
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь

Սույն տեղեկագրում 

զետեղված տեղեկությունները

համարվում են հրապարակված 2009 թվականի հունիսի 25-ից

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Երևան  2009  Ереван

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

№ 6 (62)



Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՅՈՒՏԵՐ ..........................................................................

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին .................

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ..........................................

Տեղեկություններ գրանցված արդյունաբերական 

նմուշների մասին .........................................................................

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ 

սպասարկման նշանների մասին .........................................

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման

գործողության երկարաձգման մասին ..................................

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ......................................................................

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ ............................................................

 4, 82
 6, 84

 9, 87

11, 89

12

14 

74 

76 

78 

90

Издается Агентством интеллектуальной

собственности с 1995г.

0010, Ереван, Главный проспект, Дом Правительства 3

Тел. (374 10) 563-258 отдел приема заявок

Тел. (374 10) 561-126 отдел информационно-

технологического обеспечения

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության 

գործակալության կողմից 1995թ.

0010, Երեւան, Գլխավոր պող., Կառավարական տուն 3

Հեռ. 563-258 հայտերի ընդունման բաժին

Հեռ. 561-126 տեղեկատվական-տեխնոլոգիական 

ապահովման բաժին

Internet: www.aipa.am

E-mail: armpat@aipa.am 



ԳՅՈՒՏԵՐ

3

ՄԱՍ 1

3

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9

             С О Д Е Р Ж А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ............................................4,   82

Сведения о выданных патентах........ .........6,   84

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ................... 9, 87

Сведения о зарегистрированных

промышленных образцзх............................11, 89

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ............................................12

Сведения о зарегистрированных 

товарных знаках и знаках обслуживания .......14

Сведения о продлении действия 

регистрации товарных знаков..........................74

УКАЗАТЕЛИ.......................................................76

СООБЩЕНИЯ.....................................................78

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ...................................90

 

      C O N T E N T S

INVENTIONS..............................................4,  82

Information on granted patents.................6,   84

INDUSTRIAL DESIGNS............................. 9, 87

Information on registered 

industrial designs......................................11, 89

TRADE MARKS...............................................12

Information on registered trade 

marks and service marks ...............................14

Information on renewal of effect 

of trademark registration ...............................74

INDEXES.........................................................76

REPORTS........................................................78

TWO-LETTER CODES....................................90
 



ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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 ստացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

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) (2009)  (11) 2289 (13) A

A01F 29/00

(21) AM20090001 (22) 13.01.2009

(45) 25.06.2009

(71) «Հայաստանի պետական ագրարային համա-
լսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն (AM)

(72) Ստյոպա Ենոքի Մարգարյան (AM), Արմեն
Արտաշեսի Մաթևոսյան (AM), Սուրեն Էդուարդի 
Միքայելյան (AM), Հովիկ Համայակի Գիշյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ագրարային համա-
լսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) Կերամանրիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսության 
մեքենայացմանը և կարող է օգտագործվել, մաս-
նավորապես՝ կերերի մանրացման սարքերում։

Կերամանրիչն ունի շրջանակի վրա ամրա-
կցված պատյան, հակակտրող թիթեղներ, շար-
ժաբեր էլեկտրաշարժիչ, էլեկտրաշարժիչի լիսեռի 
վրա տեղակայված թմբուկ, որին ամրակցված 
են դանակներ։ Էլեկտրաշարժիչն ունի սնման 
հանգույց, որը կազմված է հոսանքի տվիչից, 
կառավարման երկելք սարքից, երկու ռելեից և 
երկու գործարկիչներից։ Հոսանքի տվիչը տեղա-
կայված է սնման ֆազերից մեկի շղթայում։ Կառա-
վարման սարքի մուտքը միացված է տվիչին, 
իսկ ելքերը՝ ռելեներին։ Ռելեների հպակները 
միացված են գործարկիչների սնման շղթայում, 
իսկ գործարկիչների հպակները՝ էլեկտրաշարժիչի 
սնման շղթայում՝ էլեկտրական ֆազերի իրարից 
տարբերվող հաջորդականությամբ։

Բարձրացվում են կերամանրիչի հուսալիու-
թյունը և արտադրողականությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2290 (13) A 

A61K 31/155

A61K 47/00

A61P 3/00

(21) AM20070111 (22) 30.03.2006

(85) 16.10.2007

(86) PCT/CA2006/000472, 30.03.2006

(87) WO2006/102752 A1, 05.10.2006

(45) 03.11.2008

(31) 60/666475   (32) 30.03.2005   (33) US

(71) Ջեներեքս Ֆարմասյութըքլս Ինք. (CA)

(72) Գլասկին, Աննա Ե. (CA) ՔԱԶԻ, Մուհամմադ 

ՈՒասիմ Թահիր (CA)

(73) Ջեներեքս Ֆարմասյութըքլս Ինք. (CA)

(54) Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթով մետ-
ֆորմինի ներմուծման բաղադրանյութ, դրա 
պատրաստման եղանակ, կիրառումը և շաքա-
րախտի բուժման եղանակ՝ բաղադրանյութի կի-
րառմամբ

(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործությանը։
Առաջարկված են բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթով ներթափանցող դեղագործական 
բաղադրանյութ՝ մետֆորմինի կամ դրա դեղա-
գործորեն ընդունելի աղի` մարդու բերանի խո-
ռոչի լորձաթաղանթով ներմուծման համար, 
դրա պատրաստման եղանակ, դրա կիրառումը 
շաքարախտի բուժման համար, դրա կիրառմամբ 
շաքարախտի բուժման եղանակ։ Մետֆորմինից 
եւ դրա աղից բացի, բաղադրանյութը ներառում 
է նաեւ կլանման ուժեղարար եւ դեղագործորեն 
ընդունելի կրող՝ պինդ նաբաթի, բլիթի, մաստակի 
կամ ծամվող հաբի ձեւով։

Կլանման ուժեղարարը իրենից ներկայացնում 
է ալկալիական մետաղի ալկիլսուլֆատ, գլիցերին, 
լեղաթթու կամ լեղաթթվի աղ, լեցիտին, գիալուրո-
նաթթու, գլիկոլաթթու, կաթնաթթու, օլեինաթթու 
կամ լինոլենաթթու, օկտիլֆենօքսիպոլիէթօքսի-
էթանոլ, երիցուկի կամ վարունգի լուծամզուք, 
գաղտրիկ դեղագործականի կամ գնարբուկի 
յուղ, պոլիգլիցերին, լիզին, պոլիլիզին, եռօլեին, 
միաօլեին, միաօլեատ, միալաուրատ, մենթոլ կամ
պոլիդոկանոլալկիլային եթեր։

Գյուտը թույլ է տալիս զգալիորեն փոքրացնել 
մետֆորմինի՝ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթով 
ներմուծման ժամանակ առաջացող կողմնակի
արդյունքները, ինչպես նաև իջեցնել պատրաստուկի 
արժեքը՝ բաղադրանյութում ակտիվ բաղադրամասի 
փոքր քանակության օգտագործման շնորհիվ։
(74) Ա. Գալոյան

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2291 (13) A

A61K 31/375

(21) AM20080131 (22) 30.07.2008

(45) 03.11.2008

(71) Մանուկ Մանուկյան (AM)

(72) Մանուկ Մանուկյան (AM)

(73) Մանուկ Մանուկյան, 0033. Երևան, Երզնկյան 
4, բն. 10 (AM)

(54) Աչքի եղջերաթաղանթի վնասվածքների և
հիվանդությունների բուժման բաղադրանյութ

(57) Գյուտը վերաբերում է ակնաբանությանը, 
մասնավորապես՝ եղջերաթաղանթի վնասվածք-
ների և հիվանդությունների բուժման բաղա-
դրանյութերին։

Բաղադրանյութը ներառում է էթանոլամին,
ասկորբինաթթու, մանրէազերծված ջուր, բաղա-
դրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(զանգվ. %). էթանոլամին՝ 2.0-3.0, ասկորբինաթթու՝ 
0.01-0.03, մանրէազերծված ջուր՝ 97.0-98.0։

Բարձրացվում է բուժման արդյունավե-
տությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2292 (13) A

A61N 1/36

(21) AM20080222 (22) 10.12.2008

(45) 25.06.2009

(71) «Բնաբուժություն» ՍՊԸ (AM)

(72) Անդրանիկ Ոսկանյան (AM), Անուշ Ոսկան-
յան (AM)

(73) «Բնաբուժություն» ՍՊԸ (AM)

(54) Ասթմայի կանխարգելման բնաթերապևտիկ 
եղանակ երեխաների համար

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը և կարող 
է կիրառվել ասթմայի և շնչառական ուղիների այլ 
ալերգիկ հիվանդությունների կանխարգելման 
նպատակով երեխաների համար։

Ըստ տարիքային իմունահորմոնային կար-
գավիճակի ձևավորման յուրահատկություն-
ների անցկացնում են աղաթերապիա, գունա-

աղաթերապիա, քարանձավաթերապիա, քթի 
խոռոչի ողողում աղային լուծույթով, սու ջոկ 
թերապիա, գունաթերապիա, դինամոթերապիա, 
հոտաթերապիա, ինչպես նաև ֆիզիոթերապիա, 
ցեխաթերապիա և բուսահոտաթերապիա 
անհատական ֆիզիոթերապևտիկ շոգեխցիկում։

Բարձրացվում է օրգանիզմի ինքնակար-
գավորման արդյունավետությունը՝ բրոնխիալ 
ասթմայի դոմինանտը ձևավորող ախտածին
ռեակցիաների մեկուսացման և հարմարված
(ադապտացված) իմունային կարգավիճակի 
ձևավորման միջոցով։

(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2293 (13) A

A61N 5/06

(21) AM20080221 (22) 08.12.2008

(45) 25.06.2009

(71) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM), ՀՀ Առողջապահության նախա-
րարության Կուրորտաբանության և ֆիզիկական 
բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ (AM)

(72) Ռաֆիկ Բալասանյան (AM), Բենիկ Հարու-
թյունյան (AM), Էդվարդ Հարությունյան (AM), Գագիկ 
Մանուչարյան (AM), Էդուարդ Սեկոյան (AM)

(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութուն-
ների ինստիտուտ (AM), ՀՀ առողջապահության 
նախա րարության Կուրորտաբանության և 
ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական 
ինստիտուտ (AM)

(54) Ակուստալազերային ֆիզիոթերապևտիկ 
սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է ֆիզիկական բժշկու-
թյան բնագավառին, մասնավորապես կարող է 
օգտագործվել լազերային տեխնիկայի կիրառ-
մամբ ֆիզիոթերապևտիկ սարքերի մշակման բնա-
գավառում։

Սարքն ունի անդրաձայնային և լազերային 
ճառագայթիչներ։ Որպես անդրաձայնային ճառա-
գայթիչ օգտագործված է պիեզոկերամիկական
թիթեղ, իսկ լազերային ճառագայթիչը կիսահա-
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ղորդչային լազեր է։ Ճառագայթիչները տեղակայ-
ված են ճառագայթման գլխիկում այնպես, որ լազե-
րային փունջը տարածվի պիեզոկերամիկական 
թիթեղի ճառագայթող հարթությանն ուղղահայաց 
ուղղությամբ՝ անցնելով պիեզոկերամիկական
թիթեղի կենտրոնում բացված անցքով։ Պիեզո-
կերամիկական թիթեղին հպված է անդրաձայնային
ճառագայթիչի մեմբրան, որը կենտրոնական մա-
սում ունի օպտիկական պատուհան լազերային 
ճառագայթի անարգել անցնելու համար։ Ճառա-
գայթիչները միացված են սնուցման և կառա-
վարման հանգույցին։ 

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, բարձ-
րացվում է արդյունավետությունը, 1նկ.։

(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2294 (13) A

B23B 1/00

(21) AM20090008 (22) 12.02.2009

(45) 25.06.2009

(71) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան (AM), Կորյուն 
Սուրենի Քոչարյան (AM), Նվարդ Էդիկի Ղազարյան 
(AM), Դավիթ Միշայի Սիմոնյան (AM)

(72) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան (AM), Կորյուն 
Սուրենի Քոչարյան (AM), Նվարդ Էդիկի Ղազարյան 
(AM), Դավիթ Միշայի Սիմոնյան (AM)

(73) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան, 2016, Վանաձոր, 
Աբեղյան 60 (AM), Կորյուն Սուրենի Քոչարյան, 
2005, Վանաձոր, Ավետիսյան 22 (AM), Նվարդ 
Էդիկի Ղազարյան, 2002, Վանաձոր, Մյասնիկյան 
18, բն. 24 (AM), Դավիթ Միշայի Սիմոնյան, 2016, 
Վանաձոր, Աբեղյան 60 (AM)

(54) Նյութերի մշակելիության գնահատման 
եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների՝ կտրմամբ
մշակման բնագավառին և կարող է կիրառվել 
ընդհատ կտրման գործընթացներում նյութերի 
մշակելիության որոշման ժամանակ:

Նյութերի մշակելիության գնահատման 
եղանակի դեպքում ընտրված գործիքով միև-
նույն կտրման ռեժիմների պայմաններում իրա-
կանացնում են տարբեր նյութերից նախապատ-
րաստվածքների ընդհատ մշակում, չափում են 
կտրման ուժը, որի մեծությամբ գնահատում են
նյութերի մշակելիությունը: Որպես կտրման ուժի 

մեծության չափանիշ ընդունում են յուրաքանչյուր 
նյութի մեջ գործիքի ներխրման պահին առաջացող 
կտրման ուժի գագաթնակետային արժեքը:

Ապահովվում է ընդհատ կտրման ժամանակ 
նյութերի մշակելիության գնահատման բարձր 
արժանահավատությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2009)  (11) 2295 (13) A 

E01C 7/00

E01C 11/00

(21) AM20080041 (22) 27.07.2006

(85) 10.04.2008

(86) PCT/EP2006/064732, 27.07.2006

(87) WO2007/042338 A1 19.04.2007

(45) 01.10.2008 

(31) 2684-2005   (32) 12.10.2005   (33) CL

(71) Ինվերսյոնես Յուստ Ս. Ա. (CL)

(72) Խուան Պաբլո Կովարուբիաս Տորես (CL)

(73) Ինվերսյոնես Յուստ Ս. Ա. (CL)

(54) Բետոնե սալիկ ճանապարհածածկերի 
համար և ճանապարհածածկերի պատրաստման 
եղանակ

(57) Սալիկի լայնությունը չի գերազանցում 
ամենափոքր հեռավորությունը ստանդարտ
կամ միջին բեռնատարի առջևի անիվ ների 
միջև, կամ հեռավորությունը ստանդարտ կամ 
միջին բեռնատարի անիվների լրակազմի հետին
առանցքների միջև։ Սալիկի երկարությունը չի
գերազանցում հեռավորությունը ստանդարտ 
կամ միջին բեռնատարի առջևի առանցքի և
հետիններից առաջին առանցքի միջև։ Սալիկի
հաստությունը տրված է՝ ելնելով բետոնի դիմա-
դրության մեծությունից։

Ըստ ճանապարհածածկերի պատրաստման 
եղանակի որոշում են ստանդարտ կամ միջին
բեռնատարը, որը միշտ միայն մեկ անվով կամ
միայն մեկ ընթացային մասով է դիպչում սալիկին
կամ շարժվում սալիկի վրայով։ 

Ապահովվում են սալիկների պատրաստման 
գործընթացի պարզեցումը, ինքնարժեքի իջեցումը, 
շահագործման ժամկետի մեծացումը, 2 անկախ 
կետ, 16 նկ.։

(74) Հ. Դավթյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 12-09 (11) 205 (13) S
(21) 20080022 (22) 25.12.2008
(71) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)
(72) Դ. Հուբեր (AT)
(73) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Տրակտոր
(55) 

Նկ.1

նկ.2

Նկ.3
 _____________________

(51) 14-03 (11) 206 (13) S
(21) 20090007 (22) 19.03.2009
(71) Նազարյան Գեղամ (AM)
(72) Գ. Նազարյան (AM)
(73) Նազարյան Գեղամ, ք. Երեւան, Ֆուչիկի 2-րդ 
նրբ., շ. 5, բն. 8 (AM)
(54) Հեռակառավարվող ռադիո-ցուցասարք
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

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

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540 ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20081212 (111) 14025
(220) 17.11.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 17.11.2018
(730) Մարինա Յուդայեվա, Երեւան, Արշակունյաց 

30, բն. 132, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081215 (111) 14026
(220) 17.11.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 17.11.2018
(730) “Արսաթ” ՍՊԸ, Երեւան, Փ. Բուզանդի փ., 1 

շ., թիվ 1/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. լոսյոններ, կոսմետիկ օճառներ, 

պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական միջոցներ։

____________________

(210) 20081219 (111) 14027
(220) 18.11.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 18.11.2018

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(730) “Գինարփ” ՍՊԸ, Երեւան, Սունդուկյան 29, 
բն. 35, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի, հանքային եւ գազավորված 

ջրեր։
____________________

(210) 20081297 (111) 14028
(220) 03.12.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 03.12.2018
(730) “Բոտտլեր” կոնյակի-գինու-օղու գործարան 

ՍՊԸ, Երեւան, Չկալովի 43, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20081304 (111) 14029
(220) 04.12.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 04.12.2018
(730) “Յունիպրոֆ” ՍՊԸ, Երեւան, Րաֆֆու 87, 

բն. 6, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ կարմիր գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 6. մետաղական, մետաղապլաստե եւ

ալյումինե դռներ եւ պատուհաններ։
____________________

(210) 20081305 (111) 14030
(220) 04.12.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 04.12.2018
(730) “Կարգին ստուդիա” ՍՊԸ, Երեւան, Վրացա-

կան փող., շենք 8, բն. 32, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. միջազ-

գային ելքային ձայնային ծառայությունների 
մատուցում։

____________________

(210) 20081336 (111) 14031
(220) 10.12.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 10.12.2018
(730) Օմիդ Քյարիմիմողադամ, Երեւան, Կիեւյան 

11, բն.7, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի եւ 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հեղուկներ, ժավելաջուր. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչուն եւ որսամիս. մսի 
պատրաստուկներ. պահածոյացված, չորացրած եւ 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն եւ 
մրգեր. դոնդող, մուրաբա եւ կոնֆիտյուր. ձու, կաթ 
եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր, այդ 
թվում պինդ, հալած եւ հեղուկ բուսական յուղեր. 
մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20081337 (111) 14032
(220) 10.12.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 10.12.2018
(730) Օմիդ Քյարիմիմողադամ, Երեւան, Կիեւյան 

11, բն.7, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի եւ 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հեղուկներ, ժավելաջուր. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչուն եւ որսամիս. մսի 
պատրաստուկներ. պահածոյացված, չորացրած եւ 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն եւ 
մրգեր. դոնդող, մուրաբա եւ կոնֆետյուր. ձու, կաթ 
եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր, այդ 
թվում պինդ, հալած եւ հեղուկ բուսական յուղեր. 
մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20081349 (111) 14033
(220) 12.12.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 12.12.2018
(730) “Կռունկ էյր” ՓԲԸ, ք. Երեւան, Անդրանիկի 

42 բն. 23, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 39. ավիաընկերություն։

____________________
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(210) 20090026 (111) 14034
(220) 19.01.2009 (151) 27.04.2009
 (181) 19.01.2019
(730) “Սուվրա” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան 8, բն. 

3, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, 
բաց եւ մուգ դարչնագույն, դեղին եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. չորացված եւ ջերմամշակման 

ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն։
____________________

(210) 20090134 (111) 14035
(220) 13.02.2009 (151) 27.04.2009
 (181) 13.02.2019
(730) “Մարասի” առեւտրի տուն, ՍՊԸ, Երեւան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա, շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20090169 (111) 14036
(220) 19.02.2009 (151) 27.04.2009
 (181) 19.02.2019
(730) Պավել Սարգսյան, Երեւան, Երվանդ Քոչարի 

3, բն. 95, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. տպագրական արտադրանք, լուսա-

նկարներ, ամսագրերի եւ թերթերի տպագրու-
թյուն.

