). ոսկե օշարակ. կերամափի 
օշարակ. քաղցրավենիք. օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). ածիկ սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. կերակրի աղ. 
նեխուրի աղ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. 
սոյայի սոուս. տոմատի սոուս. խնձորի սոուս 
[համեմունքներ]. սոուսներ (համեմունքներ). 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. սպագետի. 
համեմանք. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի 
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ 
պարունակող շոկոլադի հիմքով. կայունարարներ 
հարած սերուցքի համար. սառեցված տաշեղներ 
քաղցրացրած կարմիր լոբով. պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. սեմբեյ (բրնձի 
կրեկերներ). սենդվիչներ. թաբուլե. տակոս. 
տապիոկա. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. տարտեր (մրգա 
-բանջարեղենային կարկանդակներ). պատ-
րաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի համար. 
նշով խմոր. բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. տորտիլաներ. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քացախ. գարեջրի քացախ. 
խմորի մակարդներ. հալվա. հաց. հաց անխաշ 
խմորից. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). եգիպտացորենի փաթիլներ. 
վարսակի փաթիլներ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ. ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). 
եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. սառույցով 
թեյ. չատնի (համեմունք). մանրացրած սխտոր 
(համեմունք). չիզբուրգեր (սենդվիչներ). չոու-չոու 
(համեմունք). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
շոկոլադ. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) 
սննդի համար. սննդային էսենցիա (բնահյութ). 
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և 
եթերային յուղերի. մաքրած գարի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20192106  (111) 30628
(220) 16.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 16.10.2029
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի և աուտոիմունային հիվան-
դությունների,  ուռուցքաբանական, իմու-
նոլո գիական և բորբոքային ոլորտի 
հիվանդությունների բուժման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ, այն է՝  
ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
իմունային համակարգը կարգավորող 
դեղագործական պատրաստուկներ. դեղա-
գործական պատրաստուկներ, այն է՝   
դեղագործական պատրաստուկներ ուռուցք-
ների բուժման համար. դեղագործական 
և կենսաբանական պատրաստուկներ 
իմունոթերապիայի, ներառյալ` T-լիմֆոցիտներով 
թերապիայի համար. բջիջներ բուժական և 
բժշկական օգտագործման համար. ախտորոշիչ 
հավաքածուներ, որոնք հիմնականում 
բաղկացած են  բուժական և բժշկական 
օգտագործման համար նախատեսված 
բջիջներից։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20192107  (111) 30629
(220) 16.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 16.10.2029
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի և աուտոիմունային հիվան դու թյուն-

ների,  ուռուցքաբանական, իմունո լոգիական 
և բորբոքային ոլորտի հիվան դությունների 
բուժման համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ, այն է՝  ցիտոկիններն 
արգելակող դեղամիջոցներ. իմունային 
համակարգը կարգավորող դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատ-
րաստուկներ, այն է՝   դեղագործական 
պատրաստուկներ ուռուցքների բուժման 
համար. դեղագործական և կենսաբանական 
պատրաստուկներ իմունոթերապիայի, 
ներառյալ` T-լիմֆոցիտներով թերապիայի 
համար. բջիջներ բուժական և բժշկական 
օգտագործման համար. ախտորոշիչ 
հավաքածուներ, որոնք հիմնականում 
բաղկացած են  բուժական և բժշկական 
օգտագործման համար նախատեսված 
բջիջներից։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20192108  (111) 30630
(220) 16.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 16.10.2029
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ քաղցկեղի և աուտոիմունային 
հիվանդությունների,  ուռուցքաբանական, 
իմունոլոգիական և բորբոքային ոլորտի 
հիվանդությունների բուժման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ, այն է՝  
ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
իմունային համակարգը կարգավորող 
դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ, այն է՝   
դեղագործական պատրաստուկներ ուռուցք-
ների բուժման համար. դեղագործական 
և կենսաբանական պատրաստուկներ 
իմունոթերապիայի, ներառյալ` T-լիմֆոցիտներով 
թերապիայի համար. բջիջներ բուժական և 
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բժշկական օգտագործման համար. ախտորոշիչ 
հավաքածուներ, որոնք հիմնականում 
բաղկացած են  բուժական և բժշկական 
օգտագործման համար նախատեսված 
բջիջներից։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20192130  (111) 30631
(220) 18.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 18.10.2029
(730) Նատալյա Ռոտենբերգ, RU 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկանյութեր. համպար (պարֆյու-