դաս 41. զվարճություններ. մարզական եւ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում)։

____________________

(210) 20080454 (111) 14037
(220) 14.05.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 14.05.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Հոլդին-

գովայա քոմփանիա ԻՆԹԵՐՐՈՍ” , RU
(310) 2007735362   (320)14.11.2007   (330) RU
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

17

ՄԱՍ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ գույնով։
(511) (510)

դաս 09. DVD - փլեյերներ. տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. առեւտրի ավտո-
մատներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչ սարքեր. էլեկտրական կու-
տակիչներ. Էլեկտրական կուտակիչներ տրանսպոր-
տային միջոցների համար. Ճառագայթաչափեր. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափեր. ամպերաչափեր. 
հողմաչափեր. անոդներ. ալեհավաքներ. հակակա-
թոդներ. բացվածքաչափեր (օպտիկական). ջրասու-
զակի ապարատուրա. բարձր հաճախականության 
ապարատուրա. ապարատուրա վերլուծություննե-
րի (անալիզների) համար (բացառությամբ բժշկա-
կանի). հեռակառավարման ապարատուրա. երկա-
թուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառավարման 
էլեկտրադինամիկական ապարատուրա. ազ-
դանշանների հեռակառավարման էլեկտրադինա-
միկական ապարատուրա. դիտարկման եւ վե-
րահսկման էլեկտրական ապարատուրա. ձայ-
նագրիչ ապարատուրա. թորիչ ապարատներ գի-
տական նպատակների համար. դիֆրակցիոն ապա-
րատներ (մանրազննություն). օդի բաղադրության 
վերլուծության (անալիզի) ապարատներ. նամակա-
նիշերով վճարման վերահսկողության ապարատ-
ներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ. պլաստմաս-
սայե փաթեթվածքի եռակցման էլեկտրական ապա-
րատներ. խմորման լաբորատոր ապարատներ. 
Էլեկտրաաղեղային կտրման ապարատներ. էլեկտ-
րաաղեղային եռակցման ապարատներ. Էլեկտրա-
զոդման ապարատներ. շնչառական ապարատներ 
(բացառությամբ արհեստական շնչառության ապա-
րատների). շնչառական ապարատներ ստորջրյա 
լողի համար. ռենտգենյան ճառագայթման ար-
տադրման ապարատներ եւ տեղակայանքներ (բա-
ցառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների). 
դրամարկղային ապարատներ. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. խոսակցական ապա-
րատներ. թորման լաբորատոր ապարատներ. պրո-
յեկցիոն ապարատներ. ռենտգենյան ապարատներ 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների). ռենտգենյան ապարատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
եռակցման էլեկտրական ապարատներ. լուսա-
պատճենահանման ապարատներ. լուսաազդանշա-
յին (առկայծումային) ապարատներ. տարածադի-
տական ապարատներ. հեռագրական ապարատ-

ներ. հեռախոսային ապարատներ. հեռախոսային 
հաղորդիչ ապարատներ. ֆաքսիմիլային ապարատ-
ներ. լուսահեռագրական ապարատներ. հեռավա-
ռոցքային էլեկտրական ապարատներ. թթուների 
խտաչափեր (թթվաչափեր). աղային լուծույթների 
խտության որոշման խտաչափեր. կուտակչային 
մարտկոցների խտաչափեր. գազախտաչափեր. լու-
սատու բակեններ (խարսխավոր լողաններ), ազդա-
լողաններ. ճնշաչափեր. անոդային մարտկոցներ. 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. գրպանի 
լապտերների մատկոցներ. վառոցքի համակարգե-
րի մարտկոցներ. արեւային մարտկոցներ. Էլեկտրա-
կան մարտկոցներ. բեզմեններ (ձեռքի զսպանակա-
վոր կշեռքներ). տեխնիկական սպասարկման կա-
յանների բենզապոմպեր. բետատրոններ. հեռադի-
տակներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապի-
տակներ. մագնիսական ժապավենի բլոկներ (հա-
մակարգիչներ). համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. հրշեջ ծայրապանակներ. նույնականաց-
նող մագնիսական ապարանջաններ. բրեզենտ փր-
կարարական աշխատանքների համար. ազդանշա-
նային ազդալողաններ. փրկարար ազդալողաններ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ (կողմնացույց-
անկյունաչափեր). վակուումաչափեր. Էլեկտրոլի-
տային վաննաներ (գուռեր). փոփոխաչափեր. կշեռք-
ներ. գրասենյակային կշեռքներ նամակների հա-
մար. հարթակավոր կշեռքներ. ճշգրիտ կշեռքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ). տեսախցիկ-
ներ. տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. տե-
սաէկրաններ. լուսանկարչական ապարատների դի-
տաններ (տեսարան որոնող հարմարանքներ). երկ-
ժանիներ, խցակի վարդակներ. օպտիկական սար-
քերի եւ գործիքների մանրաչափական պտուտակ-
ներ. մածուցիկաչափեր. Էլեկտրական շղթայի գոր-
ծարկիչներ. ալիքաչափեր. վոլտաչափիչներ. 
տրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի դար-
պասներ (կանխավճարի). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. փակ անջատիչներ (էլեկտրական). հոսան-
քի ուղղիչներ. ձեւանմուշներ (չափիչ գործիքներ). 
գազաանալիզարարներ (գազավերլուծիչներ). գա-
զաչափեր. գալվանաչափեր. հելիոգրաֆներ 
(արեւագրիչներ). խոնավաչափեր. ջրաչափեր. կշռա-
քարեր. դռան օպտիկական դիտանցքեր. հոլոգրամ-
ներ. կորակառուցիչներ. բարձրախոսներ. զոնդե-
րի, խորաչափերի ծանրոցներ. ուղղալարի ծանրոց-
ներ. հեռաչափեր (սարքեր). խտաչափեր. օպտիկա-
կան խտաչափեր. օպտիկական դետալներ. դետեկ-
տորներ. գալենային դետեկտորներ. ծխի դետեկ-
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տորներ. կեղծ դրամների դետեկտորներ). դիապո-
զիտիվներ (լուսանկարչություն). դիասկոպներ. լու-
սանկարչական ապարատների դիաֆրագմաներ 
(լուսանկարչություն). դիկտոֆոններ. դինամոմետ-
րեր (ուժաչափեր). պնակիտներ (դիսկետներ). ձայ-
նագրման սկավառակներ. մագնիսական սկավա-
ռակներ. օպտիկական սկավառակներ. հաշվիչ սկա-
վառակներ. սկավառակակիրներ համակարգիչնե-
րի համար. սկավառակակիրներ սկավառակների 
ավտոմատ հերթափոխությամբ (համակարգիչնե-
րի համար). դնթ - չիփեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. չափման տարողու-
թյուններ. լողաբաճկոնակներ. գնդականթափանց 
բաճկոնակներ. փրկարար բաճկոնակներ. Էլեկտրա-
կան լարերի նույնականացման ջղեր. քթասեղմիչ-
ներ լողորդների եւ սուզորդների համար. Էլեկտրա-
կան փականներ. զանգեր (տագնապի ազդասար-
քեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնահաղորդիչներ. հայելիներ զննման աշխա-
տանքների համար. լույս արձակող կամ մեխանի-
կական ճանապարհային նշաններ. լույս արձակող 
նշաններ. խորջրյա զոնդեր. զննաձողեր գիտական 
հետազոտությունների համար. զումմերներ (դզզիկ-
ներ). Էլեկտրական զումմերներ (դզզիկներ). նվա-
գարկիչների ասեղներ. չափիչներ. Ճնշման չափիչ-
ներ. տրանսպորտային միջոցների կառավարման
կամ ստուգման նմանակիչներ. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրական). Ճնշման ցուցիչներ. ցուցիչներ 
(էլեկտրական). ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ման-
րէական կուլտուրաների ինկուբատորներ. չափիչ 
գործիքներ. մաթեմատիկական գործիքներ. մակար-
դաչափական գործիքներ. տոպոգրաֆիական գոր-
ծիքներ. անկյունաչափական գործիքներ. ինտեր-
ֆեյսներ (համակարգիչներ). իոնարարներ (բացա-
ռությամբ օդի մշակման համար օգտագործվողնե-
րի). կայծմարիչներ. համառանցք մալուխներ. օպ-
տիկաթելքային մալուխներ. էլեկտրական մալուխ-
ներ. բացովի տրամաչափարկիչներ. պարուրակա-
յին տրամաչափարկիչներ. հաշվասարքեր. գրպա-
նի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. կի-
նոնկարահանման խցիկներ. Էլեկտրոնային մա-
տիտներ (դիսփլեյների տարրեր). Էլեկտրական կո-
ճերի հիմնակմախքներ. նույնականացման մագնի-
սական քարտեր. տեսախաղերի քարտրիջներ. մագ-
նիսական կոդով քարտեր. սաղավարտներ ձիավա-
րության համար. պաշտպանիչ սաղավարտներ. լու-
սանկարչական թիթեղների տուփեր. ավտոմատ 

դրամարկղեր. կաթոդներ. ինդուկտիվության կո-
ճեր (փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսանկարչության մեջ օգտա-
գործվող կոճեր. լուսակայված կինոժապավեններ. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխարկիչ-
ներ). էլեկտրական սեղմակներ. էլեկտրոնային նո-
թատետրեր. զանգերի կոճակներ. մկնիկների գոր-
գեր. մագնիսական կոդավորիչներ. լուսապաշտ-
պան հովարներ. էլեկտրական կոլեկտորներ (հա-
վաքիչներ). տրամաչափիչ օղեր. օդանավորդների 
հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. կոմուտա-
տորներ. կոմպակտ սկավառակներ (տեսա-լսողա-
կան). կոմպակտ սկավառակներ. համեմատիչներ
(սարքեր). ծովային կողմնացույցներ. համակարգիչ-
ներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրական կոն-
դենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. էլեկտրա-
կան հպակներ ազնիվ մետաղներից. հողմացույց-
ներ. ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրական). բաշ-
խիչ տուփեր (էլեկտրական). գծային միացման տու-
փեր (էլեկտրական). միացման տուփեր (էլեկտրա-
կան). էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
բարձրախոսների պատյաններ. հատուկ կոստյում-
ներ (ջրասուզակների համար), սուզազգեստներ. 
հագուստին ամրացվող լույս անդրադարձնող սկա-
վառակներ տրանսպորտային վթարները նա-
խազգուշացնելու համար. պաշտպանիչ կափարիչ-
ներ խցակի վարդակների համար. լագեր (արագու-
թյան եւ անցած ճանապարհի չափման սարքեր). 
լազերներ, բացառությամբ բժշկական նպատակնե-
րով օգտագործվողների. կաթնախտաչափեր. կաթ-
նաչափեր. լամպեր լուսանկարչական լաբորատո-
րիաների համար. նեոնային լամպեր. ջերմաէ-
լեկտրոնային լամպեր. ռադիոտեխնիկայում օգտա-
գործվող ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. էլեկտրո-
նային ուժեղարար լամպեր. բռնկալամպեր (լու-
սանկարչություն). ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ. մագ-
նիսական ժապավեններ տեսագրման համար. չա-
փիչ ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդուղքներ. 
լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպնյակներ. օպ-
տիկական ուղղիչ ոսպնյակներ. օպտիկական 
ոսպնյակներ. օպտիկական հավելադիր ոսպնյակ-
ներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. խորաչափերի 
գծեր. էլեկտրական մայր գծեր. չափագդալներ. 
խոշորացույցներ. ջուլհակային խոշորացույցներ. 
մագնիսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. մանեկեններ 
օգնություն ցուցաբերելու մեջ վարժվելու համար
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(վարժասարքեր). եմկնիկե տեսակի մանիպուլյա-
տորներ. մանոմետրեր. ստորջրյա սուզման դիմակ-
ներ. եռակցողի դիմկալներ. պաշտպանիչ դիմակ-
ներ. նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի էլեկտրա-
լարերի համար (լարեր, մալուխներ). հաշվապահա-
կան մեքենաներ. ընտրաձայների հաշվման մեքե-
նաներ. դրամների հաշվման եւ տեսակավորման 
մեքենաներ. նյութերի փորձարկման մեքենաներ
եւ սարքեր. կարի մեքենաներ անկյունների կլորաց-
ման համար. ձայնափողեր. ակուստիկ մեմբրան-
ներ. մեմբրաններ գիտական ապարատուրայի հա-
մար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. մետրոնոմ-
ներ. քանոններ (մետրեր) (չափիչ գործիքներ). 
ատաղձագործների քանոններ (մետրեր). դերձակ-
ների մետրեր. կանխավճարով ավտոմատների մե-
խանիզմներ. կանխավճարով մեխանիզմներ հե-
ռուստացույցների համար. լուսանկարչական փա-
կանների իջեցման մեխանիզմներ. միկրոմետրեր. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրադիտակներ. մանրահա-
տիչներ. միկրոֆոններ. մոդեմներ. շանթարգելներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
մուլտիպլիկացիաներ. ծայրային էլեկտրական կցոր-
դիչներ. մալուխների ծայրային կցորդիչներ. ման-
րադիտակային հետազոտության համար նմուշնե-
րի նախապատրաստման գործիքների հավաքա-
կազմեր. ատամնապաշտպանիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ավտոմատ կարգավորմամբ 
վառելիքի պոմպեր. վառելիքի մատակարարման 
պոմպեր տեխնիկական սպասարկման կայաննե-
րի համար. ականջակալներ. օպտիկական մակար-
դակաչափեր. նոնիուսներ (ճշտասանդղակներ). ձայ-
նագրությունների կրիչներ. մագնիսական տեղեկա-
կիրներ. օպտիկական տեղեկակիրներ. էլեկտրա-
տաքացմամբ գուլպաներ. էլեկտրական մալուխնե-
րի պարուտակներ. էլեկտրական լարերի նույնա-
կանացման պարուտակներ. կշռման սարքավո-
րանք. գրասենյակային սարքավորանք ծակոտա-
քարտերի օգտագործմամբ. լաբորատորիաների 
հատուկ սարքավորանք. դժբախտ դեպքերից, ճա-
ռագայթումից եւ կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. 
օբյեկտիվներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղալու-
սանկարչության համար. ձվադիտակներ. կրակ-
մարիչներ. էլեկտրիֆիկացված ցանկապատեր. 
էլեկտրական սահմանափակիչներ. դժբախտ դեպ-
քերից, ճառագայթումից եւ կրակից պաշտպանող
հագուստ. կրակից պաշտպանող հագուստ. կրա-
կից պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործվածք-

ներից. հատուկ լաբորատոր հագուստ. օզոնարար-
ներ. օկտանտներ (անկյունաչափեր). օկուլյարներ 
(ակնապակիներ). օմաչափեր. դաստակների հենա-
րաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի հա-
մար. ակնոցների շրջանակներ. քթակնոցների 
(պենսնե) շրջանակներ. օսցիլոգրաֆներ (տատա-
նագրիչներ). ուղղալարեր. օպտիկական անդրա-
դարձիչներ. ակնոցներ (օպտիկա). արեւապաշտ-
պան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. լուսատու 
կամ մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
փեյջերներ. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչ-
ներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). Էլեկտրական փո-
խարկիչներ. շրջադիտակներ. ջրասուզակների ձեռ-
նոցներ. դժբախտ դեպքերից պաշտպանող ձեռնոց-
ներ ասբեստե գործվածքից. դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայ-
թումից պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. լաբորատոր վառարան-
ներ. կաթոցիկներ. հրաչափեր. մակերեսաչափեր. 
պլանշետներ (երկրաբաշխական գործիքներ). կու-
տակիչի թիթեղներ. սիլիցիումային մեկուսատախ-
տակներ (ինտեգրալ սխեմաներ). կոմպակտ սկա-
վառակների փլեյերներ. պարկուճային փլեյերներ. 
ձայնագրման ժապավեններ. լուսակայված ռենտ-
գենյան ժապավեններ. լուսակայված ժապավեն-
ներ. փրկարարական լաստեր. լաբորատոր տակ-
դիրներ. կիսահաղորդիչներ. բեւեռաչափեր. հրշեջ 
պոմպեր. լողի լողաններ. աստիճանավորված 
ապակե ամանեղեն (անոթներ). լողագոտիներ. 
փրկագոտիներ. ապահովիչներ. հալուն ապահովիչ-
ներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. հեռագործ 
ընդհատիչներ. սննդամթերքի եւ կերերի անալիզի 
սարքեր. ախտորոշման սարքեր (բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար նախատեսված-
ների). էլեկտրաջերմային սարքեր մազերի գանգ-
րացման համար. հեռավորության չափման սար-
քեր. արագության չափման սարքեր լուսանկարչու-
թյան մեջ. կաշիների, մորթիների հաստությունը չա-
փող սարքեր. մաշկի հաստությունը չափող սար-
քեր. տրանսպորտային միջոցների արագության
վերահսկման սարքեր. ուսուցանող սարքեր. ժա-
մանակի գրանցման սարքեր. կոսմետիկայի հեռաց-
ման (մաքրման) էլեկտրական սարքեր. գրանցող 
հեռավորագործ սարքեր. աստղագիտական սար-
քեր եւ գործիքներ. երկրաբաշխական սարքեր եւ 
գործիքներ. կշռման սարքեր եւ գործիքներ. նա-
վագնացական սարքեր եւ գործիքներ. օպտիկա-
կան սարքեր եւ գործիքներ. ֆիզիկական սարքեր 
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եւ գործիքներ. քիմիական սարքեր եւ գործիքներ. 
չափիչ սարքեր. էլեկտրական չափիչ սարքեր. ստու-
գիչ-չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. տիե-
զերագրական սարքեր. օդերեւութաբանական սար-
քեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. դիտասար-
քեր. նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավագնացական համակար-
գիչներ). արբանյակային նավագնացական սար-
քեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ 
չափման սարքեր. օպտիկական օկուլյարներով 
սարքեր, գործիքներ. ընդունիչներ (տեսա-լսո-
ղական). օպտիկական պրիզմաներ. ծխախոտի վա-
ռիչներ ավտոմեքենաների սարքերի վահանակնե-
րի վրա. տպիչներ. նվագարկիչների ասեղները փո-
խելու հարմարանքներ. թորանոթները պահող հար-
մարանքներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործ-
վող չորացման հարմարանքներ. ակուստիկ սկա-
վառակների մաքրման հարմարանքներ. հրդե-
հաշիջման ժամանակ օգտագործվող հարվածող 
հարմարանքներ. օպտիկական նշանոցներ հրազե-
նի համար. փորձանոթներ. ճնշման ցուցիչ - խցան-
ներ փականների համար. մագնիսական լարեր. հե-
ռագրալարեր. հեռախոսալարեր. էլեկտրահաղոր-
դալարեր. էլեկտրահաղորդիչներ. մեկուսացված
պղնձալարեր. հալուն լար մետաղական համահալ-
վածքներից. համակարգչային ծրագրեր. համա-
կարգչային խաղային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրեր (բեռնավորվող ծրագրային ապահովում). 
նվագարկիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ձողեր ստորերկր-
յա ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. էլեկտրոնային հրապարակումներ (բեռնա-
վորվող). էլեկտրական բաշխիչ վահանակներ. 
էլեկտրական կառավարման վահանակներ. ռա-
դարներ. ռադիոլամպեր. ռադիոկայմեր. հեռակա-
պի ռադիոհաղորդիչներ. ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդունիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների համար. ռաստրներ 
լուսանկարչական վերարտադրության գործընթաց-
ների համար (լուսատպվածքներ). դյուրակիր ռա-
ցիաներ. գերլարումից պաշտպանող կարգավորիչ-
ներ. լարման կարգավորիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. լուսավորության կարգավորիչ-
ներ (էլեկտրական). բեմի լուսավորման կարգավո-
րիչներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի կարգա-
վորիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). լու-
սանկարչության մեջ օգտագործվող լվացման ռե-
զերվուարներ. խազքաշներ. ժամանակի ռելեներ. 

էլեկտրական ռելեներ. անվտանգության գոտիներ 
(բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների
նստոցների եւ սպորտային սարքավորանքի հա-
մար նախատեսվածների). ռենտգենագրեր (բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների). ռեոստատներ. շնչադիմակներ (բա-
ցառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների). շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. թորանոթներ. բեկումաչափեր. ռեֆրակ-
տորներ. Էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր. բարձրախոսների խոսափողեր. շաքարա-
չափեր. օպտիկական թելքային լուսատարներ. լու-
սացույցներ. սուլիչներ շներին հրամաններ տալու 
համար. ազդանշանային, վթարային սուլիչներ. 
սեքստանտներ (անկյունաչափ գործիքներ). ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (ինդուկտորներ՝ մա-
կածիչներ). փրկարարական ցանցեր. պաշտպանիչ 
ցանցեր վթարների դեպքում. հրդեհի ազդանշանիչ-
ներ. լուսային կամ մեխանիկական ազդասարքեր. 
շչակներ. պատկերամուտներ (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք). սմարտ-քարտեր (բանա-
կան քարտեր). էլեկտրական գծերի միացքներ. 
էլեկտրական միացքներ. սոնարներ. սոնոմետրեր. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային դի-
մադրություններ. էլեկտրական դիմադրություններ. 
սպեկտրագրիչներ. սպեկտրադիտակներ. արագա-
չափեր. սպիրտաչափեր. արբանյակներ գիտական 
հետազոտությունների համար. անհատական 
պաշտպանության միջոցներ վթարների ժամանակ. 
ուսուցման տեսալսողական միջոցներ. ռադիոհե-
ռագրական կայաններ. ռադիոհեռախոսային կա-
յաններ. ակնոցների ապակիներ. օպտիկական 
ապակիներ. հոսանքահաղորդ պատվածքով ապա-
կիներ. լուսապաշտպան (հակաշլացման) ապակի-
ներ. դյուրակիր տարածաընդունիչներ. տարածա-
դիտակներ. հրշեջ նավեր. սուլֆիտաչափեր. պայու-
սակ-պիտոյատուփեր հեռախոսների համար. լու-
սանկարչության մեջ օգտագործվող չորուցիչներ. 
գնդոլորտաչափեր. ինտեգրալ սխեմաներ. տպաս-
խեմաներ. հաշվիչներ. ավտոմեքենաների կայան-
ման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. նամակա-
նիշերի հաշվիչներ. տրանսպորտային միջոցների
անցած ճանապարհի հաշվիչներ. պտուտաթվերի 
հաշվիչներ. համրիչներ. սակահաշվիչներ. ականջի 
տամպոններ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործ-
վող ականջի տամպոններ. պտուտաչափեր. տեքս-
տային պրոցեսորներ. հեռուստացույցներ. աստղա-
դիտակներ. հեռուստահուշարարներ. հեռատիպեր. 
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շարժական հեռախոսներ. թեոդոլիտներ (անկյու-
նաչափ գործիքներ). ջերմաչափեր (բացառությամբ 
բժշկական ջերմաչափերի). թերմոստատներ. թեր-
մոստատներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). նվագարկիչների տո-
նարմներ. տոտալիզատորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). անկյունաչափեր (չափիչ գործիք-
ներ). բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. էլեկտ-
րական տրանսֆորմատորներ. նախազգուշացնող 
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային միջոց-
ների համար. գործարկման մետաղաճոպաններ
շարժիչների համար. գազապարպման էլեկտրա-
կան խողովակներ (բացառությամբ լուսավորու-
թյան համար օգտագործվողների). մազական խո-
ղովակներ. ռենտգենյան խողովակներ (բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների). հե-
ռախոսափողեր. ավտոմատ տուրնիկետներ 
(պտտադռնակներ). քանակության ցուցիչներ. դո-
ղերում ցածր ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. բենզի-
նի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի մակարդակի ցու-
ցիչներ. հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ 
(հողի, զանգվածի). լուսային էմիսիայի էլեկտրոնա-
յին ցուցիչներ. թեքաչափեր. հարթաչափեր (հորի-
զոնական դիրքի որոշման սարքեր). սնդիկային 
հարթաչափեր. սպիրտային հարթաչափեր. միզա-
չափեր. ձայնի ուժեղարարներ. մասնիկների ուժե-
ղարարներ. կրակմարիչ ջրցող տեղակայանքներ. 
արտադրական գործընթացների հեռակառավար-
ման էլեկտրական տեղակայանքներ (արդյունաբե-
րական ձեռնարկություններում). տրանսպորտային 
միջոցների ավտոմատ կառավարման սարքեր. հա-
վասարակշռման սարքեր. տեսագրման սարքեր. 
ձայնի վերարտադրման սարքեր. հաշիվների քաղ-
վածքը դուրս գրող սարքեր. դռների փակման 
էլեկտրական սարքեր. մագնիսական ժապավեննե-
րի վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի, տեղե-
կատվության) սարքեր. ռենտգենյան ճառագայթնե-
րից պաշտպանող սարքեր (բացառությամբ բժշկու-
թյան մեջ օգտագործվողների). խաղասարքեր հե-
ռուստաընդունիչների պարտադիր օգտագործ-
մամբ. երկաթուղային տրանսպորտում անվտան-
գություն ապահովող սարքեր. տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. դռների բացման էլեկտրական 
սարքեր. թթվածնի վերալցման (տարաթողման) 
սարքեր. գողությունների կանխման էլեկտրական 
սարքեր. միջատներին գրավելու եւ ոչնչացնելու
էլեկտրական սարքեր. զվարճասարքեր հեռուստա-
ընդունիչների պարտադիր օգտագործմամբ. ժա-

մանակի գրանցման սարքեր. ժապավենների 
կտրման սարքեր. լուսանկարների չորացման սար-
քեր. նշանների ընթերցման (հաշվման) օպտիկա-
կան սարքեր. վերելակների կառավարման սար-
քեր. դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
բաժանավորիչ սարքեր. էլեկտրական կուտակիչնե-
րի լիցքավորման սարքեր. ձայնային ազդանշանա-
յին սարքեր. խորազննման սարքեր եւ մեքենաներ. 
փրկարարական սարքեր եւ սարքավորանք. կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման սար-
քեր եւ հարմարանքներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. կոմուտացման սարքեր (տե-
ղեկատվության մշակման սարքավորանք). համա-
կարգիչների կից սարքեր. խանգարումապաշտ-
պան էլեկտրական սարքեր. մագնիսական ժապա-
վենի մագնիսաթափման սարքեր. ակուստիկական 
կապի սարքեր. ազդասարքեր (պահպանական ազ-
դանշանում). վթարային ազդասարքեր. մառախու-
ղի ժամանակ օգտագործվող ազդասարքեր (բա-
ցառությամբ պայթյունի օգտագործմամբ ազդան-
շանների). գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). ջերմակար-
գավորման սարքեր. լուսապատճենահանման սար-
քեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջերմա-
յին). գծիկավոր կոդերի ընթերցման սարքեր. 
էլեկտրական արդուկներ. շնչադիմակների զտիչ-
ներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող ուլտ-
րամանուշակագույն ճառագայթների զտիչներ. լու-
սանկարչության մեջ օգտագործվող զտիչներ. եմո-
գականե լապտերներ. օպտիկական համակարգով 
լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսան-
կարչական ապարատներ. լուսանկարչական փայ-
լարկիչներ. լուսանկարչական փականներ. լուսան-
կարչական լաբորատորիաներ. լուսաչափեր. 
բռնկումային լամպեր (լուսանկարչություն). լուսա-
խոշորացուցիչներ. փակող շերտով լուսատարրեր 
(ֆոտոէլեմենտներ). հպաոսպնյակների պատյան-
ներ. ակնոցների պատյաններ. քթակնոցների պատ-
յաններ. մանրադիտակների առարկայական ապա-
կիների պատյաններ. հատուկ պատյաններ լու-
սանկարչական ապարատների եւ լուսանկարչա-
կան պարագաների համար. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի 
գրանցման սարքեր). քթակնոցների շղթաներ. ցիկ-
լոտրոններ. կարկիններ. հաճախաչափեր. ավազի 
ժամացույցներ ձու եփելու համար. հակահրդեհա-
յին պաշտպանիչ ծածկոցներ. չիփեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). քայլաչափեր. օդերեւութաբանական 
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զոնդ-գնդեր. հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբ-
յուրների մոնտաժման համար. հրշեջների համար 
ասբեստե առաջակալներ. պաշտպանական սաղա-
վարտներ սպորտսմենների համար. քթակնոցների 
քուղեր. լուսանկարչական ապարատների կալան-
ներ. վահաններ աչքերը ծակող լույսից պաշտպա-
նելու համար. կոմուտացման վահաններ. էլեկտրա-
կան բաշխիչ վահաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. 
ռենտգենյան ապարատների էկրաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ֆլուորեսցենցող 
էկրաններ. լուսանկարչական էկրաններ. լուսակա-
յացույցներ. եռակցման էլեկտրոդներ. էլեկտրազո-
դիչներ. էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական 
տարրեր. էպիդիասկոպներ. էրգաչափեր. էլեկտրա-
խարիսխներ. 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ջրաներկեր. ալ-
բոմներ. ալմանախներ. փաստաթղթերի մա-
կաշերտման ապարատներ. ատլասներ (քարտե-
զագրքեր). ազդագրեր, պլակատներ. թղթե ժապա-
վեններ. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. 
բլանկներ (տպագրված). բլոկնոտներ (նոթատետ-
րեր). բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. գրասենյակային բլոկնոտ-
ներ (նոթատետրեր). պոկովի թերթերով բլոկնոտ-
ներ (նոթատետրեր). ապարանջաններ գրենական 
պիտույքների պահման համար. բրոշյուրներ. բուկ-
լետներ. թերթերով թղթեր. մոմած թղթեր. թուղթ 
գրանցող սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան 
նկարների համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների 
համար. թուղթ պահարանների արկղների համար 
(բուրումնավետացված կամ ոչ). թուղթ փայտա-
զանգվածից. պատճենահանման թուղթ. մագաղա-
թաթուղթ. փոստային թուղթ. փայլուն թուղթ. զու-
գարանի թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. խուան- 
թուղթ (չինական նկարչության եւ գեղագրության 
համար). թուղթ. բյուվարներ (սեղանի թղթապա-
նակներ). տեղեկագրեր. գրամեքենաների գլանիկ-
ներ. ներկարարական գլանիկներ. շարվածքային 
դազգահներ. մոմ մոդելավորման համար (բացա-
ռությամբ ատամնաբուժության մեջ օգտագործվո-
ղի). թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձեւ-
վածքներ կարի համար. լրագրեր. գալվանաստե-
րեոտիպեր. հեկտոգրաֆներ. հերալդիկ պատկեր-
ներով զինանշաններ (թղթե կնիքներ). գլոբուսներ. 
փորագրանկարներ. գրիֆելներ (քարեգրիչներ). մա-
տիտների գրիֆելներ (գրաֆիտե միջուկներ). մա-
տիտների բռնիչներ (կալիչներ). կավճի բռնիչներ 

(կալիչներ). կնիքների, դրոշմակների բռնիչներ (կա-
լիչներ). չեկի գրքույկների բռնիչներ (կալիչներ). 
դիագրամներ. փորագրման տախտակներ. պնա-
կիտներ գրելու համար. գրատախտակներ. շար-
վածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. ծակոտիչներ (գրասենյակային). 
թղթե տարողություններ սերուցքի համար. սեղմիչ-
ներ դրամի համար. կատալոգային քարտերի սեղ-
միչներ. փետրագրիչների սեղմիչներ. գրքերի էջա-
նիշեր. փորագրական ասեղներ օֆորտների հա-
մար. չափանշման ասեղներ. տպագրական հրա-
տարակություններ. թղթյա կամ պլաստմասսայե 
իրեր փաթեթավորելու համար. ստվարաթղթե 
իրեր. թղթի մանրատիչներ (գրասենյակային). գրա-
ֆիկական պատկերներ. մարմարի նմանակմամբ 
կազմարարական կափարիչների հարդարման 
(ներկման) համար գործիքներ. օրացույցներ. պոկո-
վի օրացույցներ. թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալ-
կա (մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. կալկա-
ներ (մոմաթուղթ). բուսախեժ (սոսինձներ) գրասեն-
յակային կամ կենցաղային նպատակների համար. 
վիմագրական քարեր. մատիտներ. ավտոմատ մա-
տիտներ. ածխային մատիտներ. նկարներ. պատ-
ճենատիպ նկարներ. նկարներ շրջանակված կամ 
չշրջանակված. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային). ստվարաթուղթ. տուփեր բոլո-
րագլխարկների համար. քարտարաններ (գրասեն-
յակային). քարտարաններ (գրասենյակային պի-
տույքներ). քարտեր. կատալոգային քարտեր. կրե-
դիտային տպված քարտեր, ոչ էլեկտրական. աշ-
խարհագրական քարտեզներ. քարտեր կամ թղթյա 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի
գրանցման համար. ծակոտված քարտեր ժակքարդ-
յան մանածագործական հաստոցների համար. կա-
տալոգներ. պատճենահանման ժապավենների կո-
ճեր. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկաման-
ներ). նկարելու վրձիններ. նկարիչների վրձիններ. 
գրելու վրձիններ. գրամեքենաների ստեղններ. սո-
սինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. ձկան սոսինձ. օսլայի շրեշ գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների հա-
մար. տպարանային կլիշեներ. գրքեր. գրառումնե-
րի գրքեր. անդորրագրերի գրքույկներ. կոմիքսնե-
րի գրքույկներ. գրասենյակային կոճգամեր. սիգար-
ների օղակներ. ծրարներ. կնիքների, դրոշմակների 
տուփեր. ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր. ներ-
կատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). հեղուկ 
ճշտիչներ. գծագրական լեկալներ. թղթե ժապավեն-
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ներ. գրամեքենաների ժապավեններ. կպչուն ժա-
պավեններ. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
նպատակների համար. պատճենահանման ժապա-
վեններ. պատճենահանման ժապավեններ տպիչ-
ների համար. ուղղանկյուն գծագրական քանոն-
ներ. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պղպջակավոր (բշտիկավոր) պլաստմասսայե թեր-
թեր (փաթեթավորման կամ կշռածրարման հա-
մար). թաղանթանյութից փափուկ թերթեր փաթե-
թավորման համար. պողպատե տառամարմիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային եւ տա-
ռային). տպարանային թվային տառամարմիններ. 
վիմատիպ նկարներ. ճարտարապետական մանրա-
կերտեր. փոստային նամականիշեր. գծանկարչա-
կան տպագիր նյութեր. ծեփանյութեր. ուսուցողա-
կան նյութեր (բացառությամբ սարքերի). կազմա-
րարական կափարիչների համար նյութեր. գրասեն-
յակային նյութեր կնքման համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. փաթեթավորման օսլայած նյութեր. զտիչ 
թղթե նյութեր. հասցեատպիչ մեքենաներ. կազմա-
րարական մեքենաներ եւ հարմարանքներ (գրասեն-
յակային սարքավորանք). գրամեքենաներ (էլեկտրա-
կան կամ ոչ էլեկտրական). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). նախավճարման մեքենաներ. կավիճ 
վիմագրության համար. գրելու կավիճ. կավիճ դեր-
ձակների համար. կավիճ չափանշման համար. տոպ-
րակներ աղբի համար (թղթե կամ պլաստմասսա-
յե). նկարակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների հա-
մար. գրելու հավաքակազմեր. գրենական պիտույք-
ների հավաքակազմեր (թղթե). տպագրական դյու-
րակիր շարվածքներ (գրասենյակային). մանկական 
թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). թե-
լեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
թուղթ կտրելու դանակներ (գրասենյակային). հա-
մարադրոշմիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փա-
թաթվածքներ շշերի համար. սոսնձաթղթիկներ 
կնքման (ծրարման) համար. կազմեր (գրասենյակա-
յին). անձնագրերի կազմեր. ճկուն պլաստիկ թա-
ղանթներ դարսակման համար. ասեղնագործու-
թյան նմուշներ. ձեռագրերի նմուշներ. յուղանկա-
րատիպեր. երաժշտական բացիկներ. շնորհավորա-
կան բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. ներ-
կապնակներ նկարիչերի համար. ձողիկներ տուշով 
գրելու համար. թղթապանակներ փաստաթղթերի 

համար. պապյե - մաշե (թղթազանգված). պաստել-
ներ (գունամատիտներ). միանգամյա օգտագործ-
ման բարուրներ (խանձարուրներ) թաղանթանյու-
թից կամ թղթից. գրչատուփեր. գրքերի կազմեր. 
պարբերական մամուլ. գրչամաքրիչներ. ծակատիչ-
ներ. գրչածայրեր. ոսկե գրչածայրեր. պողպատե 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգարան-
ներ (տաղարաններ). կնիքներ (դրոշմակնիքներ). 
զմուռսի (կնքամոմի) կնիքներ. ծանուցագրեր. 
գծագրոցներ սեղմիչներով. հասցեներով թիթեղիկ-
ներ հասցեատպիչ մեքենաների համար. թղթե թաշ-
կինակներ. պլաստմասսայե թաղանթներ փաթե-
թավորման համար. միանգամյա օգտագործման
տակաշորեր թղթից կամ թաղանթանյութից. սկու-
տեղներ փոստային առաքումների համար. սկու-
տեղներ դրամի տեսակավորման եւ հաշվարկի հա-
մար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ. հենակալ-
ներ գրքերի համար. տակդիրներ կնիքների, դրոշ-
մակնիքների, դրոշմակների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. դրոցներ գրիչների 
եւ մատիտների համար. հենակալներ լուսանկար-
ների համար. բարձիկներ դրոշմակնիքների հա-
մար. կպչուն շերտեր կազմերի ամրացման համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ոչ մանա-
ծագործական օֆսետ (տպագրական) պաստառ. 
գործված պաստառ փաստաթղթերի բազմացման 
մեքենաներում ներկով պատելու համար. գործված 
պաստառ բազմացման ապարատներում ներկով 
պատելու համար. դիմանկարներ. ճնշածծաններ. 
գրասարքեր. պիտույքներ գծագրակամ եւ (կամ) 
նկարչական աշխատանքների համար. պիտույք-
ներ ջնջելու համար. գրասենյակային պարագաներ 
(բացառությամբ կահույքի). գրենական պիտույք-
ներ. դպրոցական պիտույքներ. կպչուն ժապավե-
նի մատուցման հարմարանքներ. պիտակները ձեռ-
քով սոսնձելու հարմարանքներ. թուղթ ամրացնե-
լու հարմարանքներ. մատիտ սրելու հարմարանք-
ներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). տպագիր 
արտադրանք. ծանուցատետրեր (ազդագրեր). 
տպագիր - կարգացուցակներ. ռեգլետներ. ցուցակ-
ներ (գրանցամատյաններ). գրասենյակային ռետին-
ներ. գրաֆիկական վերարտադրություններ. գլա-
նատիպեր. գրչածայրերի բռնիչներ. գրչածայրերով 
գրիչներ (բյուրոյի պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկ-
ներ գրիմի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկ ան-
ձեռոցիկներ. գրասենյակային քերիչներ. գրասեն-
յակային ամրակներ. ջնջելու միջոցներ. կենսաբա-
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նական կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումնա-
սիրելու համար (դիտողական պիտույքներ). հյուս-
վածքաբանական կտրվածքներ (դիտողական պի-
տույքներ). արձանիկներ պապյե - մաշեից (թղթա-
զանգվածից). ջնջոցներ գրատախտակի համար. 
տպագրական շարվածքի սեղաններ. զմուռս. հաշ-
վողական աղյուսակներ. թղթից կամ ստվարաթղ-
թից հայտարարությունների ցուցատախտակներ. 
տետրեր. թղթագրենական ապրանքներ. տրանս-
պարանտներ. տրաֆարետներ, շաբլոններ. ստվա-
րաթղթե դիտափողակներ. տուշ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). խոնավարարներ 
մակերեւույթների համար (գրասենյակային պի-
տույքներ). ոչ էլեկտրոնային ցուցափայտեր. շշերի 
փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ թղթից. գրա-
սենյակային հարմարանքներ ծրարների կնքման 
համար. գրասենյակային հարմարանքներ կնքման 
համար. հարմարանքներ դրվագազարդեր պատ-
րաստելու համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հարմարանքներ ճարմանդնե-
րով ամրացնելու համար(գրասենյակային պիտույք-
ներ). դասագրքեր. թղթե զտիչներ սուրճի համար. 
դրոշներ (թղթե). նրբաթիթեղ. կավից մոդելավոր-
ման համար կաղապարներ(նյութեր նկարիչների 
համար). լուսափորագրանկարներ. լուսանկարներ. 
տրաֆարետների պատյաններ. կտավներ նկարնե-
րի համար. գունավիմագրիչներ. թասիկներ ներկեր 
բացելու համար. թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. թանաքամաններ. 
գծագրեր (կապույտ պատճենաթուղթ, կապտա-
պատճեն). համրիչներ. գնդիկավոր գրիչների գնդիկ-
ներ. գրասենյակային պահարանիկներ. տպատա-
ռեր. հասցեներով դրոշմակնիքներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. էստամպներ (փորագրանկարների 
արտատիպեր). պիտակներ (բացառությամբ գործ-
վածների). 