մերիա). կենցաղային հակադիրտեր. 
կենցաղային հակաստատիկներ. բուրա-
վետիչներ (եթերային յուղեր). օդի 
բուրավետիչներ. բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
համար (եթերային յուղեր). բուրավետիչներ 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների 
համար. հղկաքարեր ողորկման համար. 
հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. ողորկման 
թուղթ. կոսմետիկական վազելին. գուտալին 
(կոշիկի քսուք). կոշիկի կուպր. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. խոնավակլանիչ 
նյութեր սպասք լվացող մեքենաների համար. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. բուրավետ ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի 
ջուր. հարդարանքի ջուր. մոմ մանրահատակի 
համար. մոմ հատակի համար. սահումը 
կանխող մոմ հատակի համար. մազահեռացնող 
մոմ. մոմ բեղերի համար. դերձակի մոմ. մոմեր 
կաշվի համար. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու 

մոմեր. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. հելիոտրոպին. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. գերանիոլ. գրիմ. 
հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. դեպիլյատորներ. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ. բուրավետ 
փայտանյութ. օծանելիք. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. հրաբխային մոխիր 
մաքրման համար. պարֆյումերիային արտա-
դրանք. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(պարֆյումերիա). քարեր սափրվելու համար 
(կապող միջոցներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային 
շիբեր (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչ ների 
ամրացման համար. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. մազերի լավորակիչներ. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոշիկի քսուքներ. 
կրեմներ կաշվի համար. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. խունկ. 
լաքեր մազերի համար. լաքեր եղունգների 
համար. լոսյոններ մազերի համար. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և 
բուրավետ միջոցների համար. կոսմետիկա կան 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. եթերային յուղեր ցիտրոնից. 
յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող 
միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
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համար. կավիճ սպիտակեցման համար. 
մաքրող կավիճ. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ. օճառներ. հոտազերծող օճառներ. 
օճառներ սափրվելու համար. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
օճառներ քրտնելու դեմ. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի 
արտադրության համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն պիտակներ 
եղունգների համար. արհեստական եղունգներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. խնկաձողիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
ատամի մածուկներ. պեմզա (չեչաքար). 
տուփեր շրթներկի համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների 
համար. հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ 
ապակե հղկանյութով. շրթներկ. շրթներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամի փոշիներ. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքը թրջելու համար. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. պատրաստուկներ 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. ոչ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 

լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ ջրհոր-
դանները մաքրելու համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական գունաբացող 
նյութեր սպիտակեղենի համար. շնչա-
ռությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). 
դիմափոշի. ալմաստի փոշի (հղկանյութ). բծերը 
հանելու միջոցներ. եղունգների լաքահանիչ-
ներ. հեշտոցային լուծույթներ անձնական 
հիգիենայի կամ հոտազերծման համար. 
լուծույթներ մաքրելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
լեղակ սպիտակեղենի համար. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. հոտավետ խառ-
նուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. սոդա 
սպիտակեցման համար. լվացքի սոդա. սոդա. 
մաքրելու համար. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
պահպանող բաղադրություններ կաշվի համար 
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(փայլեցնող). անուշադրի սպիրտ (լվացող. 
մաքրող միջոց). կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. միջոցներ 
մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. 
պատրաստուկներ բույսերի տերևներին փայլ 
հաղորդելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական միջոց ներ. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ. ոչ բուժական 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
արդուզարդի միջոցներ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
զմռնիտի կտորներ. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). շամպուններ. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). շամպուններ 
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական 
խնամքի միջոցներ). չոր շամպուններ. ապակե 
հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր. բուսական 
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 25. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). ներքնազգեստ. քրտինք 
ներծծող ներքնազգեստ. բերետներ. բլուզներ. 

բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բռնցքամարտիկ ների 
վարտիքներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). կրծկալներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). հագուստի օձիքներ. հանովի 
օձիքներ. ներդիրներ շապիկների համար. 
քողեր (հագուստ). գաբարդիններ (հագուստ). 
կրկնակոշիկներ. փողկապներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). զանգապաններ. կոշիկների ճտքեր. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
հագուստ ջերսիից. բաճկոնակներ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. տրիկոտաժեղեն. կրունկներ. 
գլխանոցներ (հագուստ). բոլորագլխարկների 
շրջանակներ (հենք). գրպաններ հագուստի 
համար. կաշնեներ. կիմոնո. հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. հովարներ գլխարկների համար. 
զուգագուլպաներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). կոմբինեզոններ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). կոստյումներ. 
լողազգեստներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
լողափի զգեստներ. մարմնամարզական 
կիպ նստող զգեստ. բաճկոններ (հագուստ). 
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). ձկնորսա-
կան բաճկոններ.  լեգինսներ (շալվար). 
շքազգեստներ (սպասավորների). լիֆեր. 
սպորտային մայկաներ. բազկապատներ. 
կրծքակալներ. թիկնոցներ. մանտո. դիմակներ 
քնելու համար. մորթիներ (հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. մուֆտաներ (հագուստ). 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. թևքերով 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. մորթե թիկնոցներ. 
վարսավիրական թիկնոց. ականջակալներ 
(հագուստ). կարճագուլպաներ. քրտինք 
ներծծող կարճագուլպաներ. կոշկեղեն. լողափի 
կոշիկ. սպորտային կոշիկներ. հագուստ. 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների 
համար. հագուստ մարմնամարզիկների 
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համար. հագուստ արհեստական կաշվից. 
կաշվե հագուստ. անջրանցիկ հագուստ. 
համազգեստ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. վերարկուներ. կիսատաբատներ 
(ներքնազգեստ). գլխանոցով բաճկոն. կնգու ղով 
վերարկու (թիկնոցներ). ձեռնոցներ (հագուստ). 
դահուկորդների ձեռնոցներ. պիժամաներ. 
լողավարտիքներ. պլաստրոններ. վզպատներ. 
կրծքի գրպանի թաշկինակներ. զգեստներ. 
գլխակապեր (հագուստ). կախակապեր. կապեր 
կարճագուլպաների համար. կապեր երկար 
գուլպաների համար. պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). քրտնակալներ. 
ներբաններ. տաբատակալներ. կիսակոշիկներ. 
քուղերով կիսակոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (հագուստ). 
գոտի-քսակներ (հագուստ). նորածնի օժիտ 
(հագուստ). կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. պուլովերներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. ռանտեր կոշիկների համար. 
շապիկներ (բլուզներ). սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. բաղնիքի սանդալներ. երկարաճիտ 
կոշիկներ. սարաֆաններ. սարիներ. 
սարոնգներ. սվիտերներ. կոշկերեսներ. 
միջա տակեր. բաղնիքի հողաթափներ. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). տրիկոտաժե 
հագուստ. կիսավարտիքներ. կոշիկներ. 
մարմնամարզական կոշիկներ. տնային 
կոշիկներ. թասակներ (գլխարկ). չալմաներ. 
գլխարկներ. գոգնոցներ (հագուստ). ձյուդոյի 
համազգեստ. կարատեի համազգեստ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. խալաթներ. 
բաղնիքի խալաթներ. ցիլինդրներ. կոշկաքթեր 
(կոշիկների մասեր). գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. շալեր. 
գլխարկներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
ջրցողի գլխարկներ. լողագլխարկներ. 
շարֆեր. սեպեր բուտսերի համար. 
բոլորագլխարկներ. մանկական վարտիք-
ներ (ներքնազգեստ). փողքաժապավեններ. 
մուշտակներ. էսպադրիլներ. շրջազգեստներ. 
տակի շրջազգեստներ. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ.