դաս 18. ալպենշտոկներ. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. հեծե-
լասարքերի լրակազմ. ռետինե դետալներ ասպան-
դակների համար. թավշակաշի (բացառությամբ 
մաքրելու համար օգտագործվողների). անձրեւ-
ակալներ. արեւի հովանոցներ. փաստաթղթերի 
համար իրեր (կաշվե գալանտերեա). կաշեգործա-
կան - թամբագործական իրեր. անձրեւակալնե-
րի կամ արեւային հովանոցների հիմնակմախք-
ներ. կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
կաշվե փականներ (կափույրներ). մտրակներ. ար-

հեստական կաշի. չմշակված կամ մասնակի մշակ-
ված կաշի. կաշեստվարաթուղթ. զսպանների կաշ-
վե պատյաններ. օղակներ հովանոցների համար. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. տուփեր կաշ-
վից կամ կաշեստվարաթղթից. տուփեր, արկղեր, 
սնդուկներ ֆիբրից. քսակներ. մետաղյա օղակնե-
րից պատրաստված քսակներ. թամբերի ամրակ-
ներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսա-
ֆաբրիկատներ). թամբերի հիմնակմախքներ. կաշ-
վե պարկեր (ծրարներ, փաթաթվածքներ, պայու-
սակներ) փաթեթավորելու համար. մոլեսկին (գործ-
վածք՝ կաշվի նմանակներ). ձիերի ծնկակալներ. 
դնչկալներ (քթափոկեր). ձիերի երասանակներ. պի-
տույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար (դա-
տարկ). կաշվե թելեր. կահույքի կաշվե պաստառ-
ներ. թաղանթներ երշիկի համար. հագուստ կեն-
դանիների համար. կահույքի կաշվե հարդարանք. 
վզնոցներ կենդանիների համար. վզնոցներ շների 
համար. թղթապանակներ երաժշտական նոտանե-
րի համար. լանջակապ երեխա կրելու համար. ան-
գազանցիկ թաղանթներ կենդանիների աղիքնե-
րից. բազմաճյուղ մտրակներ. ձիաթամբերի տակ 
դրվող փափուկ տակդիրներ. պայտեր. կաշվե թամ-
բակալներ. մորթե ծածկոցներ. ձիածածկոցներ 
(սթարներ, տապճակներ). պորտմաններ, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. կաշվե սրակալներ (սուսերակալներ). 
մորթեղեն. կռնապայուսակներ. կաշեփոկիկներ. 
փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիասարքի համար. փոկեր չմուշկների համար. կաշ-
եփոկեր թամբագործական իրերի համար (փոկա-
յին շինվածքներ). կաշվե դնչափոկեր. ասպանդակի 
փոկեր. բռնակներ հովանոցների եւ անձրեւակալ-
ների համար. բռնակներ գավազանների համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. թիկնապայու-
սակներ. ուղեպայուսակներ. ձիաթամբեր. տնտեսա-
կան մթերացանցեր. անձրեւակալների կամ արեւի 
հովանոցների ճաղեր. ասպանդակներ. պայուսակ-
ներ ալպինիստների համար. կաշվե պայուսակներ 
ճամփորդական իրերի համար. պայուսակներ երե-
խաներին կրելու համար. ճամփորդական պայու-
սակներ հագուստի համար. կանացի պայուսակ-
ներ. կաշվե պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար. անվավոր պայուսակներ. ծո-
վափի պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
տուրիստական պայուսակներ. տնտեսական պայու-
սակներ. դպրոցական պայուսակներ. ճամփորդա-
կան սնդուկներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
պատրաստված սնդուկներ. խուրջիններ (ձիերի հա-
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մար). ձիասարքի սանձի (լկամի) հարմարանքներ. 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). անձրեւակալնե-
րի կամ հովանոցների կոթեր. նստոցների վերած-
վող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր ձիասարքե-
րի համար. երասաններ (ձիասարք). լծասարքեր 
կենդանիների համար. բանալիների պատյաններ 
(կաշվե իրեր). անուրներ ձիերի համար. ճամպրուկ-
ներ. տափակ ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկ-
ներ փաստաթղթերի համար. թամքատակեր ձիե-
րի համար. պատյաններ հովանոցների համար. շեւ-
րո (փափուկ այծակաշի). մշակված կաշիներ. կեն-
դանիների կաշիներ. խոշոր եղջերավոր անասուն-
ների կաշիներ. կաշվե քուղեր (փոկեր). ձիասարքե-
րի աչքակալներ. որսապարկեր. 

դաս 20. ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղական
թմբուկներ ճկուն խողովակների համար. պլաստ-
մասսայե շարժանվակներ գալարավարագույրնե-
րի համար. եզրազարդեր խցանակեղեւից. տա-
կառներ գինու պարզվածքազատման համար. նա-
վամատույցների տակառներ, ոչ մետաղական. մեծ
տակառատարաներ, ոչ մետաղական. տակառիկ-
ներ, ոչ մետաղական. տարբերիչ ապարանջաններ 
հիվանդանոցների համար, ոչ մետաղական. սպաս-
քապահարաններ. կիսանդրիներ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրիներ դեր-
ձակի (հագուստի) համար. գլանաձեւ հենարաններ 
բարձերի համար. գլանաձեւ բարձեր (մութաքա-
ներ). հովհարներ (ոչ էլեկտրական). դազգահներ. 
դազգահներ մամլակներով, ոչ մետաղական. հա-
գուստի կախարաններ (կահույք). հարմարանքներ 
(կախաթեւիկներ) հագուստ կախելու համար. կա-
խարաններ հագուստի տեղափոխման համար. ցու-
ցափեղկեր (ցուցասեղաններ). ցուցապահարան-
ներ (կահույք). ցուցափեղկեր (ցուցասեղաններ) 
լրագրերի համար. արհեստական մոմաչեչ փեթակ-
ների համար. փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակ-
ներ. բեռնման եզրաչափքեր երկաթուղիների հա-
մար, ոչ մետաղական. պնդօղակներ (մանեկներ), 
ոչ մետաղական. բներ տնային թռչունների համար. 
դագաղներ. դռնակներ կահույքի համար. բռնիչներ 
վարագույրների համար (բացառությամբ գործված-
քայինի). ամրակման ձողաձեւ դետալներ (մանրա-
մասներ), ոչ մետաղական. բազմոցներ. բանալինե-
րի տախտակներ. հայտարարությունների տախ-
տակներ. դրոշակների կոթեր. հեղուկ վառելիքի 
տարողություններ (զետեղարաններ), ոչ մետաղա-
կան. պլաստմասսայե տարողություններ (զետեղա-
րաններ) փաթեթավորման համար. ծաղկապատ-

վանդաններ ծաղկարկղեր (ծաղկազամբյուղներ) 
(կահույք). կապեր վարագույրների համար. 
խցկանքներ պատի ճեղքերի համար, ոչ մետաղա-
կան. սեղմիչներ ճոպանների համար, ոչ մետաղա-
կան. պլաստմասսայե սեղմիչներ ճոպանների կամ
խողովակների համար. գամեր, ոչ մետաղական. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. կողպեքներ 
(փականքներ) (բացառությամբ էլեկտրականի), ոչ 
մետաղական. կողպեքներ (փականքներ) տրանս-
պորտային միջոցների համար, ոչ մետաղական. դե-
կորատիվ վարագույրներ ուլունքից. փականներ 
շշերի համար, ոչ մետաղական. փականներ տարո-
ղությունների համար, ոչ մետաղական. հայելիներ. 
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ). բամ-
բուկե իրեր. փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրե-
լու համար. իրեր, պատրաստված կենդանիների 
ճանկերից. իրեր, պատրաստված կենդանիների 
սմբակներից. իրեր, պատրաստված մարջանից. 
իրեր, պատրաստված ծովային փրփուրից. իրեր, 
պատրաստված չմշակված կամ մասնակի մշակ-
ված կետի բեղից. իրեր, պատրաստված եղջերուի 
եղջյուրներից. իրեր, պատրաստված կրիաների 
զրահից. իրեր, պատրաստված խեցիներից. իրեր, 
պատրաստված չմշակված կամ մասնակի մշակ-
ված եղջյուրից. իրեր, պատրաստված կենդանինե-
րի եղջյուրներից. իրեր, պատրաստված ռատանգ-
յան արմավենուց. իրեր, պատրաստված չմշակված 
կամ մասնակի մշակված փղոսկրից. իրեր, պատ-
րաստված բուսական փղոսկրից. հյուսածո իրեր, 
պատրաստված ծղոտից (բացառությամբ խսիրնե-
րի). հյուսածո իրեր. գեղարվեստական իրեր, պատ-
րաստված փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստ-
մասսայից. փայտե փորագրված գեղարվեստական 
իրեր. եղեգն (հյուսելու համար հումք). թիկնաթոռ-
ներ. վարագույրների քիվեր. փայտե կոճեր թելերի, 
ժապավենաթելերի եւ այլնի համար. կափույրներ 
(փականներ), ոչ մետաղական (բացառությամբ մե-
քենաների մասերի). ջրատար խողովակների 
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ). ջրահե-
ռացման խողովակների պլաստմասսայե կափույր-
ներ (փականներ). փայտե տակառատախտակներ. 
պլաստիկ բանալի - քարտեր (առանց ծածկագրի). 
գորգեր մանկական ճաղափակոցների համար. 
իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար. անիվներ 
մահճակալների համար, ոչ մետաղական. անիվներ 
կահույքի համար, ոչ մետաղական. ագուցարան-
ներ (շրջանակներ) կապրոնամազը խոզանակների 
վրա նստեցնելու համար. հողմազանգեր (զարդա-
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րանքներ). օրորոցներ. ցցիկներ վրանների համար, 
ոչ մետաղական. օղեր վարագույրների համար. կո-
մոդներ. բեռնարկղեր (պահպանության եւ տեղա-
փոխման համար), ոչ մետաղական. գրակալներ 
(գրքակալներ). շան բներ. զամբյուղներ, ոչ մետա-
ղական. բռնակներով մեծ զամբյուղներ. հացթու-
խի զամբյուղներ հացի համար. տափակ զամբյուղ-
ներ, ոչ մետաղական. շշերի փայտյա տուփեր. ծո-
րակներ տակառների համար, ոչ մետաղական. բազ-
կաթոռներ. վարսավիրական բազկաթոռներ. հի-
վանդանոցային մահճակալներ. փայտե մահճակալ-
ներ. մահճակալներ. սեղաներեսներ. կախիչների 
կեռիկներ հագուստի համար, ոչ մետաղական. կե-
ռիկներ վարագույրների համար. կեռիկներ հագուս-
տի համար, ոչ մետաղական. հենասանդուղքներ, 
փայտե կամ պլաստմասսայե. ճաղափակոցներ երե-
խաների համար. մանեկեններ. փչովի ներքնակներ 
(բացառությամբ բժշկականի). զսպանակավոր 
ներքնակներ մահճակալների համար. ներքնակներ. 
ջրով լցված ներքնակներ (բացառությամբ բժշկա-
կանի). մետաղական կահույք. գրասենյակային կա-
հույք. դպրոցական կահույք. տուրիստական քնա-
պարկեր. մոբայլներ (շարժվող տարրերով քանդակ-
ներ). ուղղորդիչներ վարագույրների համար. շեն-
քերի ոչ լուսատու համարներ, ոչ մետաղական. սար-
քավորանք քարտադարանների համար. տակառա-
գոտիներ, ոչ մետաղական. կահավորանք (կա-
հույք). կահույքի փայտե միջնապատեր. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սադափ. ապակու շերտիկ-
ներ (թիթեղիկներ) հայելիներ պատրաստելու հա-
մար. սաթի շերտիկներ (թիթեղիկներ). համարնե-
րի գրանցման թիթեղներ, ոչ մետաղական. տարբե-
րիչ թիթեղիկներ, ոչ մետաղական. հարթակներ 
բեռնման աշխատանքների համար, ոչ մետաղա-
կան. հարթակներ բեռների փոխադրման համար, 
ոչ մետաղական. հարթակներ բեռների փո-
խադրման եւ բեռնման - բեռնաթափման աշխա-
տանքների համար, ոչ մետաղական. գլխակալներ 
(կահույք). հենարաններ բույսերի համար. փայտա-
մածներ, լաստակներ (հենարաններ, նեցուկներ) 
(կահույք). դարակներ ամսագրերի համար. հենա-
րաններ գրքերի համար (կահույք). կանգնակներ 
հաշվիչ մեքենաների համար. տակդիրներ ծաղկա-
մանների համար. բարձիկներ տնային կենդանինե-
րի համար. բարձեր. բազմոցի բարձեր. փչովի բար-
ձեր (բացառությամբ բժշկականի). հանովի պատ-
վածքներ լվացարանակոնքերի համար. դարակներ 
(կահույք). դարակներ (դարակաշարեր) գրադարան-

ների համար. դարակներ (դարակաշարեր) քարտա-
դարանների համար (կահույք). դարակներ կահույ-
քի համար. խորիսխների շրջանակներ փեթակնե-
րի համար. պահպանման դարակներ. երիզներ (շեր-
տեր) փայտից. երիզներ (շերտեր) ծղոտից. բռնիչ-
ներ սրբիչների համար . դարակներ բոլորագլխարկ-
ների համար. իրեր տակառները հենելու համար, 
ոչ մետաղական. դրոցներ, նեցուկներ, կանգնակ-
ներ, կայատեղ. գովազդային նպատակներով օգ-
տագործվող փչովի իրեր. պարագաներ տնային 
կենդանիների հանգստի վայրերի համար. անկող-
նային պարագաներ (բացառությամբ սպիտակեղե-
նի). հարմարանքներ դռները փակելու (կողպելու) 
համար, ոչ մետաղական. խցաններ, ոչ մետաղա-
կան. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղեւից. 
ձողիկներ աստիճանների համար. նոտակալներ. 
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա-
նակներ նկարների համար. տարաններ (բացառու-
թյամբ մետաղից եւ քարից պատրաստվածների). 
ցանցեր (վանդակներ) անասնակերի կերատաշտի 
համար. հոլովակներ վարագույրների համար. 
բռնակներ գործիքների համար, ոչ մետաղական. 
բռնակներ դանակների համար, ոչ մետաղական. 
դռան բռնակներ, ոչ մետաղական. կոթեր գերան-
դիների համար, ոչ մետաղական. ձկնաբուծարան-
ներ. սեկրետերներ. մետաղական նստոցներ. նստա-
րաններ (կահույք). ծեղիկներ ըմպելիքների համ-
տեսման համար. մեծ անոթներ հեղուկների հա-
մար, ոչ մետաղական. մեղրախորիսխներ, փեթակ-
ների խորիսխներ . ցածրադիր բազմոցներ (օթոց-
ներ). խցանման (խցափակման) միջոցներ, ոչ մետա-
ղական. խցանման (խցափակման) միջոցներ շշերի
համար, ոչ մետաղական. արձաններ փայտից, մո-
մից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. արձանիկներ 
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
ոստրեների խեցիների փեղկեր. արծաթազօծված 
ապակի հայելիներ պատրաստելու համար. դարա-
կաշարեր. սաթե ձողեր. վաճառասեղաններ. կանգ-
նակներ (հենակներ) հովանոցների համար. կանգ-
նակներ (հենակներ) հրացանների համար. անվա-
վոր սեղանիկներ համակարգիչների համար. հար-
դարանքի սեղաններ. սեղաններ գրամեքենաների
համար. սեղաններ նկարելու, գծագրելու համար. 
սեղաններ միս կտրատելու, աղալու համար. մերս-
ման սեղաններ. մետաղական սեղաններ. գրասե-
ղաններ (կահույք). սպասարկման սպասքավորման 
սեղաններ. սպասարկման մատուցման (սպասքա-
վորման) շարժական սեղաններ. սեղաններ. ձեռնա-
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սանդուղքներ, ոչ մետաղական. աթոռներ. բարձր 
աթոռներ մանկիկների համար. սնդուկներ, ոչ մե-
տաղական. ցուցնակներ հայտարարությունների 
համար, փայտե կամ պլաստմասսայե. աթոռակներ. 
տարաներ ապակի եւ ճենապակի տեղափոխելու 
համար. շաղախատաշտեր կրաշաղախի համար, 
ոչ մետաղական. սայլակներ (կահույք). ծղոտից 
հյուսված երիզներ. շարժական նավասանդուղք-
ներ ուղեւորների համար, ոչ մետաղական. ծղոտե 
ներքնակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ կա-
հույքի համար. պլաստմասսայե զարդարանքներ 
սննդամթերքի համար. փեթակներ. լվացարաններ 
(կահույք). աճյունասափորներ. մոմե ֆիգուրներ
(պատկերներ). ֆուրնիտուր (օժանդակ պարագա-
ներ) դռների համար, ոչ մետաղական. ֆուրնիտուր 
(օժանդակ պարագաներ) դագաղների համար, ոչ 
մետաղական. ֆուրնիտուր (օժանդակ պարագա-
ներ) մահճակալների համար, ոչ մետաղական. ֆուր-
նիտուր (օժանդակ պարագաներ) նկարների շրջա-
նակների համար. ֆուրնիտուր (օժանդակ պարա-
գաներ) կահույքի համար, ոչ մետաղական. ֆուրնի-
տուր (օժանդակ պարագաներ) պատուհանների 
համար, ոչ մետաղական. մանկական քայլավար-
ժանքի սայլակներ. պահոցներ հագուստի համար. 
կենդանիների խրտվիլակներ. թռչունների խրտվի-
լակներ. հոդակապեր, ոչ մետաղական. պառկե-
լաթոռներ. ձողեր (ձողաններ). շիրմաներ (կահույք). 
պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար. պա-
հարաններ սննդամթերքի համար. պահարաններ 
ամանեղենի համար. բամբուկե գալարավարա-
գույրներ. ներսի գալարավարագույրներ շերտաձո-
ղիկներից. փայտե հյուսածո գալարավարագույր-
ներ. պատուհանի ներսի գալարավարագույրներ 
(կահույք). բուխարու էկրաններ. սաթ. գզրոցներ 
(հանովի արկղեր). փայտե կամ պլաստմասսայե 
արկղեր. արկղեր խաղալիքների համար. փոս-
տարկղեր. արկղեր շշերի համար, բաժանմունքնե-
րով. անշարժ (բաշխիչ) արկղեր անձեռոցիկների, 
սրբիչների համար, ոչ մետաղական.