դաս 30. վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 

բացառությամբ եթերային յուղերի. սրճային 
բուրավետարարներ. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. աստղաձև անիսոն. բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). հացահատիկային սալիկներ. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. նրբաբլիթներ. 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. 
ամոքահունց բուլկիներ. բլղուր. բուլկիներ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. ուտելի թուղթ. բուրիտո. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վարենիկներ 
(լցոնված խմորի գնդիկներ). վաֆլիներ. 
վերմիշել. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
ջրիմուռներ (համեմունք). ածիկային գալետներ. 
մեխակ (ամոքանք). հայելային մակերեսով 
քաղցրաշերտ (ջնարակ). ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
մանանեխ. չորահաց. մշակված հնդկացորեն. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. խմորիչներ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
մակարդներ. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. զեֆիր (հրուշակեղեն). մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից. առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. մակարոնեղեն. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). կակաո. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). կետչուպ (սոուս). գիմբապ 
(կորեական ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). 
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կիմչիժոն (խմորված բանջարեղեններից 
յուղաբլիթներ). մշակված կինոա. քիշ. սննդային 
սնձան (սպիտակուցային նյութ). ալյուրի հիմքով 
խմորագնդիկներ. կոնֆետներ. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). շնչառությունը 
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. դարչին (ամոքանք). սուրճ. սուրճի 
հումք. սննդային օսլա. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
եգիպտացորենի ձավար. սպիտակաձավար. 
վարսակաձավար. գարեձավար. սննդային 
ձավարներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). քրքում. կուսկուս 
(ձավար). լապշա (արիշտա). արիշտա սոբա. 
արիշտա ուդոն. սառույց սառեցման համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. 
սննդային սառույց. սառնաշաքար (նաբաթ). 
բրնձային բլիթներ. լոմպոր (կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ). մայոնեզ. մակարուն 
(նշով թխվածք). մակարոններ. ածիկաշաքար. 
եգիպտացորենի շիլա. թթու դրած բանջարեղեն 
սուր համեմունքով (պիկալիլի). մարինադներ. 
նշակարկանդակներ. մեղր. միսո (համեմունք). 
մեղվամոր կաթ. պաղպաղակ. բակլայի ալյուր. 
հնդկացորենի ալյուր. տապիոկայի ալյուր. 
կարտոֆիլի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. 
ընկույզի ալյուր. սննդային ալյուր. ցորենի ալյուր. 
սոյայի ալյուր. գարու ալյուր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). շոկոլադային մուսեր. 
մյուսլի. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ թուր-
մեր. մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). օնիգիրի (բրնձի գնդիկներ). 
մշկընկույզ. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). սոյայի 
խյուս (համեմունք). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
մաթ. պաշտետով կարկանդակներ. պելմեններ 
(խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). պղպեղ 
(տաքդեղ). բուրավետ պղպեղ. պատիճավոր 
պղպեղ (համեմանք). պեստո (սոուս). 
թխվածքաբլիթ. չոր թխվածքաբլիթ. բիբիմբափ 
(բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուրդով 

բրինձ). կուտապներ. պիցաներ. մսային թանձր 
ամոքանք. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
ադիբուդի. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հացաթխման փոշի. մանանեխի փոշի. 
պրալինե. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. համեմունքներ. տնային 
պայմաններում միսը փափկացնող մթերքներ. 
հացահատիկային արտադրանք. մթերք 
վարսակի հիմքով. ակնամոմ. քաղցրաբլիթներ. 
ամոքանք. պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). փոշի հրուշակեղենի համար. 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). ռավիոլի. ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
ծամոն (մաստակ). շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. ռելիշ (համեմունք). բրինձ. արագ 
(ակնթարթային) եփվող բրինձ. ցորենի ծիլեր 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. գարնանային 
ռուլետ. սագո. շաքար. արմավենու շաքար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակների 
համար. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
անիսոնի սերմ. ագավայի օշարակ (բնական 
քաղցրացնող). ոսկե օշարակ. կերամափի 
օշարակ. քաղցրավենիք. օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). ածիկ սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. կերակրի աղ. 
նեխուրի աղ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. 
սոյայի սոուս. տոմատի սոուս. խնձորի սոուս 
[համեմունքներ]. սոուսներ (համեմունքներ). 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. սպագետի. 
համեմանք. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի 
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ 
պարունակող շոկոլադի հիմքով. կայունարարներ 
հարած սերուցքի համար. սառեցված տաշեղներ 
քաղցրացրած կարմիր լոբով. պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. սեմբեյ (բրնձի 
կրեկերներ). սենդվիչներ. թաբուլե. տակոս. 
տապիոկա. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. տարտեր (մրգա 
-բանջարեղենային կարկանդակներ). պատ-
րաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի համար. 
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նշով խմոր. բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. տորտիլաներ. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քացախ. գարեջրի քացախ. 
խմորի մակարդներ. հալվա. հաց. հաց անխաշ 
խմորից. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). եգիպտացորենի փաթիլներ. 
վարսակի փաթիլներ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ. ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). 
եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. սառույցով 
թեյ. չատնի (համեմունք). մանրացրած սխտոր 
(համեմունք). չիզբուրգեր (սենդվիչներ). չոու-չոու 
(համեմունք). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
շոկոլադ. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) 
սննդի համար. սննդային էսենցիա (բնահյութ), 
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և 
եթերային յուղերի. մաքրած գարի.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. 
գարու գինի (գարեջուր). լիթիումաջուր. 
զելտերյան ջուր. սոդայաջուր. ջրեր 
(ըմպելիքներ). գազավորված ջրեր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ) . սեղանի ջրեր. կվաս 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
իզոտոնիակ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից. 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ. բացի կաթի 
փոխարինիչներից. հալվե վերայի հիմքով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). օրշադ. 
գարեջուր. կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի 
գարեջուր. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. սարսապարիլ (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). 

տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). մրգահյութեր. բաղադրություններ 
գազավորված ջուր արտադրելու համար. 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. քաղցուներ. խաղողի 
չխմորված քաղցու. գարեջրի քաղցու. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. բնահյութեր 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192159  (111) 30632
(220) 24.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 24.10.2029
(730) Նինգբըու Յուլիքա Սոլար Սայնս ընդ  
Թեքնոլըջի Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ulica» բառից, 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 9. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար (լարեր, մալուխներ). կուտակիչի 
թիթեղներ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար. գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
էլեկտրական մարտկոցներ. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). արևային 
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մարտկոցներ. մեկուսատախտակներ ինտե-
գրալ սխեմաների համար. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն)։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192196  (111) 30633
(220) 30.10.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 30.10.2029
(730) «Գյուղատնտեսությունը ապահովա-
գրողների ազգային գործակալություն» 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 6, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ (#1e6f37) և սպիտակ (#ffffff) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շուկայի ուսումնասիրություն.
դաս 36. շուկայի հետախուզական ծառա-

յություններ. ապահովագրության վիճակա-
գիրների ծառայություններ.  ապահովագրման 
միջնորդություն. խորհրդատվություն ապա-
հովագրության հարցերով. տեղեկատվություն 
ապահովագրության հարցերով. ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20192244  (111) 30634
(220) 06.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 06.11.2029
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «ՄՐԳԱՅԻՆ ՕՂԻ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բալագույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. մրգային օղի:
____________________

(210) 20192245  (111) 30635
(220) 06.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 06.11.2029
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՕՂԻ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բալագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հացահատիկային օղի:
____________________

(210) 20192316  (111) 30636
(220) 13.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

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

____________________

(210) 20192357  (111) 30637
(220) 18.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 18.11.2029
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20192368 (111) 30638
(220) 20.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Սոլոլըռն ԱռԷյ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենց 1, 
բ/6, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 42. համակարգիչների համար 

ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառա_ություններ. տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ոլորտում արտաքին (աութսորս) 
ծառայությունների տրամադրում. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում):

____________________

(210) 20192369  (111) 30639
(220) 20.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Սոլոլըռն ԱռԷյ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենց 1, 
բ/6, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(511) 
դաս 42. համակարգիչների համար 

ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ոլորտում արտաքին (աութսորս) 
ծառայությունների տրամադրում. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում):

____________________

(210) 20192397  (111) 30640
(220) 22.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 22.11.2029
(730) «Գավ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, 
Խորենացու 83, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) Բացի «GAV» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և կար միր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. ցեմենտ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192412  (111) 30641
(220) 25.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 25.11.2029
(730) «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 
Վ. Համբարձումյան 16, բն. 52, AMԱռլույս ԱյՓի, 
Փի.Սի., US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20192415  (111) 30642
(220) 25.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 25.11.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սառը սուրճ. սառույցով 

սուրճ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. աղացած 
սուրճ. բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192416  (111) 30643
(220) 25.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 25.11.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ. սառը սուրճ. սառույցով 

սուրճ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. աղացած 
սուրճ. բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192417  (111) 30644
(220) 25.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 25.11.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սառը սուրճ. սառույցով 