դաս 21. սենյակի ակվարիումներ. դույլեր. 
մանր չինական զարդարանքներ ճենապակուց. 
սկուտեղներ. թղթե սկուտեղներ. պնակներ. գա-
վաթներ. կոնֆետատուփեր. բուտերբրոդների 
ամաններ. մեծ շշեր. հյուսապատված շշեր. կիսանդ-
րիներ ճենապակուց, խեցեղենից կամ ապակուց. 
վազաներ (սկահակներ). վազաներ (սկահակներ) 
ճաշասեղանի համար. վազաներ (սկահակներ) 
մրգերի համար. փոքրիկ վաննաներ (տաշտակներ) 

թռչունների համար. մանկական շարժական վան-
նաներ (տաշտակներ). օդաթողման (օդահեռ) սարք-
վածքներ. վաֆլեկաղապարներ. դույլեր սառույցի 
համար. դույլեր ածխի համար. հյուսվածքից դույ-
լեր գործվածքից. շամփուրներ, մետաղական. կա-
խարաններ սրբիչների համար. ձգակախարաններ 
շալվարների համար. ձգակախարաններ հագուս-
տի համար. ձգակախարաններ շապիկների (բլուզ-
ների) համար. մազ խոզանակների համար. մեծա-
վանդակներ, վանդակներ թռչունների համար. ձա-
գարներ. փոշեհաններ գորգերի համար (ձեռքի հար-
մարանքներ). ցուցանակներ ճենապակուց կամ 
ապակուց. մարիչներ մոմերի համար. ծաղկաման-
ներ. գիշերանոթներ. սոսնձամաններ. փոքրիկ 
ամաններ քացախի, յուղի համար. ջրամաններ. 
սանրեր (մեծատամ) մազերի համար. սանրեր կեն-
դանիների համար. հղկանյութով սպունգներ կաշ-
վի մաքրման համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. սպունգներ հարդարանքի 
համար. անձնական օգտագործման հոտազերծիչ-
ներ. բռնիչներ սպունգների համար. բռնիչներ 
ատամնափորիչների համար. բռնիչներ օճառի հա-
մար. բռնիչներ ծաղիկների եւ բույսերի համար ծաղ-
կային կոմպոզիցիաներում (հորինվածքներում). 
բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար. բռնիչներ 
զուգարանի թղթի թոփի համար. արդուկելու հա-
մար տախտակներ սեղաններ. կտրատելու համար 
խոհանոցային տախտակներ. հաց կտրատելու 
տախտակներ. լվացքի տախտակներ. քամիչներ
(քափկիրներ). կենցաղային ծխակլանիչներ. կենցա-
ղային կամ խոհանոցային տարողություններ. խո-
հանոցային տարողություններ. ապակե տարողու-
թյուններ. ապակե տարողություններ (քիմիկատնե-
րի համար). ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմ-
պելիքների համար. ջերմամեկուսիչ տարողություն-
ներ սննդամթերքի համար. գնդաձեւ ապակե տա-
րողություններ. թավաներ (տապակներ). կերակրա-
կաթսաների կափարիչների փականներ. թավշա-
կաշի մաքրման համար. ատամնափորիչներ. կեն-
ցաղային խեցեգործական իրեր. իրեր մայոլիկայից 
(ջնարակված եւ նկարազարդ խեցուց). գեղարվես-
տական իրեր ճենապակուց, խեցեղենից կամ ապա-
կուց. խոզանակավոր իրեր. մաքրող գործիքներ 
(ձեռքով կառավարվող). կերակրակաթսաներ. կաշ-
պոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ) (բացառու-
թյամբ թղթից պատրաստվածների). սափրվելու 
վրձիններ. վանդակներ ընտանի կենդանիների հա-
մար. կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. կաղա-
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պարներ կոշիկ ձգելու համար. օղակներ անձեռո-
ցիկների համար, ոչ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
եւ հենակներ անձեռոցիկների համար. տարբերա-
կիչ օղակներ թռչունների համար. խնայատուփեր 
(դրամի), ոչ մետաղական. զամբյուղներ հացի հա-
մար. կենցաղային զամբյուղներ. կերակրամաններ 
կենդանիների համար. տուփեր թխվածքների հա-
մար. տուփեր թեյի համար. լվացքի տաշտեր. կա-
վե կաթսայիկներ. զինվորական կաթսայիկներ. 
կաթսաներ. սրճեփներ, ոչ էլեկտրական. սրճաման-
ներ, ոչ էլեկտրական. սրճաղացներ, ձեռքով կառա-
վարվող. սիլիկահող (մասնակի մշակված) (բացա-
ռությամբ շինարարական նպատակների համար 
օգտագործվողի). գարեջրի գավաթներ. գարեջրի 
գավաթներ (կափարիչով). առնետորսիչներ. կափա-
րիչներ կճուճների (պուտուկների) համար. կափա-
րիչներ սենյակային ակվարիումների համար. կա-
փարիչներ կարագամանների համար. կափարիչ-
ներ ամանների համար. կափարիչներ պանրաման-
ների համար. կեռիկներ (ճարմանդներ) կոշիկները, 
ձեռնոցները կոճկելու համար. սափորներ (կժեր). 
խնկամաններ անուշահոտ նյութերի համար. դյու-
րակիր սառցապահարաններ, ոչ էլեկտրական. 
ցնցուղներ (ջրցիրներ). միջատորսիչներ. գդալներ 
խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). շերեփներ, 
խոհանոցային. թիակներ (սեղանի պարագաներ). 
թիակներ տորթերի համար. փոքրիկ թիակներ (խո-
հանոցի սպասք). կարագամաններ. նյութեր խոզա-
նակներ պատրաստելու համար. նյութեր փայլեց-
նելու համար (բացառությամբ սննդի, թղթի եւ քա-
րի). արիշտա պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի 
գործիքներ). կենցաղային մեքենաներ եւ հարմա-
րանքներ ողորկման համար, ոչ էլեկտրական. 
պղպեղաղացներ, ձեռքով կառավարվող. փետրե 
փոքր ավելներ. ավելներ. իզոթերմիկ պարկեր. 
հրուշակի ներարկոցային տոպրակներ. ճաշաման-
ներ (խորը). խճանկարներ ապակուց (բացառու-
թյամբ շինարարականի). մետաղական ճիլոպներ
խոհանոցային սպասքի մաքրման համար. օճառ-
ամաններ. մկան թակարդներ. խոհանոցային 
սպասքի հավաքակազմեր. գլխադիրներ ցնցուղնե-
րի համար. գլխադիրներ (քթիկներ) ջրալցման հա-
մար. ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցան-
ման համար. պիտոյատուփեր զբոսախնջույքների 
համար (ամանեղենի հավաքակազմով). պիտոյա-
տուփեր հարդարանքի պարագաների համար. 
ատամի թելեր. թելեր ապակեթելքից (բացառու-
թյամբ մանածագործականի). դանակներ թխվածք-

ներ կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
դանակներ խմորի համար. ցողիչներ. ցողիչներ ծա-
ղիկների եւ բույսերի համար. բամբակե թափոններ 
կարգի բերելու (հավաքելու, մաքրելու) համար. 
բրդե թափոններ կարգի բերելու (հավաքելու, մաք-
րելու) համար. վուշի մազաքոլքեր կարգի բերելու 
(հավաքելու, մաքրելու) համար. ձողիկներ ուտելիս 
օգտագործելու համար. ձողիկներ կոկտեյլների հա-
մար. պղպեղամաններ, ոչ ազնիվ մետաղներից. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. ձեռնոց-
ներ ողորկման համար. ձեռնոցներ այգեգործական 
- բանջարաբուծական աշխատանքների համար. 
կաթը եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ. 
կենցաղային սկուտեղներ (մատուցարաններ), ոչ 
ազնիվ մետաղներից. կենցաղային թղթե սկուտեղ-
ներ. պտտվող սկուտեղներ (խոհանոցային պարա-
գաներ). սկուտեղներ բանջարեղենի համար. սկու-
տեղներ բաժակիկների, ըմպանակների եւ այլնի 
համար, ոչ ազնիվ մետաղներից. ծծակներով շշերի 
ջեռուցիչներ մանկական սննդի համար. մոմակալ-
ներ, ոչ ազնիվ մետաղներից. դրոցներ (տակդիր-
ներ) սկուտեղների համար (սեղանի սպասք). դրոց-
ներ (տակդիրներ) գրաֆինների համար (բացառու-
թյամբ սեղանի համար նախատեսված եւ թղթե 
գրաֆինների). դրոցներ (տակդիրներ) ճաշացուցակ-
ների համար. դրոցներ (տակդիրներ) դանակների 
համար (սեղանի սպասքավորման համար). դրոց-
ներ (տակդիրներ) արդուկների համար. դրոցներ 
(տակդիրներ) ձվերի համար, ոչ ազնիվ մետաղնե-
րից. դրոցներ (տակդիրներ, պատվանդաններ) ռաշ-
պերների (միս կամ ձուկ խորովելու մետաղյա կո-
թավոր ցանց) համար. հղկանյութով բարձիկներ 
խոհանոցի համար. բարձիկներ մաքրելու համար. 
ջրոցներ (գուռեր). ապակու փոշի զարդարանքնե-
րի համար. կավե ամանեղեն. սնունդ եփելու 
սպասք (ամանեղեն). սպասք (ամանեղեն) ճնշման 
տակ սննդամթերքի մշակման համար, ոչ էլեկտրա-
կան. սպասք (ամանեղեն) ներկված ապակուց. սե-
ղանի սպասք (ամանեղեն) (բացառությամբ դանակ-
ների, պատառաքաղների եւ գդալների). ճենապակ-
յա ամանեղեն. հախճապակյա ամանեղեն. բյուրե-
ղապակյա ամանեղեն. կենցաղային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար. կենցաղային պարագաներ 
հարդարանքի համար. հարթամամլիչներ տաբատ-
ների համար. սպասք բուսական յուղի եւ քացախի 
համար. սպասք համեմունքների համար. գրիմը 
մաքրելու (հեռացնելու) պարագաներ (ոչ էլեկտրա-
կան). սնունդը սառեցնող կենցաղային հարմա-
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րանքներ, որոնք պարունակում են ջերմափոխա-
նակիչ հոսուն միջավայրեր. հարմարանքներ զու-
գարանի թուղթ մատուցելու համար. հարմարանք-
ներ մոմով քսատրորելու տոգորելու (մոմապատե-
լու) համար, ոչ էլեկտրական. հարմարանքներ շշեր 
բացելու համար. հարմարանքներ ձեռնոցներ ձգե-
լու համար. հարմարանքներ ճտքակոշիկներ հանե-
լու համար. հարմարանքներ փշուրներ հավաքելու 
համար. հարմարանքներ փողկապների ձեւը պահ-
պանելու համար. լվացքասեղմակներ. ապակե 
խցաններ. դիմափոշու ամաններ, ոչ ազնիվ մետաղ-
ներից. հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. աղ-
վափնջիկներ (խավափնջիկներ) դիմափոշու հա-
մար. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. օճառի բաշ-
խիչներ. սանրեր. սանրեր (էլեկտրական). գրիլ եփե-
լու հարմարանքներ (ռաշպերներ). մաղեր (կենցա-
ղային). եղջյուրներ (խմելու համար). կոշկաթիակ-
ներ. վարդակներ (պնակներ) մոմակալների եւ աշ-
տանակների համար, ոչ ազնիվ մետաղներից. ճե-
նապակյա կլոր բռնակներ. սալաթամաններ, ոչ ազ-
նիվ մետաղներից. շաքարամաններ. հարիչներ, ոչ 
էլեկտրական. կենցաղային ծփիչներ, ոչ էլեկտրա-
կան. սպասքակազմեր (սեղանի սպասք), ոչ ազնիվ 
մետաղներից. սուրճի սպասքակազմեր. լիկյորի 
սպասքակազմեր. թեյի սպասքակազմեր. մաղեր 
մոխրի համար (կենցաղային). թեյաքամիչներ. սի-
ֆոններ գազավորված ջրի համար. սիֆոններ, կա-
թոցիկներ գինու նմուշ վերցնելու համար. գրտնակ-
ներ խմորի համար. արագաեփ ամաններ (ոչ էլեկտ-
րական ջեռուցմամբ). մետաղական քերակներ հա-
տակների համար. քերոցներ. կենցաղային խառնիչ-
ներ, ոչ էլեկտրական. կենցաղային հյութամզիչներ, 
ոչ էլեկտրական. աղամաններ, ոչ ազնիվ մետաղնե-
րից. անոթներ խմելու համար. մետաղական անոթ-
ներ սառույցներ եւ սառույցով ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. սառեցնող անոթներ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ (անոթ-
ներ). բաժակներ ըմպելիքների համար. արձաններ 
ճենապակուց, խեցեղենից կամ ապակուց. արձա-
նիկներ ճենապակուց, խեցեղենից կամ ապակուց. 
ապակիներ տրանսպորտային միջոցների պատու-
հանների համար (կիսաֆաբրիկատներ). թերթա-
պակի (չմշակված). փայլատ ապակի. ապակի, նե-
րածված նուրբ էլեկտրական հաղորդիչներով. արծ-
նապատ ապակի. չմշակված կամ մասնակի մշակ-
ված ապակի (բացառությամբ շինարարականի). 
ապակեբամբակ (բացառությամբ մեկուսացման
համար օգտագործվողների). ապակեթելք (բացա-

ռությամբ մեկուսացման կամ գործվածքի համար
օգտագործվողների). ոչ գործվածքային թափան-
ցիկ կվարցային ապակեթելք. ապուրամաններ. 
սպիտակեղենի չորուցիչներ. թասեր (անոթներ). 
ափսեներ. մեկանգամյա օգտագործման ափսեներ. 
քերիչներ (կենցաղային սպասք). թերմոսներ. տե-
րարիումներ սենյակային պայմաններում բույսեր 
աճեցնելու համար. սենյակային տերարիումներ (վի-
վարիումներ). լաթեր հատակներ մաքրելու համար. 
լաթեր մաքրության (հավաքելու, կարգի բերելու) 
համար. լաթեր փոշի մաքրելու համար. լաթեր կա-
հույքի փոշին մաքրելու համար. փռոցներ ընտանի 
կենդանիների համար. աղբանոթներ. աերոզոլա-
յին հարմարանքներ (բացառությամբ բժշկականի). 
հարմարանքներ բերանի խոռոչի ողողման համար. 
հարմարանքներ աղալու համար, ոչ էլեկտրական. 
հարմարանքներ կոշիկ մաքրելու համար, ոչ էլեկտ-
րական. ջրող հարմարանքներ. կենցաղային 
սպասք. խոհանոցային սպասք. խոհանոցային 
սպասք սնունդ պատրաստելու համար, ոչ էլեկտրա-
կան. կենցաղային զտիչներ (քամիչներ). զտիչներ 
(քամիչներ) սուրճի համար, ոչ էլեկտրական. սրվակ-
ներ. տափաշշեր. կաղապարներ (խոհանոցային 
սպասք). կաղապարներ սառույցի համար. կաղա-
պարներ խոհարարական. ոչ էլեկտրական ճարպա-
ջեռոցներ. պատյաններ սանրերի համար. հացա-
մաններ. ճանճասպաններ. թրմելու թեյամաններ. 
ոչ էլեկտրական թեյամաններ. գավաթիկներ (թա-
սիկներ, բաժակիկներ), ոչ ազնիվ մետաղներից. 
սխտորքամիչներ (խոհանոցային սպասք). պատ-
յաններ արդուկների սեղանիկների համար. թեյը 
թրմելու գնդիկներ. ապակե գնդեր. հատակամաք-
րիչներ. կոկտեյլի խառնիչներ (ձեռքով խառնելու). 
խցանահաններ. խոզի կապրոնամազ. խոզանակ-
ներ աման լվանալու համար. խոզանակներ տարո-
ղությունների մաքրման համար. խոզանակներ լամ-
պերի ապակիների մաքրման համար. խոզանակ-
ներ ձիերի մաքրման համար. կոշտ խոզանակներ. 
ատամի խոզանակներ. ատամի էլեկտրական խո-
զանակներ. խոզանակներ եւ վրձիններ կենդանի-
ների կապրոնամազից. մեխանիկական խոզանակ-
ներ (գորգերի համար). կոշիկի խոզանակներ. հար-
դարանքի խոզանակներ. էլեկտրական խոզանակ-
ներ (բացառությամբ մեքենաների մասերի). խոզա-
նակներ. փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի համար. 
փոքրիկ խոզանակներ եղունգների համար. ձվեր 
ածան հավերի տակ դնելու համար (արհեստա-
կան). մսուրներ ընտանի անասունների համար. մե-
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տաղական արկղեր թղթե անձեռոցիկներ մատու-
ցելու համար. աղբարկղեր. 

դաս 24. բայկա (խավոտ գործվածք). թավիշ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. սպի-
տակեղեն նախշավոր կտավից. լողանալու սպիտա-
կեղեն (բացառությամբ հագուստի). անկողնու սպի-
տակեղեն. սեղանի սպիտակեղեն (բացառությամբ 
թղթե սպիտակեղենի). մոմլաթ. բումազե. թաղիք. 
ջերսի (գործվածք). սեղանի նեղ սփռոցիկներ. նախ-
շավոր կտոր ուղեգորգերի, ուղելաթերի համար. 
գործվածքային կամ պլաստիկ հենքով կտորներից 
վարագույրներ ցնցուղների համար. վարագույր-
ներ մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործվածք). դրոշ-
ներ. հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ ջուլ-
հակագործության համար. մարմաշ (գործվածք). 
կրեպ (սեւաքող) (նոսր գործվածք). կրեպոն. մանա-
ծագործական նյութեր կահույքի պաստառապատ-
ման համար. նյութեր մանածագործական իրերի 
համար. մանածագործական նյութեր զտելու (քա-
մելու) համար. վարագուրման մանածագործական 
նյութեր պատերի համար. մանածագործական ոչ 
գործվածքային նյութեր. պլաստմասսայե նյութեր 
(գործվածքների փոխարինիչներ). մանածագործա-
կան նյութեր. քնապարկեր (սավաններին փոխա-
րինող ներդրակներ). պարկագործվածք. մոլեսկին 
(գործվածք). բարձերեսներ. ներքնակերեսներ. վեր-
մակներ, ծածկոցներ. դիպակ. հարդարանքի ձեռ-
նոցներ. թաշկինակներ մանածագործական նյու-
թերից. ճամփորդական ծածկոցաշալեր. աստառ-
ներ բոլորագլխարկների համար, մանածագոր-
ծական. տակդիրներ գրաֆինների համար (սեղա-
նի սպիտակեղեն). վարագույրների կապեր մանա-
ծագործական նյութերից. անկողնու ծածկոցներ. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սրբիչներ մանածագործական նյութերից. թեյի 
սրբիչներ. կտավ (քաթան) կանեփաթելից. կտավ 
(քաթան) ներքնակների համար. ռետինված կտավ 
(քաթան) (բացառությամբ գրասենյակային նպա-
տակների համար օգտագործվողների). ծածկոց-
ներ գրամեքենաների համար մանածագործված-
քից. կտավ (քաթան,կտոր,գործվածք պաստառ). 
ծանր վարագույրներ. պատանքներ. անձեռոցիկ-
ներ գրիմը մաքրելու (հեռացնելու) համար, մանա-
ծագործվածքից. կոսմետիկական անձեռոցիկներ, 
մանածագործվածքից. սպասքի տակ դրվող ան-
ձեռոցիկներ (ոչ թղթե). հակամոծակային ցանցեր. 
սփռոցներ (բացառությամբ թղթից պատրաստ-

վածների). մոմլաթե սփռոցներ. բիլյարդի մահուդ. 
տաֆտա, նրբադիպակ (գործվածք). խտակտավ 
(վուշե գործվածք). սպիտակեղենային գործվածք-
ներ. անգազանցիկ գործվածքներ (կտորներ) օդա-
պարիկների համար. ջութե գործվածքներ. գործ-
վածքներ կոշիկների համար. գործվածքներ ռամի
թելքերից. գործվածքներ որոճից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. մանածագործական 
գործվածքներ ապակեթելքից. կամկայե (նախշա-
վոր, ծաղկավոր) գործվածքներ. բարձր ջերմաստի-
ճանում կպչող կպչուն գործվածքներ. վուշե գործ-
վածքներ. կահույքի պաստառապատման գործ-
վածքներ (կտորներ). գործվածքներ կանեփաթե-
լից. գործվածքներ աստառի համար. գործվածք-
ներ կոշիկների տակդիրների համար. նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար. գործ-
վածքներ թավաթելից. դաջովի չթե գործվածքներ. 
նուրբ գործվածքներ դրոշակների համար. տրիկո-
տաժեղեն (գործվածքային կտորներ). բամբակե 
գործվածքներ. մետաքսե գործվածքներ. մետաք-
սե գործվածքներ տպագրական շաբլոնների (ձեւ-
անմուշների) համար. բրդե գործվածքներ. էլաստիկ 
(առաձգական) գործվածքներ. գործվածքներ. կեն-
դանիների մաշկը (կաշին) նմանակող գործվածք-
ներ. գազե գործվածքներ (շղարշ). բամբակե գործ-
վածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. բամբա-
կե գործվածքներ կտավի (քաթանի) հյուսվածքով. 
մետաքսե գործվածք եմարաբուե. շղարշ. դրոշներ 
(բացառությամբ թղթից պատրաստվածների). ֆլա-
նել. ֆլանել սանիտարահիգիենիկ նպատակների 
համար. կտավ (քաթան). հյուսված պատյաններ 
(գործվածքից) զուգարանակոնքերի կափարիչնե-
րի համար. պատյաններ կահույքի համար. պատ-
յաններ բարձերի համար. շեւիոտ (կտոր). պիտակ-
ներ մանածագործական նյութերից.

դաս 25. միանձնուհիների գլխարկներ, որոնք 
ծածկում են նաեւ պարանոցը եւ ուսերը. շար-
ֆեր (պարանոցի թաշկինակներ). ներքնազգեստ. 
քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. բլուզներ. նավաս-
տու բլուզներ. բոաներ (վզին փաթաթվող մորթի-
ներ կանանց համար) (կանացի վզպատներ(վզա-
մորթիներ), գորժետներ). բոդիներ (կանացի ներք-
նազգեստ). կիսակոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ 
(շալվարներ, անդրավարտիքներ). բուտսեր (ֆուտ-
բոլային). կրծկալներ. հագուստի օձիքներ. հանո-
վի օձիքներ. ներդիրներ շապիկների (բլուզների) 
համար. քողեր (շղարշներ). կրկնակոշիկներ. փող-
կապներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն եզ-



ԳՅՈՒՏԵՐ

31

ՄԱՍ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9

րերով. գամաշներ (ճարմանդներով). զանկապան-
ներ (գետրիներ). ճտքակոշիկների ճտքեր. բաճկո-
նակներ (ժիլետներ). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
տրիկոտաժեղեն. կրունկներ. վարտիքներ (փոխան-
ներ). գլխանոցներ. բոլորագլխարկների շրջանակ-
ներ. գրպանիկներ. գրպաններ հագուստի համար. 
կաշնեներ. հովարներ գլխարկների համար. զուգա-
գուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). կոմբինե-
զոններ ջրային դահուկների համար. իրանակալ-
ներ. կոստյումներ. լողազգեստներ. դիմակահանդե-
սի կոստյումներ. լողափի զգեստներ. բաճկոններ. 
ձկնորսական բաճկոններ. շքազգեստներ (սպասա-
վորների). լիֆեր. կարճ թեւքերով մայկաներ. բազ-
կապատեր (թեւքածալեր). կրծքակալներ. թիկնոց-
ներ. մանտո (կանացի լայն վերարկու, հիմնակա-
նում մորթեղենից). դիմակներ քնելու համար (հա-
գուստ). մորթիներ (հագուստ). թաթմաններ. խույ-
րեր (եկեղեցական գլխարկ). մուֆտաներ, ձեռնա-
մուշտակներ (հագուստ). մուֆտաներ ոտքերի հա-
մար, ոչ էլեկտրական. կոշիկների կրնկատակեր. 
մանկական կրծկալներ (բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների). մորթե թիկնոցներ. ական-
ջակալներ (հագուստ). գուլպաներ. լողի կոշիկ (ոտ-
նաման). լողափի կոշիկ (ոտնաման). սպորտային 
կոշիկ (ոտնաման). կոշիկ (ոտնաման). թղթե հա-
գուստ. վերնազգեստ. պատրաստի հագուստ. հա-
գուստ ավտոմոբիլիստների համար. հագուստ հե-
ծանվորդների համար. հագուստ մարմնամարզիկ-
ների համար. հագուստ գաբարդինից. հագուստ 
ջերսիից. հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. տրիկոտաժե հագուստ. համազգեստ. 
հագուստ. մետաղե եզրակ կոշիկների համար. 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. եղ-
ջերվամուշտակներ. խանձարուրներ (բարուրներ). 
կնգուղով վերարկու (համակցված). ձեռնոցներ (հա-
գուստ). պիժամաներ (ննջազգեստներ). լողազգեստ-
ներ. վզպատներ. զգեստներ. անջրանցիկ անձրեւա-
նոցներ. գլխակապեր (գլխի պարագաներ). կախա-
կապեր. կապեր կիսագուլպաների համար. կապեր 
գուլպաների համար. պատրաստի աստառներ (հա-
գուստի տարրեր). թեւատակերի բարձիկներ. ներ-
բաններ (կոշկատակեր). տաբատակալներ. քուղե-
րով կիսակոշիկներ. գոտիներ (հագուստ). գոտի-
քսակներ. նորածնի օժիտ. կոշիկի սահելը խոչընդո-
տող հարմարանքներ. պուլովերներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. ռանտեր կոշիկների համար. շուր-
ջառներ (եկեղեցական զգեստ). շապիկներ (բլուզ-
ներ). սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ (ոտնամաններ). 

ճտքավոր (երկարաճիտ) կոշիկներ. սարիներ. սվի-
տերներ. կոշկերեսներ. միջատակ. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). կիսավարտիքներ. մարմնամարզա-
կան կոշիկներ. տնային կոշիկներ. կոշիկներ. չալ-
մաներ (տուրբաններ). գլխարկներ (գլխի ծածկոց-
ներ). գոգնոցներ (հագուստ). խալաթներ. կոշիկնե-
րի քթամասեր (ծայրեր). ցնցուղի գլխարկներ. գուլ-
պաներ. քրտինք ներծծող գուլպաներ. շալեր. թղթե 
գլխարկներ (հագուստ). թասակներ (կլոր, ոչ խորը, 
առանց եզրերի գլխարկ). լողագխարկներ. շարֆեր. 
սեպեր բուտսերի համար. մանկական վարտիքներ. 
փողքաժապավեններ (ներբաներիզներ). մուշտակ-
ներ, քուրքեր. Էսպադրիլներ (քաթանե տնային կոշ-
իկներ պարանե ներբանով ). շրջազգեստներ. տա-
կի շրջազգեստներ.

դաս 26. ծոպեր. բիգուդիներ. փայլազարդեր 
հագուստի համար. կոշիկների մերակներ. դնովի 
մորուքներ. ապարանջան-բռնիչներ վերնաշապիկ-
ների (բլուզների) թեւքերի համար. մետաղազար-
դեր (հագուստի պարագաներ). գնդասեղներ (քո-
րոցներ) (բացառությամբ ոսկերչական իրերի եւ բի-
ժուտերիայի). պսակներ արհեստական ծաղիկնե-
րից. սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու հա-
մար. դնովի մազեր. արհեստական դրասանգներ. 
ջերմակներ թեյամանների համար. ժաբոներ (ժան-
յակավոր իրեր). սեղմիչներ տաբատների համար. 
սեղմիչներ մազերի համար. տաքացնելու միջոցով
կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ մանածագործա-
կան իրերի վերանորոգման համար. ճարմանդներ 
իրանակալների եւ նմանատիպ հագուստի համար. 
ճարմանդներ կոշիկների համար. ճարմանդներ հա-
գուստի համար. ճարմանդներ տաբատակալների 
համար. ճարմանդներ գոտիների համար. կպչուկ 
- ճարմանդներ. կայծակ - ճարմանդներ. կայծակ - 
ճարմանդներ պայուսակների համար. համարան-
շաններ սպորտային մրցումների մասնակիցների 
համար. տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ մետաղնե-
րից. ասեղներ. ասեղներ բրդի սանրագզիչ մեքե-
նաների համար. ասեղներ կազմարարական աշ-
խատանքների համար. ասեղներ թամբագործա-
կան աշխատանքների համար. ասեղնակալիչներ, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. բասոնային (շքերիզային 
տրեզային, ծոպերիզային) իրեր. ասեղնագործած 
իրեր. արծաթով ասեղնագործած իրեր. գալանտե-
րեայի ապրանքներ (բացառությամբ թելերի). դե-
կորատիվ իրեր մազերի համար. տաքացնելու մի-
ջոցով կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ եւ մանածա-
գործական իրեր. գործված, հյուսված կամ ոլոր-
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ված իրեր հարդարման եւ զարդարման համար. 
ոսկով ասեղնագործված իրեր. նուրբ մետաղաթել
(ասեղնագործության համար). զարդածոպեր (զար-
դափնջեր). սեւեռակ - ճարմանդներ. տուփեր կարի 
պարագաների համար. հյուսեր մազերից. կեղծ եզ-
րաշերտեր. ատամնաձեւ ժանյակներ. կեռիկներ 
(գալանտերիական իրեր). կեռիկներ ասեղնագոր-
ծության համար. կեռիկներ գորգերի համար. կե-
ռիկներ կոշիկների համար. ժապավեններ (շքերի-
զային (տրեզային, ծոպերիզային) իրեր). շքանշանի 
ժապավեններ. էլաստիկ ժապավեններ. սպիտակե-
ղենի դրոշմներ (թվային կամ տառային). հագուս-
տի կեղծ զարդարանքներ. կեղծամներ արհեստա-
կան մազերից. մատնոցներ. բոլորածալեր կանացի 
հագուստի համար. օղագոտի մազերի համար. խո-
պոպաթղթեր. կեղծամներ. փետուրներ (հագուստի 
պարագաներ). թռչունների փետուրներ (հագուստի 
պարագաներ). մերակներ. կետի բեղից թերթիկներ 
իրանակալների համար. մազակապեր. թեւկապեր. 
բարձիկներ (ուսաբարձիկներ) հագուստի համար. 
բարձիկներ գնդասեղների (քորոցների) համար. 
բարձիկներ ասեղների համար. փուփուլներ. ճար-
մանդներ (հագուստի պարագաներ). ճարմանդներ 
կոշիկների համար. կոճակներ. կոճակ - խորհրդան-
շաններ. վարդակապեր (շքանշանային ժապավեն-
ներ). ծալազարդեր. ցանցեր մազերի համար. թա-
վաթել (շքերիզային (տրեզային, ծոփերիզային) բա-
սոնային իրեր). հյուսելու շյուղեր. զարդարանքներ 
կոշկեղենի համար, ոչ ազնիվ մետաղներից. զար-
դարանքներ հագուստի համար. զարդարանքներ 
գլխարկների համար. դնովի բեղեր. ժաներիզներ 
(ասեղնագործ). արհեստական մրգեր. արհեստա-
կան ծաղիկներ. մաքոքներ ձկնորսական ցանցերի 
պատրաստման համար. գլխարկներ մազերի ներկ-
ման համար. գնդեր ծակեր լցնելու համար. մախաթ-
ներ (բզեր). քուղեր կոշիկների համար. քուղեր վա-
րագույրների համար. քուղեր հագուստի համար. 
բրդե քուղեր. վարսակալներ. կոշտության տարրեր 
օձիքների համար.

դաս 28. կանխավճարով աշխատող խաղա-
յին ավտոմատներ. ավտոմեքենաներ (խաղալիք-
ներ). խաղալիք լողավազաններ. մանր զարդա-
րանքներ երեկույթների համար (ուշադրության 
նշաններ). մեկնարկի բլոկներ. բոդի բորդ. կիսա-
կոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկներով. ծծակ-
ներով շշեր տիկնիկների համար. ներդրակներ ներ-
կափոշեցիրների համար, ներկերով. փետրագնդակ-
ներ բադմինտոնի համար. հոլեր (խաղալիքներ). 

գլուխկոտրուկներ, կազմված պատկերներ կազ-
մող տարրերի հավաքածուից. կախովի տանձիկ-
ներ. դելտապլաններ. սկավառակներ (խաղալիք-
ներ). սպորտային սկավառակներ. տնակներ տիկ-
նիկների համար. դոմինո (խաղ). սերֆինգի տախ-
տակներ. զսպանակվող տախտակներ (սպորտա-
յին պարագաներ). անվավոր տախտակներ սահե-
լու համար. առագաստավոր տախտակներ սերֆին-
գի համար. շախմատի տախտակներ. շաշկու տախ-
տակներ. տեգեր. նոր տարվա արհեստական տո-
նածառեր. տարողություններ խաղազառերի (վեգ, 
ճան) համար. օդապարուկներ. պինատներով խաղ. 
խաղալիքներ. խաղալիքներ ընտանի կենդանինե-
րի համար. թավշյա խաղալիքներ. շարժվող կամ 
շարժական մասերով խաղալիքներ. անակնկալնե-
րով խաղեր խաղարկումների համար. ավտոմատ 
խաղեր առանց հեռուստաընդունիչների օգտա-
գործման. գրավախաղեր. սեղանի խաղեր. օղակ-
ներով խաղեր. խաղեր. գեղադիտակներ. խցիկ-
ներ խաղագնդակների համար. մարզիկների կող-
մից օգտագործվող բեւեկնախեժ. դահուկների եզ-
րակներ. բինգոյի քարտեր. խաղաթղթեր. տոնա-
վաճառային կարուսելներ. ճոճաձիեր (խաղալիք-
ներ). ճոճեր. խաղափայտեր. կեգլի (խաղ). բիլյար-
դի խաղաձողեր (կիեր). գոլֆի մականներ. հոկեյի 
մականներ. փոկի կաշի (դահուկների ծածկույթնե-
րի համար). զանգակներ նոր տարվա եղեւնիների 
համար. սենյակներ տիկնիկների համար. կոնստ-
րուկտորներ (խաղեր). կոնֆետիներ. կոնֆետ - 
շրխկաններ. չմուշկներ. անվավոր չմուշկներ. խա-
ղազառեր (վեգ, ճան). ներկափոշեցիրներ (սպորտա-
յին պարագաներ). դահուկակապեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. ռուլետկաների (պտուտախա-
ղերի) անիվներ. խորանարդիկներ. տիկնիկներ. լո-
ղաթաթեր. աղեղներ նետաձգության համար. դա-
հուկներ. ջրային դահուկներ. դահուկներ սերֆին-
գի համար. մահջոնգ (չինական դոմինո). դահուկնե-
րի քսուքներ. հրապուրաշվիկներ որսի համար. խա-
մաճիկներ. դիմակահանդեսային դիմակներ. թատե-
րական դիմակներ. սուսերամարտի դիմակներ. կայ-
մեր առագաստով տախտակների համար. կավիճ 
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. թիրախ-
ներ. էլեկտրոնային թիրախներ. տրանսպորտային 
նմուշների փոքրացված մոդելներ. խաղագնդակ-
ներ. բիլյարդի սեղանների կողեզրերի պահպա-
նակներ. ծնկակալներ (ծնկակապեր) (սպորտային 
հանդերձանքի տարրեր). ծայրապանակներ բիլ-
յարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. արմնկակալ-
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ներ (արմնկակապեր) (սպորտային հանդերձանքի 
տարրեր). հագուստ տիկնիկների համար. սուսե-
րամարտի զենք. պտտաձողեր. պարապլաններ. 
ձեռնոցներ (պարագաներ խաղի համար). խաղա-
լիք ատրճանակներ. օդաճնշական ատրճանակներ 
(խաղալիքներ). հրապատիճներ (խաղալիքներ). 
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների հա-
մար. չխչխկաններ. պայտեր խաղերի համար. մո-
մակալներ նոր տարվա տոնածառերի համար. տակ-
դիրներ նոր տարվա եղեւնիների համար. պատ-
վածքներ դահուկների հենամակերեւույթների հա-
մար. խայծեր որսորդության կամ ձկնորսության հա-
մար. հոտավետ խայծեր որսորդության եւ ձկնոր-
սության համար. պարագաներ աղեղով նետ արձա-
կելու համար. ձկնորսական պարագաներ. հարմա-
րանքներ օդապարուկների պարանները փաթաթե-
լու համար. հարմարանքներ օճառի պղպջակներ 
բաց թողնելու համար (խաղալիքներ). հարմարանք-
ներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու համար. հար-
մարանքներ հողի գնդերը տեղը դնելու համար (գոլ-
ֆի պարագաներ). պաշտպանիչ միջադիրներ (սպոր-
տային հանդերձանքի տարրեր). ռակետկաներ (ձեռ-
նաթիակներ). մարզասուսերներ սուսերամարտի 
համար. փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. 
փոկեր առագաստով տախտակների համար. փո-
կեր ծանր ատլետիկայով պարապողների համար. 
պարսատիկներ (սպորտային պարագաներ). հոլո-
վակներ (անվակներ) հեծանվամարզասարքերի հա-
մար. սպորտային որսատեգային հրացաններ. ինք-
նագլորներ (խաղալիքներ). սպորտային սահնակ-
ներ. թիթեռնացանցեր. սպորտային ցանցեր. քե-
րակներ դահուկների համար. մարմնամարզական 
սարքեր (պիտույքներ). նետելու սարքեր (պիտույք-
ներ). սպորտային սարքեր (պիտույքներ) ծանր ատ-
լետիկայում մարզվելու համար. սարքեր (պիտույք-
ներ) լեռնագնացության համար. արհեստական 
ձյուն նոր տարվա եղեւնիների համար. ձյունամու-
ճակներ. ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախ-
ների վրա կրակելու համար. բիլյարդի սեղաններ. 
բիլյարդի սեղաններ կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատներով. սեղաններ սեղանի թենիսի հա-
մար. սեղաններ սեղանի ֆուտբոլի համար. լարեր 
ռակետկաների (ձեռնաթիակների) համար. պայու-
սակներ կրիկետի համար. պայուսակներ անիվնե-
րով կամ առանց անիվների, գոլֆի մականների հա-
մար. տոբոգաններ. ռադիոկառավարվող տրանս-
պորտային միջոցներ (խաղալիքներ). սպորտային 
մարզասարքեր. տրիկտրակ (խաղ). սպորտային 

պահող վարտիքներ. զարդարանքներ նոր տարվա 
տոնածառերի համար (բացառությամբ էլեկտրա-
կան լամպերի, մոմերի եւ հրուշակեղենի). սարք-
վածքներ (հարմարանքներ) թենիսի գնդակներ նե-
տելու համար. սարքվածքներ աճպարարության 
ցուցադրման համար. սարքվածքներ էլեկտրոնա-
յին խաղերի համար (բացառությամբ հեռուստա-
ընդունիչների պարտադիր օգտագործմամբ սարք-
վածքների). սարքեր եւ սարքվածքներ բոուլինգի 
համար. խաղահաշվարկի նիշեր խաղերի համար. 
հատուկ պատյաններ դահուկների եւ սերֆինգի 
տախտակների համար. փոքր գնդակներ խաղե-
րի համար. բիլյարդի խաղագնդեր. գնդեր (գնդակ-
ներ) խաղերի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով. 
շախմատ. շաշկի. վահանակներ (սպորտային պի-
տույքներ). կամուֆլյաժային էկրաններ (սպորտա-
յին պարագաներ). էսպանդերներ. 

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետնե-
րի պապիրոսաթուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակ-
ներ. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. խոնավացու-
ցիչներով տուփեր սիգարների համար. լուցկու տու-
փեր. կայծքարեր. սիգարակտրիչ մեքենաներ. մուշ-
տուկներ սիգարների համար. մուշտուկներ սիգա-
րետների համար. սիգարետի մուշտուկների ծայ-
րապանակներ. սիգարների եւ սիգարետների հա-
մար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ. մոխ-
րամաններ, ոչ ազնիվ մետաղներից. թքամաններ 
ծխախոտի համար. տակդիրներ ծխամորճերի հա-
մար. հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման հա-
մար. սիգարետներ, ծխագլանակներ (պապիրոս-
ներ). ծխախոտի ոչ բուժական փոխարինիչներ պա-
րունակող սիգարետներ. սիգարիլներ. սիգարներ. 
անոթներ ծխախոտի համար, ոչ ազնիվ մետաղնե-
րից. լուցկու տուփեր, ոչ ազնիվ մետաղներից. լուց-
կիներ. ծխախոտ. ծամելու ծխախոտ. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր, քթախոտատուփեր, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծխելու խոտեր. ծխամորճեր. գրպա-
նի հարմարանքներ սիգարետների, ծխախոտնե-
րի ոլորման համար. ֆիլտրեր սիգարետների հա-
մար. ծխախոտի պարկուճների ծայրեր (ծխախո-
տից զերծ). արկղեր սիգարների համար, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. արկղեր սիգարետների, ծխագլա-
նակների (պապիրոսների) համար, ոչ ազնիվ մե-
տաղներից. 