սուրճ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. աղացած 
սուրճ. բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192424  (111) 30645
(220) 26.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 26.11.2029
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 

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

____________________

(210) 20192435  (111) 30646
(220) 27.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 27.11.2029
(730) «Սեփ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 33, 
տուն 1, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. մրգային օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. 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 
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ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20192442  (111) 30647
(220) 27.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 27.11.2029
(730) «Հ.Ա.Ն.Ս.-ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթա-
շեն 4-րդ թաղ., 43/4, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 

մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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 ըմպելիք-
ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք). հայկական կոնյակ 
(բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20192452  (111) 30648
(220) 28.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 28.11.2029
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
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(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20192458 (111) 30649
(220) 29.11.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 29.11.2029
(730) <<Հ.Ա.Ն.Ս. -ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 43/4, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլա-
յին ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր արտա-
դրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20192459  (111) 30650
(220) 29.11.2019 (151) 14.04.2020
(181) 29.11.2029
(730) <<Հ.Ա.Ն.Ս. -ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 43/4, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 

ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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 խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք). հայկական կոնյակ 
(բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20192499 (111) 30651
(220) 05.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 05.12.2029
(730) Ժոնգյու Րաբըր Քո., Լթդ., CN 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. տրանս-

պորտային միջոցների անվադողեր. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. օդաճնշական դողեր. օդախցիկներ 
ավտոմոբիլների համար. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների 
և պիտույքների հավաքակազմեր դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար. հեծանիվ-
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ների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական 
դողերի համար. պինդ դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. ինքնաթիռների 
դողեր. տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192528  (111) 30652
(220) 09.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 09.12.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

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

____________________

(210) 20192529  (111) 30653
(220) 09.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 09.12.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

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

____________________

(210) 20192543  (111) 30654
(220) 09.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 09.12.2029
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20192576  (111) 30655
(220) 13.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Հարութ Վարուժանի Տանիելյան, Երևան, 
Նորք փ. 2, տուն 21, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «ԿԼԻՆԻԿԱ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա. թերա-
պևտիկ ծառայություններ. ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
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մերսում. բժշկական օգնություն. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. բժշկական զննում. 
բժշկական լաբորատորիաների կողմից 
տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով:

____________________

(210) 20192586 (111) 30656
(220) 16.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 16.12.2029
(730) «Ահարոնյան լո ֆիրմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վաղարշյան 12, 4-3, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «LAW FIRM» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ կար միր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 45. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. իրավաբանական հետազոտու-
թյուններ. արբիտրաժի ծառայություններ. 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ. 
փաստաբանական ծառայություններ. իրավա-
բանական հսկողության ծառայություններ:

____________________

(210) 20192604  (111) 30657
(220) 18.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 18.12.2029

(730) Համլետ Արիստակեսի Դանիելյան, 
Երևան, Փափազյան 15, բն. 3, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «CONSULTING COMPANY» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ։
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. Խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահա  տում. 
հետազոտություններ գործարարու թյան 
ասպա   րեզում. խորհրդա  տվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. գործա-
րարության կառավարման խորհրդատվա կան 
ծառայություններ. շուկայագիտական 
(մար քե թինգային) հետազոտություններ. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն 
գործարա րության ասպարեզում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
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կապված ծառայություններ. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. կորպորատիվ հաղորդակցության 
ծառայություններ. 

դաս 36. ֆինանսական կառավարում. 
ֆինանսական վերլուծություն. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված 
գործերով. 

դաս 45. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. իրավաբանա-
կան հետազոտություններ. դատարանում 
իրավունքների ներկայացում. վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. իրավաբանական 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. երրորդ 
անձանց համար պայմանագրերի համա-
ձայնեցման հետ կապված իրավաբանական 
ծառայություններ. իրավաբանական հսկո-
ղության ծառայություններ. փաստաբանական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192614  (111) 30658
(220) 19.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 19.12.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 14.01.2020
(310) 09214/2019   (320) 09.07.2019   (330) CH
(540) 

(511) 
դաս 35. հաճախորդների հետ հարաբերու-

թյունների կառավարում. հաճախորդների 
հավատարմության ծրագրերի կազմակերպում 
և կառավարում. բոլոր նշված ծառայությունները 
բացառապես վերաբերում են էլեկտրոնային 
սիգարետներին, ծխախոտը տաքացնող 
սարքերին,  ծխելու էլեկտրոնային սարքերին 
և  էլեկտրոնային սիգարետների, ծխախոտը 
տաքացնող սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի մարտկոցներին և կուտակիչների 
լիցքավորող սարքերին.

դաս 36. ապահովագրական ծառայու-
թյուններ. սարքավորումների սպասարկման 
և վերանորոգման վերաբերյալ ապահովա-
գրական ծառայություններ. երաշխիքային 
ապահովագրական ծառայություններ. բոլոր 
նշված ծառայությունները բացառապես 
վերաբերում են էլեկտրոնային սիգարետներին, 
ծխախոտը տաքացնող սարքերին,  ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերին և  էլեկտրոնային 
սիգարետների, ծխախոտը տաքացնող 
սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի 
մարտկոցներին և կուտակիչների լիցքավորող 
սարքերին.

դաս 37. էլեկտրոնային սիգարետների, 
ծխախոտը տաքացնող սարքերի և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային 
սիգարետների, ծխախոտը տաքացնող 
սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի 
մարտկոցների և կուտակիչների լիցքավորող 
սարքերի վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192661  (111) 30659
(220) 12.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 12.12.2029
(730) Արտյոմ Մարտիրոսյան, Երևան, 16 
թաղամաս, 43 շ., բն. 24, AM 
(442) 14.01.2020
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ նարնջագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20192670  (111) 30660
(220) 25.12.2019 (151) 14.04.2020
   (181) 25.12.2029
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 14.01.2020
(310) 88509845   (320) 11.07.2019   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5757  11.02.2030 Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

5807  20.03.2030 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

5825  28.04.2030 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5827  28.04.2030 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5834  23.05.2030 Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US

6063  06.05.2030 Վուլվերին Աութդորզ, Ինք., US

6107  09.08.2030 Վուլվերին Աութդորզ, Ինք., US

6429  04.09.2030 ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

15904  04.02.2030 Մեիջի Հոլդինգզ Քո., Լթդ., JP

15952  05.05.2030 «Սովալ» ՍՊԸ, Իջևան, Պռոշյան 25, AM

16085  16.03.2030 «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM

16086  16.03.2030 «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM

16087  16.03.2030 «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM

16090  27.04.2030 «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, Մոսկովյան 31, բն. 60, AM

16115  08.04.2030 Նովարթիս ԱԳ, CH

16116  08.04.2030 Նովարթիս ԱԳ, CH

16119  22.04.2030 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

16175  17.03.2030 Աուքսիլիում Ինթրնեշնլ Հոլդինգզ, ԷլԷլՍի, US

16176  05.05.2030 «Սովալ» ՍՊԸ, Իջևան, Պռոշյան 25, AM

16363  16.03.2030 Ապասեր թիքնոլըջի Ինք., TW

16370  08.06.2030 ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US

16399  05.05.2030 Աուքսիլիում Ինթրնեշնլ Հոլդինգզ, ԷլԷլՍի, US

16430  02.07.2030 ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

16488  07.04.2030 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 

    Վ. Սարգսյան 26/1, AM

16489  07.04.2030 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 

    Վ. Սարգսյան 26/1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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16490  07.04.2030 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 

    Վ. Սարգսյան 26/1, AM

16496  07.05.2030 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

16498  13.05.2030 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 

    Վ. Սարգսյան 26/1, AM

16542  26.04.2030 Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

16557  30.07.2030 Նովարթիս ԱԳ, CH

16572  08.04.2030 Վիրջին Էնթրփրայսիզ Լիմիթիդ, GB

16678  05.05.2030 «Էսկուլապ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 68 դեղատուն, AM

16756  14.07.2030 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

16864  02.07.2030 ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

16953  14.04.2030 Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա., FR

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 04/2 
16 .04 . 2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61B 3/00            3381  A

C11D 10/00           3382  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 04/2 
16 .04 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 2366
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19257
73 (1) Իրավատեր Զելմեր մարկետ ՍՊ. ԶՕ.Օ., 
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszow, Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԶԵԼՄԵՐ ՊՐՈ 
Սպ. զ օ.օ., ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszow, 
Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.03.2020