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. ներմուծման - արտահանման գործա-
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կալություններ. առեւտրային տեղեկատվության 
գործակալություններ. գովազդային գործակալու-
թյուններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածք-
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման հա-
մար. աուդիտ. վարձակալության բյուրո. տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապաշարի վարում. 
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշիվների 
դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. հաղոր-
դագրությունների գրառում. հասարակական կար-
ծիքի հետազոտում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
գործնական տեղեկատվություն. առեւտրային տե-
ղեկատվություն եւ խորհուրդներ սպառողներին. 
հետազոտություններ գործարարության ասպարե-
զում. հետազոտություններ շուկայագիտության աս-
պարեզում. աշխատակիցների հաստիքների հա-
մալրում. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման եւ կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների հաստիք-
ների հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու-
թյան կազմակերպման հարցերով. խորհրդատվու-
թյուն գործարարության կառավարման հարցե-
րով. մասնագիտական խորհրդատվություն գոր-
ծարարության ասպարեզում. գովազդի մանրակեր-
տի պատրաստում. կառավարում ստեղծագործա-
կան գործարարության ասպարեզում. մամուլի տե-
սություն. գովազդային նյութերի նորացում. տեքս-
տի մշակում. քարտուղարական ծառայություն. 
սղագրական ծառայություն. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում (երրորդ անձանց համար). առեւտ-
րական ցուցահանդեսների կազմակերպում առեւտ-
րային կամ գովազդային նպատակներով. գրասեն-
յակային ծառայություն. ցուցափեղկերի ձեւավո-
րում. առեւտրային գործունեության գնահատում. 
անտառի գնահատում. բրդի գնահատում. վճար-
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում. տե-
ղեկատվության որոնում համակարգչային ֆայլե-
րում (երրորդ անձանց համար). երաշխավորնե-
րի որոնում. օգնություն գործարարության կառա-
վարման հարցերում. օգնություն առեւտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառա-
վարման հարցերում. մանրածախ առեւտրի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվա-
միջոցներով. տնտեսական կանխատեսում. աճուր-
դային վաճառք. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար). գրասենյակային սար-
քերի եւ ապարատների վարձույթ. գովազդային 

ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատ-
վության բոլոր միջոցներում. գովազդային նյութե-
րի վարձույթ. առեւտրային ավտոմատների վար-
ձույթ. լուսապատճենահանող սարքերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. մեքենագ-
րական աշխատանքներ. ռադիոգովազդ. ազդագ-
րերի փակցնում. նմուշների տարածում. գովազդա-
յին նյութերի տարածում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ հա-
մակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. հեռուս-
տատեսային գովազդ. փաստաթղթերի բազմա-
ցում (վերարտադրում). վիճակագրական տվյալնե-
րի հավաքում եւ տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային բազանե-
րից. տվյալներ գործնական (գործարարական) գոր-
ծառնությունների մասին. տեղեկատվության կանո-
նակարգում տվյալների համակարգչային բազանե-
րում. հարկային հայտարարագրերի կազմում. հաշ-
վետվությունների կազմում հաշիվների մասին. թեր-
թերի գովազդային խորագրերի կազմում. հոգեբա-
նական տեստավորում աշխատանքի ընդունելու 
համար. հյուրանոցային գործերի կառավարում. եր-
րորդ անձանց համար ապրանքների լիցենզիանե-
րի առեւտրային կառավարում. գնումների համար 
պատվերների մշակման պրոցեսների կառավա-
րում. ծառայություններ հասարակական հարաբե-
րությունների բնագավառում. մանեկենների ծառա-
յություններ գովազդի կամ ապրանքների առաջխա-
ղացման համար. ձեռնարկությունների տեղափոխ-
ման հետ կապված ծառայություններ.գների համե-
մատման ծառայություններ. մատակարարման ծա-
ռայություններ երրորդ անձանց համար (ապրանք-
ների գնում եւ ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ենթակապալառուի կառավարման 
ծառայություններ (առեւտրային). հեռախոսազան-
գերին պատասխանելու ծառայություններ (բացա-
կայող աբոնենտների համար). լուսապատճենա-
հանում. գործնական փորձաքննություն. կառավա-
րում գործարարության ոլորտում, վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ոլորտում, ման-
րածախ, մանրամեծածախ եւ մեծածախ խանութ-
ներ, բուտիքներ, հեռուստախանութներ եւ ինտեր-
նետ խանութներ, նմուշների տարածում, միջնորդ-
ների միջոցով ապրանքների եւ ծառայությունների
վաճառք, այդ թվում` առեւտրային ցանցի միջոցով, 
միջնորդների միջոցով ապրանքների եւ ծառայու-
թյունների վաճառք, այդ թվում` համակարգչային 
ցանցերի եւ ինտերնետ ցանցի միջոցով. 
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դաս 38. լրատվական գործակալություններ. 
հեռուստատեսային հեռարձակում. հեռուստատե-
սային մալուխային հեռարձակում. հաղորդագրու-
թյունների էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղոր-
դակցության ծառայություններ). տեղեկատվու-
թյուն հեռակապի հարցերով. հեռահաղորդակցա-
կան միացումներ եւ երթուղավորում. զրույցի սեն-
յակների ապահովում ինտերնետում. մուտքի ապա-
հովում ինտերնետ (պրովայդերների ծառայություն-
ներ). տվյալների հինմապաշար մուտքի ապահո-
վում. հեռահաղորդակցական կապի ապահովում 
ինտերնետի հետ. հեռուստախանութների ծառայու-
թյուններ տրամադրող հեռահաղորդակցական կա-
պուղիների ապահովում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. համակարգչի միջոցով հաղորդագրու-
թյունների եւ պատկերների փոխանցում. շտապ հե-
ռագրերի փոխանցում. հեռագրերի փոխանցում. 
էլեկտրոնային փոստ. հաղորդագրությունների փո-
խանցման սարքավորման վարձույթ. համաշխար-
հային տեղեկատվական ցանց մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակ-
ցական կապի համար սարքավորման վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. ֆաքսիմի-
լային ապարատների վարձույթ. ռադիոհեռարձա-
կում. օպտիկաթելքային կապ. ռադիոհեռախոսա-
յին կապ. համակարգչային տերմինալների օգնու-
թյամբ իրագործվող կապ. արբանյակային կապ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ. ֆաքսիմիլային
կապ. փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, հեռա-
խոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների օգ-
տագործմամբ). հեռակոնֆերանսներ (ինտերնետ). 
աբոնենտային հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայու-
թյուններ. ձայնային փոստի ծառայություններ. հե-
ռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. հե-
ռախոսակապ տրամադրելու ծառայություններ. 

դաս 40. թղթի վերջնամշակում. մանածագոր-
ծական իրերի վերջնամշակում. վուլկանացում (նյու-
թերի մշակում). մորթու մշակում. հյութի քամում 
պտուղներից. ասեղնագործություն. գալվանապա-
տում. փորագրում. վնասակար նյութերի ակտիվա-
զերծում. օդի հոտազերծում. դաբաղում. մետաղնե-
րի մխում. սննդամթերքի սառեցում. ոսկեզօծում. 
տեղեկատվություն նյութերի մշակման հարցերով. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայլարդում. 
սննդամթերքի եւ ըմպելիքների պահածոյացում. 
սննդամթերքի ապխտում. կաշվի ներկում. մորթի-
ների ներկում. կոշիկի ներկում. մանածագործա-
կան իրերի ներկում. գործվածքների ներկում. վի-

մագրություն. մետաղների ձուլում. մորթիների փայ-
լեցում. անագապատում (կլայեկում). պղնձապա-
տում. խրտվիլակների խծուծում (խցում). մագնիսա-
ցում. նիկելապատում. թղթի մշակում. ջրի մշակում. 
փայտանյութի մշակում. կինոժապավենների մշա-
կում. կաշվի մշակում. մետաղների մշակում. մոր-
թիների մշակում. մորթիների մշակում հակացեցա-
յին միջոցներով. աղբի եւ թափոնների կրկնական 
մշակում . մանածագործական իրերի մշակում հա-
կացեցային միջոցներով. գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար. գործվածք-
ների մշակում չճմրթվելու հատկություն հաղորդե-
լու համար. գործվածքների մշակում հրակայունու-
թյուն հաղորդելու համար. գործվածքների, մանա-
ծագործական իրերի մշակում. մաքրամշակում. 
բրդի մշակում. գեղարվեստական աշխատանքնե-
րի շրջանակում. գործվածքների եզրապատում. 
ապակիների ներկում մակերեւութային պատված-
քով. օդի թարմացում. գործվածքների սպիտակե-
ցում. օդի զտում. զոդում. հագուստի ձեւափոխում 
(վերափոխում). նավթի վերամշակում (քիմիական). 
թափոնների վերամշակում. նկարների տպագրում. 
լուսանկարների տպագրում. օֆսետ տպագրու-
թյուն. մետաղապատում. պոլիգրաֆիա. ողորկում 
հղկանյութերով. ալյուրի աղացում. հագուստի կա-
րում. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. գեներատոր-
ների վարձույթ. օդի կլիմայավորիչների վարձույթ. 
լրացուցիչ ջեռուցման սարքերի վարձույթ. բարակ 
թերթերի գլոցում. լուսանկարչական ժապավեննե-
րի հայտածում (երեւակում). բրուտագործական աշ-
խատանքներ. դարբնոցային աշխատանքներ. մոն-
տաժային աշխատաքներ ըստ պատվերի (երրորդ 
անձանց համար). կազմարարական աշխատանք-
ներ. ապակեգործական աշխատանքներ. թամբա-
գործական աշխատանքներ. աղացում. գործվածք-
ների ձեւում. սղոցում. զտարկում. անտառի հա-
տում եւ մասնատում. մորթիների կոկում. արծաթա-
պատում. աղբի այրում. լազերային փորագրում. հի-
նում (ջուլհակություն). թափոնների եւ վերականգն-
ված հումքի տեսակավորում (վերամշակում). լու-
սանկարչական հորինվածքի կազմում. գործվածքի 
մգդակում. ռանդում. մահուդալմում. անասուննե-
րի սպանդ. աղբի եւ թափոնների ոչնչացում. գործ-
վածքի նստեցում (մտնելը). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. բանալիներ պատրաստելու ծա-
ռայություններ. էներգաարտադրության ծառայու-
թյուններ. դերձակների ծառայություններ. քիմիա-
կան մաքրման ծառայություններ. մորթիների ձեւա-
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կերտում ըստ պատվերի. լուսափորագրում. ֆրե-
զում. քրոմապատում. գունաբաժանում (պոլիգրա-
ֆիայում). ցինկապատում. մետաքսատպություն. 
օպտիկական ապակու հղկում.

 դաս 41. նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալություններ. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
թենիսի կորտերի վարձույթ. գրադարաններ՝ դուրս 
տրվող գրքերով. ներկայացումների տոմսերի ամ-
րագրում. տեսագրում. դաստիարակություն նա-
խադպրոցական հաստատություններում. ֆիզի-
կական դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. կեն-
դանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. մոլեխա-
ղեր. գրքերի հրատարակում. տեղեկատվություն 
կրթության եւ դաստիարակության հարցերով. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. տեղե-
կատվություն զվարճության հարցերով. կինոստու-
դիաներ. առողջարարական ակումբներ. զվարճան-
քի եւ մշակութա- լուսավորական ակումբներ. գիշե-
րային ակումբ - սրճարաններ. հրապարակումների 
մակետավորում, բացառությամբ գովազդայիննե-
րի. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսագրություննե-
րի մոնտաժում. հեռուստա - եւ ռադիոծրագրերի 
մոնտաժում. երաժշտասրահներ. ապահովում ին-
տերակտիվ խաղերով (համակարգչային ցանցի օգ-
նությամբ). ապահովում ինտերակտիվ էլեկտրոնա-
յին հրապարակումներով (չբեռնավորված). կրոնա-
կան կրթություն. մարմնամարզության ուսուցում. 
հեռակա ուսուցում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). պարահանդեսների 
կազմակերպում. ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում մշակութա - լուսավորական նպատակներով. 
հանգստի կազմակերպում. կոլոքվիումների կազ-
մակերպում եւ անցկացում. վեհաժողովների (կոնգ-
րեսների) կազմակերպում եւ անցկացում. կոնֆե-
րանսների կազմակերպում եւ անցկացում. համերգ-
ների կազմակերպում եւ անցկացում. հմտություն-
ների ուսուցման կազմակերպում եւ անցկացում. 
սեմինարների կազմակերպում եւ անցկացում. սիմ-
պոզիումների կազմակերպում եւ անցկացում. գե-
ղեցկության մրցույթների կազմակերպում. ուսում-
նական կամ զվարճալի մրցույթների կազմակեր-
պում. վիճակախաղերի կազմակերպում. հանգստի 
բազաներում զվարճությունների կազմակերպում. 
ներկայացումների կազմակերպում (իմպրեսարիո-
ների ծառայություններ). սպորտային մրցումների 
կազմակերպում. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման հար-
ցերով). զվարճանքի (ատրակցիոն խաղերի) զբո-

սայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. հե-
ռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. շար-
ժական գրադարաններ. կարաոկեի սարքավորան-
քի տրամադրում. գոլֆի դաշտերի տրամադրում. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. խաղադահլիճ-
ների ծառայությունների տրամադրում. կինոդահ-
լիճների ծառայությունների տրամադրում. թատե-
րականացված ներկայացումներ. թատերական ներ-
կայացումներ. քննությունների անցկացում. սպոր-
տային մրցումների պլանավորում (կարգավորում). 
տեսաֆիլմերի արտադրություն. կինոֆիլմերի ար-
տադրություն. տեսա- եւ ձայնագրությունների վար-
ձույթ. ձայնային սարքավորումների վարձույթ. տե-
սախցիկների վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. դեկորացիանե-
րի վարձույթ շոու ծրագրերի համար. կինոպրոյեկ-
տորների եւ կինոսարքավորումների վարձույթ. կի-
նոֆիլմերի վարձույթ. մարզադաշտերի սարքավո-
րումների վարձույթ. լուսավորման սարքերի վար-
ձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. ռադիո եւ հեռուստատեսային ընդունիչնե-
րի վարձույթ. ստորջրյա ընկղմման հանդերձանքի 
վարձույթ. սպորտային սաքավորումների վարձույթ 
(բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների). թա-
տերական դեկորացիաների վարձույթ. հրապարա-
կումներ սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. գրքերի եւ պարբե-
րականների ինտերակտիվ հրապարակում. տեքս-
տային նյութերի հրապարակում (բացառությամբ 
գովազդային նյութերի). զվարճալի ռադիոհաղոր-
դումներ. հյուրերի զվարճացման կազմակերպում. 
զվարճություններ. տեքստերի խմբագրում, բացա-
ռությամբ գովազդային նյութերի. կենդանաբանա-
կան այգիներ. նորությունների ծառայություն. հան-
դիպումների ծրագրերի կազմում (զվարճություն-
ներ). երաժշտության ստեղծագործում. սպորտա-
յին ճամբարներ (ստաժավորում). ենթագրերի կա-
տարում. խաղատների ծառայություններ. գեղագիր-
ների ծառայություններ. թանգարանների ծառա-
յություններ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. նվա-
գախմբերի ծառայություններ. թարգմանիչների ծա-
ռայություններ. սցենարներ գրելու ծառայություն-
ներ. տոմսերի տարածման ծառայություններ (զվար-
ճություններ). ձայնագրությունների ստուդիանե-
րի ծառայություններ. առեւտրազվարճային կենտ-
րոնների ծառայություններ (համալիրների). թվա-
յին պատկերման ձեւավորում. լուսանկարում. լու-
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սանկարչական ռեպորտաժներ. կրկեսներ. գիշերօ-
թիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր.

դաս 42. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. քիմիական անալիզ. ճարտարապե-
տություն. արվեստի ստեղծագործությունների իս-
կության հաստատում. համակարգչային տվյալնե-
րի հիմնապաշարների վերականգնում. գեղարվես-
տական նախագծում. վիրուսներից տեղեկատվա-
կան համակարգերի պաշտպանում. տեխնիկա-
կան նախագծերի ուսումնասիրում. ճարտարագի-
տություն. ծրագրային ապահովում (տեղակայում). 
օդերեւութաբանական տեղեկատվություն. նյութե-
րի փորձարկումներ. մանածագործական իրերի 
փորձարկումներ. հետազոտություններ մանրէաբա-
նության բնագավառում. հետազոտություններ կեն-
սաբանության բնագավառում. հետազոտություն-
ներ երկրաբանության բնագավառում. հետազո-
տություններ շրջակա միջավայրի պաշտպանման
բնագավառում. հետազոտություններ կոսմետոլո-
գիայի բնագավառում. հետազոտություններ մե-
խանիկայի բնագավառում. հետազոտություններ 
ֆիզիկայի բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. նոր ապրանքատեսակ-
ների հետազոտում եւ մշակում (երրորդ անձանց 
համար). նավթային հանքավայրերի հետազոտու-
թյուններ շահագործման նպատակով. ստորջրյա 
հետազոտություններ. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. չափաբերում (չափումներ). խորհրդատ-
վություն համակարգչային տեխնիկայի բնագա-
վառում. խորհրդատվություն ծրագրային ապա-
հովման հարցերով. խորհրդատվություն շինարա-
րության, ճարտարապետության հարցերով. հսկո-
ղություն նավթահորերի նկատմամբ. որակի հսկո-
ղություն. ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնի-
կական վերահսկողություն. հողաչափումներ. հա-
գուստի մոդելավորում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ամփոփումներ (ամփոփագ-
րերի կազմում) երկրաբանության ասպարեզում. 
ամփոփումներ (ամփոփագրերի կազմում) նավ-
թի հանքավայրերի հետազոտման ասպարեզում. 
ծրագրային ապահովման տեխնիկական սպասար-
կում. ինտերիերների ձեւավորում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրոնայինի վրա. քաղաքների հատակագծե-
րի կազմում. ինտերնետում որոնողական միջոցնե-
րի տրամադրում. տվյալների եւ տեղեկատվական 
ծրագրերի վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում. վեբ- սեր-

վերների վարձույթ. համակարգիչների վարձույթ. 
ծրագրային ապահովման միջոցների վարձույթ. 
երկրաբանական հետախուզում. նավթի հանքա-
վայրերի (նավթահորերի) հետախուզում. վեբ - 
սայթերի տեղադրում. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. պլանների մշակում շինարարության 
բնագավառում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ամպերի ցրում. էներգիայի տնտեսման հարցերով 
խորհուրդներ. վեբ - սայթերի կազմում եւ տեխնի-
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար. հա-
մակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. ծառա-
յություններ արդյունաբերական գեղագիտության 
բնագավառում. ծառայություններ քիմիայի բնագա-
վառում. դիզայներների ծառայություններ փաթե-
թավորման բնագավառում. ինժեներատեխնիկա-
կան փորձաքննություն։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080455 (111) 14038
(220) 14.05.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 14.05.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Հոլդին-

գովայա քոմփանիա ԻՆԹԵՐՐՈՍ” , RU
(310) 2007735361   (320)14.11.2007   (330) RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
 ԱԾՄԴ - ի ցանկը տես 14037 գրանցման 

համարի վկայականում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080456 (111) 14039
(220) 14.05.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 14.05.2018
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(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Հոլդին-
գովայա քոմփանիա ԻՆԹԵՐՐՈՍ” , RU

(310) 2007735367   (320)14.11.2007   (330) RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ գույնով։
(511) (510)
 ԱԾՄԴ - ի ցանկը տես 14037 գրանցման 

համարի վկայականում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080457 (111) 14040
(220) 14.05.2008 (151) 27.04.2009
 (181) 14.05.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Հոլդինգովայա քոմփանիա ԻՆԹԵՐՐՈՍ” , RU
(310) 2007735363   (320)14.11.2007   (330) RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)
 ԱԾՄԴ - ի ցանկը տես 14037 գրանցման 

համարի վկայականում։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080497 (111) 14041

(220) 22.05.2008 (151) 28.04.2009

 (181) 22.05.2018

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ դեղորայքային 

պատրաստուկներ եւ նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081036 (111) 14042

(220) 03.10.2008 (151) 28.04.2009

 (181) 03.10.2018

(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո “Բուլգարտաբակ-

Հոլդինգ” , BG
(540) 

(526) “SLIMS” եւ “ROSE” բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081065 (111) 14043
(220) 08.10.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 08.10.2018
(730) Զավեն Ավետիսյան, Երեւան, Արին Բերդի 

5/3, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, չորացման, 

օդափոխման սարքեր. լուսամփոփ, լուսամփոփի 
շրջանակ։

____________________

(210) 20081106 (111) 14044
(220) 21.10.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 21.10.2018
(730) “Գրանդ հոթել Ծաղկաձոր” ՍՊԸ, ք. Ծաղ-

կաձոր, Իսահակյան փող., AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն եւ կանաչ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղերով ապահովում. մասնավորապես 
հանգստի բազաներ, տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում, օթեւանատներում, ժամանակավոր 
բնակության համար հյուրանոցներ, օթեւա-
նատներ։

____________________

(210) 20081115 (111) 14045
(220) 23.10.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 23.10.2018
(730) “Միկա-Հադրութ” ՓԲԸ, ԼՂՀ, Հադրութ, Ա. 

Մկրտչյան 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-

վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081131 (111) 14046
(220) 27.10.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 27.10.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081132 (111) 14047
(220) 27.10.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 27.10.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081133 (111) 14048
(220) 27.10.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 27.10.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081162 (111) 14049
(220) 30.10.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 30.10.2018
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. կանանց հիգիենիկ ապրանքներ, 

այն է՝ հիգիենիկ միջադիրներ, անձեռոցիկներ 
եւ տամպոններ, հիգիենիկ կիսավարտիքներ, 
միջշրթնային միջադիրներ կանանց հիգիենայի
համար, կիսավարտիքներ կանանց հիգիենայի 
համար. տակդիրներ եւ անձեռոցիկներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար, վարտիքներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081218 (111) 14050
(220) 17.11.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 17.11.2018
(730) Արեգ Աղասարյան, Երեւան, Դավթաշեն 1-

ին թաղ., 22շ., բն. 43, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ 
ժամանակաչափ սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20081264 (111) 14051
(220) 26.11.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 26.11.2018
(730) Հովհաննես Վարդապետյան, Երեւան, Դավ-

թաշեն 2-րդ թ., 34շ., բն. 56, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սա-
ռեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առեւտուր, 
մասնավորապես՝ առեւտրային եւ արտադրական 
սառնարանների ու անհրաժեշտ սարքավորում-
ների ներմուծում, արտահանում.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում եւ սպասարկման մասին 
խորհրդատվության տրամադրում. առեւտրային 
եւ արտադրական սառնարանների, ինչպես 
նաեւ բաղկացուցիչ մասերի վերանորոգում, 
երաշխիքային եւ հետվաճառքային ստացիոնար 
սպասարկում։

____________________

(210) 20081306 (111) 14052
(220) 04.12.2008 (151) 28.04.2009
 (181) 04.12.2018
(730) “Մակել թեքնոլոջի” ՍՊԸ, Երեւան, Արցախի 

61/ա, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր։

____________________

(210) 20081373 (111) 14053

(220) 22.12.2008 (151) 28.04.2009

 (181) 22.12.2018

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, 

Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________
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(210) 20090007 (111) 14054
(220) 12.01.2009 (151) 28.04.2009
 (181) 12.01.2019
(730) “Էթնիկպրոդ” ՍՊԸ, Երեւան, Մամիկոնյանց

49/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20090068 (111) 14055
(220) 30.01.2009 (151) 28.04.2009
 (181) 30.01.2019
(730) “Միկա-Հադրութ” ՓԲԸ, ԼՂՀ, Հադրութ, Ա. 