____________________

Գրանցում No 2367
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19257
73 (1) Իրավատեր  ԶԵԼՄԵՐ ՊՐՈ Սպ. զ օ.օ., 
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszow, Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԲՍՀ  Բոշ ունդ 
Սիմենզ Հաուզգերաթե ԳմբՀ, Carl-Wery-Strasse 
34, 81739 Munich, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.03.2020

____________________

Գրանցում No 2368
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16276
73 (1) Իրավատեր  «Երևանի կենցաղային 
քիմիայի գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 125/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կենցաղային 
քիմիայի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 125/3, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        26.03.2020

____________________

Գրանցում No 2369
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16893
73 (1) Իրավատեր  «Երևանի կենցաղային 
քիմիայի գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 125/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կենցաղային 
քիմիայի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 125/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.03.2020

____________________

Գրանցում No 2370
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16124
73 (1) Իրավատեր   «Երևանի կենցաղային 
քիմիայի գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 125/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կենցաղային 
քիմիայի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 125/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.03.2020

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2371
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16537, 16538
73 (1) Իրավատեր  Քոմփանհիա դե Բեբիդաս 
դաս Ամերիքաս – ԱՄԲԵՎ, R. Dr. Renato Paes 
de Barros, 1017-3 e 4 andares (partes), conj, 41 e 
42 do Ed Corporate Park 04530-000 Sao paulo-
SP, Brazil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱՄԲԵՎ Ս.Ա., 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 3<sup>O</
sup> Andar Cj. 31 e 32 Itaim Bibi 04530-001 Sao 
Paulo, Brazil, BR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.03.2020

____________________

Գրանցում No 2372
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16032
73 (1) Իրավատեր  «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. 
Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.03.2020

____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3381 (13) A
A61B 3/00

(21) AM20190135 (22) 18.11.2019
(72) Ара Кешишян (AM) 
(73) Ара Кешишян (AM) 
(54) Способ и устройство для коррекции 
косоглазия.
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к офтальмологии и может быть 
использовано для определения и коррекции 
косоглазия. 

Система включает в себя очки для коррекции 
косоглазия, имеющие линзы, которые изменяют 
прозрачность в соответствии с инструкцией от 
процессора. Система обнаруживает отклонение 
глаза на основе данных, полученных от одного 
или нескольких датчиков очков. Данные 
получаются регулярно и сопоставляются с 
основным набором данных. 

При обнаружении отклонения, включается 
соответствующая линза, закрывающая 
нормальный глаз, что заставляет отклоненный 
глаз исправиться, 9 ил.  
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2020.01 (11) 3382 (13) A
C11D 10/00 

(21) AM20200003 (22) 10.01.2020
(72) Артур Казарян (AM) 
(73) “Креатида” ООО (AM) 
(54) Универсальное чистящее средство
(57) Изобретение относится к бытовой химии, в 
частности, к составам универсальных чистящих 
средств, которые могут найти применение для 
чистки изделий изготовленных из пластика, 
керамики, фаянса, стекла и эмали, а также для 
чистки изделий домашнего обихода с твердой 
металлической поверхностью и т.д.

Чистящее средство включает следующие 
компоненты, мас.%: ионообменный агент 
(цеолит) – 43,0-45,0; консервант (бензоат 
натрия) – 0,15-0,18; клеящий агент марки 
КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) – 0,2-
0,28; основный моющий агент (метасиликат 
натрия) – 1,7-1,9; пенообразующий агент 
(лаурилсульфат натрия- SLES) – 0,5-0,7; 
эмульгатор (диметилалкиламинооксид) – 0,2-
0,3; ароматизатор – 0,2-0,3 и вода- остальное.

Расширяется ассортимент чистящих 
средств и повышаются их чистящие свойства.
(74) А. Назарян

____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 2769 (13) B
A01G 15/00
E01H 13/00
G01S 9/00

(21) AM20120049 (22) 20.03.2012
(72) Арташес Аракелян (AM) 
(73) Арташес Аракелян, 0006, Ереван, Г.Нжде 
2, кв. 24 (AM) 
(54) Автоматический способ и сеть широко-
масштабной противоградовой защиты

____________________

Заключения Агенства о патентоспособности
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№04/2

16 .04 . 2020

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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