Մկրտչյան 4, AM
(540) 

(526) Բացի “ՄԻԿԱ” եւ “ՄԻԿԱ ԳԱԴՐՈՒՏ” (ռուս.) 
անվանումներից մնացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, 
շագանակագույն, դեղին, սպիտակ, սեւ եւ 
բրոնզագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33 գինի։

____________________

(210) 20090069 (111) 14056
(220) 30.01.2009 (151) 28.04.2009
 (181) 30.01.2019
(730) “Միկա-Հադրութ” ՓԲԸ, ԼՂՀ, Հադրութ, Ա. 

Մկրտչյան 4, AM
(540) 
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(526) Բացի “ՄԻԿԱ ԳԱԴՐՈՒՏ” (ռուս.) անվանումից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, նարնջագույն, 
դեղին, սպիտակ եւ բրոնզագույն գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20090070 (111) 14057
(220) 30.01.2009 (151) 28.04.2009
 (181) 30.01.2019
(730) “Միկա-Հադրութ” ՓԲԸ, ԼՂՀ, Հադրութ, Ա. 

Մկրտչյան 4, AM
(540) 

(526) Բացի “ՄԻԿԱ ԳԱԴՐՈՒՏ” (ռուս.) անվանումից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, 
սպիտակ, սեւ եւ բրոնզագույն գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080325 (111) 14058
(220) 09.04.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 09.04.2018
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու “Գալերեյա Ալեքս”, RU
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկա-
յին մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավե-
նիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համե-
մունք. սառույց. տապիոկա (մանիոկա).սագո, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, անուշաբույր նյու-
թեր. անուշաբույր նյութեր (բացառությամբ եթե-
րային յուղերի). բադիան. բիսկվիտներ. բլիթ-
ներ. բրիոշներ. բուլկիներ. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վանիլ (անուշաբույր նյութ). 
վաֆլի. վերմիշել. սրճային անուշաբույր նյութեր. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. կապակցող նյու-
թեր երշիկեղենի համար. կապակցող նյութեր 
սննդային սառույցի համար. ծովի ջուր (սննդի 
պատրաստման համար). սննդային գլյուկոզա. 
թանձրացնող նյութեր սննդամթերքի համար. բրնձի 
հիմքով թեթեւ խորտիկներ. հացահատիկային 
հիմքով թեթեւ խորտիկներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք 
ամանորյա եղեւնիների զարդարման համար. 
դոնդողանման հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք. 
քաղցր խմորից հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք՝ 
առավելապես միջուկով. գետնանուշի հիմքով 
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք. նուշի հիմքով 
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք. մակարոնեղեն. 
կարկանդակներ. սառեցված յոգուրտ. կակաոյից 
պատրաստված մթերք. կապար. կարամել. կաթով 
շիլաներ. քիշ (ճարպի մանր կտրտած կտորներով 
կարկանդակներ - զապեկանկաներ). սննդային 
սնձան. կոնֆետներ. մատուտիկի կոնֆետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. հում սուրճ. սննդային 
օսլա. կրեկերներ. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավար. աղացած եգիպտացորեն. 
տապակած եւ  խորոված եգիպտացորեն. 
կուլեբյականեր. սննդային քուրքում. կուսկուս. 
ալրային ուտեստներ. լապշա. սառույց սառեցման 
համար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սննդային սառույց. սառնաշաքար. բրնձի բլիթներ. 
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ածկաշաքար. մամալիգա (եգիպտացորենի շիլա). 
մարցիպան. կաթնային քաղցր զանգված (եփված 
կրեմ) հրուշակեղենի համար. մեղվի մայրակաթ
(բացառությամբ բժշկական նպատակների հա-
մար օգտագործվողների). մրգային պաղպաղակ. 
մյուսլի. անանուխ հրուշակեղենի եւ քաղցրավե-
նիքի համար. կակաոյով եւ կաթով ըմպելիքներ. 
սրճակաթնային ըմպելիքներ. սրճային ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադային ըմպելիքներ. կակաոյով 
ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ թուրմեր. մանրացված 
վարսակ. մաքրած վարսակ. մշկընկույզ (մուսկատի 
ընկույզ). պաստեղի կոնֆետ (հրուշակեղեն). 
պղպեղ. պեթիֆուրներ (թխվածքաբլիթ). հրուշա-
կաթխվածք. տորթեր. պիցա. պոմադկա (հրուշա-
կեղեն եւ քաղցրավենիք). ադիբուդի. պաղպաղակի 
փոշիներ. պրալինե. նյութեր տնային պայմաննե-
րում մսի փափկեցման համար. ալրային մթերք. 
վարսակի հիմքով մթերք. ակնամոմ. անուշահաց. 
պուդինգներ. փոշի քաղցր կաթնահունց խմորից 
պատրաստված հրուշակեղենի համար. ռավիոլի. 
ծամոն (բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների). գարնանային ռուլետ (բրնձի 
ալյուրից պատրաստված բլիթով փաթաթված հում 
բանջարեղեն). անիսոնի սերմ. քաղցր կաթնահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. սննդային սոդա. 
ածիկ. սննդամթերքի պահածոյացման աղ. 
կերակրի աղ. ազատքեղի աղ. սպագետտի. ամո-
քանքներ. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. պաքսիմատ. թաթախման պաքսիմատ. 
սուշի. սենդվիչներ. խմորման հաբեր (բացա-
ռությամբ բուժական նպատակների համար 
նախատեսվածների). թաբուլե (ցորենի ձավարով 
բանջարեղենային ուտեստ). տակոս (մսով եւ բան-
ջարեղենով լցոնված եգիպտացորենի անալի բլիթ). 
խմոր սոյայի բակլայից. նշով խմոր. տորտիլաներ 
(եգիպտացորենի բլիթներ). հատապտղամրգային 
տորթեր. պահածոյացված բանջարանոցային 
բույսեր (ամոքամք). քաղցր կաթնահունց խմորից 
պատրաստված ուտելի զարդեր հրուշակեղենի 
համար. մակարդներ խմորի համար. հալվա. հաց 
անալի խմորից. հացահատիկից փաթիլներ. ցիկորի. 

սառույցով թեյ. շոկոլադ. ածիկի էքստրակտ. 

սննդային բնահյութեր (բացառությամբ եթերային 

բնահյութերի եւ եթերային յուղերի)։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080693 (111) 14059
(220) 08.07.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 08.07.2018
(730) Յունիլեւր Ն.Վ. , NL
(540) 

(511) (510)
դաս 3. oճառներ. պատրաստուկներ մաքրման 

համար. օծանելիք. եթերային յուղեր. հոտա-
զերծիչներ եւ հակաքրտինքային միջոցներ. պատ-
րաստուկներ մազերի խնամքի համար. մազերի 
ներկեր եւ ներկանյութեր. մազերի լոսյոններ. 
մազերի գանգրացման պատրաստուկներ, շամ-
պուններ, մազերի լավորակիչներ. մազերի ցրցայ-
տիչներ. մազերի փոշիներ, մազերի հարդարման 
միջոցներ, մազերի լաքեր, մազերի մուսեր, մազերի 
փայլեցման նյութեր, մազերի ժելեր, մազերի 
խոնավացման միջոցներ, մազերի հեղուկներ, 
մազերի խնամքի միջոցներ, մազերը չորացնող 
միջոցներ, մազերի յուղեր, մազերի տոնիկ, մա-
զերի կրեմներ, պատրաստուկներ լոգանքի եւ 
ցնցուղ ընդունելու համար. դեղերով չտոգորված 
արդուզարդի պարագաներ, մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
նախօրոք խոնավացված կամ տոգորված մաքրող 
բարձիկներ, անձեռոցիկներ կամ թաշկինակներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080785 (111) 14060
(220) 04.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 04.08.2018
(730) Մեջիքթրիփ Հոլդինգզ Լիմիթիդ , CY
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ դեղին գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. ծամոն, բացառությամբ բժշկական 

նպատակների համար նախատեսվածների, հրու-
շակեղեն եւ քաղցրավենիք, սառը թեյ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080786 (111) 14061
(220) 04.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 04.08.2018
(730) Մեջիքթրիփ Հոլդինգզ Լիմիթիդ , CY
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ դեղին գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. ծամոն, բացառությամբ բժշկական 

նպատակների համար նախատեսվածների, 
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, սառը թեյ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080845 (111) 14062
(220) 12.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման եւ 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ անասնաբուժության մեջ
օգտագործելու համար. անասնաբուժական պատ-
վաստանյութեր, հակամակաբուծային միջոց-
ներ. ախտորոշման պատրաստուկներ անաս-
նաբուժական նպատակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080846 (111) 14063
(220) 12.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիե տիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.դեղագործական պատրաստուկ-
ներ անասնաբուժության մեջ օգտագործելու հա-
մար. անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 
հակամակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080848 (111) 14064
(220) 12.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ անասնաբուժության մեջ օգտագործելու հա-
մար. անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 
հակամակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080850 (111) 14065
(220) 12.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, ման-
կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապ-
ման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հեր-
բիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար. 
անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 
հակամակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080851 (111) 14066
(220) 12.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյու թեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար. 
անասնաբուժական պատվաստանյութեր, հակա-
մակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման պատ-
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080852 (111) 14067
(220) 12.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-

կապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամ-

ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 

ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանինե-

րի ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 

հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ անասնաբուժության մեջ օգտագործելու

համար. անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 

հակամակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման 

պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080856 (111) 14068

(220) 12.08.2008 (151) 04.05.2009

 (181) 12.08.2018

(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 10. բժշկական սարքեր անասնաբու-

ժության մեջ օգտագործելու համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080867 (111) 14069

(220) 14.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 14.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
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(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու-
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղագործական պատ-
րաստուկներ անասնաբուժության մեջ օգտա-
գործելու համար. անասնաբուժական պատ-
վաստանյութեր, հակամակաբուծային միջոց-
ներ. ախտորոշման պատրաստուկներ անաս-
նաբուժական նպատակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080869 (111) 14070
(220) 14.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 14.08.2018
(730) Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ , VG
(540) 

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջա-
րեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ 
կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080876 (111) 14071
(220) 15.08.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 15.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, ման-
կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապ-
ման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար. 

անասնաբուժական պատվաստանյութեր, հակա-

մակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման պատրաս-

տուկներ անասնաբուժական նպատակների հա-

մար։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080964 (111) 14072
(220) 12.09.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 12.09.2018
(730) Թոթո Լթդ. 1-1,  JP
(540) 

(511) (510)
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դաս 11. զուգարաններ. զուգարանի նստա-
տեղերի համակարգեր. գոլ ջրով լվացվելու համար 
ցրցայտիչներով զուգարանի նստատեղերի համա-
կարգեր. զուգարանի նստատեղեր. գոլ ջրով 
լվացվելու համար ցրցայտիչներով զուգարանի 
նստատեղեր. զուգարանակոնքեր. միզարաններ
(սանիտարատեխնիկական պարագաներ). բի-
դեներ. լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). ջրթափ կափույրներ. 
ջրթափման ավտոմատ սարքեր զուգարանի 
համար, որոնք գործում են տվիչների միջոցով. 
ավտոմատ լվացարաններ (սանիտարական 
կայանքների մասեր). խեցիներ. ծորակներ. օդա-
վորիչներ, մասնավորապես հակացրցայտային 
գլխադիրներ ծորակների համար. ջրի մաքրման 
սարքեր. ջրի մաքրման ռեզերվուարներ կենցաղում 
օգտագործման համար. վաննաներ. ցնցուղներ. 
ցնցուղների հենակալներ. ցնցուղ ընդունելու համար 
վաննաներ. ցնցուղի համար տակդիրներ. նախա-
պես հավաքած վաննաներ. ցնցուղախցիկներ, 
մասնավորապես ցնցուղախցեր. լոգասենյակում 
տեղադրվող ջեռուցման, չորացման եւ օդափոխման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով ձեռքերը չորաց-
նող էլեկտրական սարքեր լվացասենյակների 
համար. զուգարանի նստատեղերի համար 
թղթերի ավտոմատ բաշխիչներ. գազայրիչ-
ներ. արեւային ջրատաքացուցիչներ. գազային 
ջրատաքացուցիչներ. խոհանոցի խեցի ներ. 
խորը լվացարաններ. լամպեր եւ թաքնված 
լամպեր. զուգարանների բաքերի մասեր. ջրա-
մատակարարման խողովակներ սանիտարա-
կան կայանքների համար. կափույրներ սանի-
տարական կայանքների համար, մասնավորա-
պես անվտանգության կափույրներ (սանիտա-
րական կայանքների մասեր). ճնշման նվազեցման 
կափույրներ (սանիտարական կայանքների մասեր). 
ջրի կանգնեցման կափույրներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081032 (111) 14073
(220) 03.10.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 03.10.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Դ 

Դիսթրիբյուշեն” , RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով։
(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081183 (111) 14074
(220) 07.11.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 07.11.2018
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, սպի-
տակ, երկնագույն, կապույտ եւ սեւ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչ-
ներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080069 (111) 14075
(220) 31.01.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 31.01.2018
(730) “Բարսիս” ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 

57/2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 11. ջեռուցման, ջրաբաշխման եւ սանիտա-

րատեխնիկական սարքեր։
____________________
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(210) 20080764 (111) 14076
(220) 28.07.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 28.07.2018
(730) “Վան” ՍՊԸ, ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Թու-

մանյան 16, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կանաչ, 
կապույտ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր։

____________________

(210) 20080772 (111) 14077
(220) 30.07.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 30.07.2018
(730) “Վալլետտա” ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ 

թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. սարքավորումների 
տեղակայում։

____________________

(210) 20081041 (111) 14078
(220) 07.10.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) “Ռեմզոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հ. Էմինի 7շ., բն 

29, AM

(540) 

(526) “SERVICE & REPAIR” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 37. կենցաղային ապրանքների սպա-

սարկում։
____________________

(210) 20081062 (111) 14079
(220) 08.10.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 08.10.2018
(730) “Ջեմուլիկ” ՍՊԸ, Երեւան, Միչուրինի 24, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին եւ 

կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. կոտլետ.

դաս 30. խինկալի, պելմեններ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20081089 (111) 14080

(220) 17.10.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 17.10.2018
(730) “ՀԱՄ” ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գյուղ Օձուն, տուն 

69, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, բուսական թեյ, մրգաթեյ, 

բանջարեղեն թեյ, կակաո, բրինձ, տապիոկա, 
սագո, սուրճի եւ թեյի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, 
սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20081213 (111) 14081
(220) 17.11.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 17.11.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Ավագյան, 

Երեւան, Այգեստան 7փ., տ. 11, AM
(540) 

(526) “ՀԱՄՈՎ ՀԱՏԻԿ” արտահայտությունն ինք-
նուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, կանաչ 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. մշակված արեւածաղկի սերմ.
դաս 30. բրինձ, հնդկացորեն, ոսպ, ոլոռ, լոբի, 

հաճար, բլղուր, շաքարավազ, ձավար, դափնու 
տերեւ, աղացած պղպեղ, հատիկավոր պղպեղ, 
սուրճ, նուշ, հնդկական ընկույզ, սիսեռ, գետնանուշ, 
դդմի սերմ, պիստակ։

____________________

(210) 20081265 (111) 14082
(220) 26.11.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 26.11.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

(526) “EREBUNI” եւ “RED LABEL” գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մոխրագույն, 

կարմիր գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20081266 (111) 14083

(220) 26.11.2008 (151) 04.05.2009

 (181) 26.11.2018

(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
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(540) 

(526) “EREBUNI” եւ “BLUE LABEL” գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մոխրա-
գույն, կապույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20081267 (111) 14084
(220) 27.11.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 27.11.2018
(730) “Լ.Ե.Դ.” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան 20, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիա-
կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ 
ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ,  ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 

տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար եւ այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման եւ մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա
ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկ-
ներ եւ ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրեւակալներ եւ ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր եւ թամբագործական իրեր։

____________________

(210) 20081348 (111) 14085
(220) 11.12.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 11.12.2018
(730) “Կինետիկ” ՓԲԸ, Երեւան, Սարի թաղ 5 շարք, 

տուն 27, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081378 (111) 14086
(220) 22.12.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 22.12.2018
(730) “Արփիմեդ” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

____________________

(210) 20081411 (111) 14087
(220) 29.12.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20081415 (111) 14088
(220) 29.12.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081424 (111) 14089
(220) 30.12.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, 
սպիտակ եւ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081428 (111) 14090
(220) 30.12.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081436 (111) 14091
(220) 30.12.2008 (151) 04.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 
մուգ դեղին գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20090044 (111) 14092
(220) 23.01.2009 (151) 04.05.2009
 (181) 23.01.2019
(730) “Աբել Աղանբեգյանի անվան կորպորատիվ 

կառավարման բարձրագույն դպրոց” ՍՊԸ, 
Երեւան, Սիլիկյան թաղամաս, 5-րդ փող., 58 
շ., AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511) (510)

դաս 35. գործարարության ոլորտին եւ 
տնտեսական զարգացմանը առնչվող հետա-
զոտություններ եւ վերլուծություններ.
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դաս 41. տնտեսության կառավարման բար-
ձրագույն ոլորտի ղեկավարների եւ մասնա-
գետների վերապատրաստում. մասնագետների 
որակավորման բարձրացման դասընթացներ. կոր-
պորատիվ ուսուցում. գործարար կառավարման 
դոկտոր (DBA) ծրագրի ուսուցում։

___________________

(210) 20080603 (111) 14093
(220) 18.06.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 18.06.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական 
եւ գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության եւ 
անտառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ 

խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարար-

տանյութեր. կրակմարող բաղադրություններ. 

քիմիական նյութեր մետաղների զոդման եւ մխման

համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահա-

ծոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 

նյութեր արդյունաբերական նպատակներով 

օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը

ժանգոտումից եւ փայտանյութը քայքայումից

պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-

նյութեր, ներկանյութերի սեւեռակայիչներ. չմշակ-

ված բնական խեժեր. թերթավոր եւ փոշենման 

մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 

նպատակների եւ գեղարվեստական տպագրու-

թյան համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 

մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 

եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 

լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ

մածուկներ.

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

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար-
ժական մետաղյա կառուցվածքներ եւ շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ եւ լարեր. մետաղակապեր եւ
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. ան-
կիզելի պահարաններ. սովորական մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.
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դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական եւ անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, 
աչքերի եւ ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժա-
կան իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխ-
ման եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատ-
ներ.

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 

կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 

կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար եւ այդ նյութերից պատրաստված 

իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. 

խծուծման, խցման եւ մեկուսացման նյութեր. ոչ 

մետաղյա ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 

սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպրուկներ. 

հովանոցներ, անձրեւակալներ եւ ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբագործական 
իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա

կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 

համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. ոչ մետաղյա

շարժական կառուցվածքներ եւ շինություններ. 

ոչ մետաղյա հուշարձաններ. բացառությամբ 

փայտե շինարարական կոնստրուկցիաների եւ 

մանրամասերի.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 

եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 

կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 

փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 

պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի եւ սպասք. սանրեր եւ սպունգներ. խոզա-

նակներ եւ դրանց պատրաստման համար նյութեր. 

իրեր մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 

տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 

ապակյա, հախճապակյա եւ ճենապակյա իրեր, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-

ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 

առագաստներ, պարկեր եւ տոպրակներ (որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 

(բացառությամբ ռետինից եւ պլաստմասսայից 

պատրաստվածների).  մանածագործական 

թելքահումք.

դաս 23. մանվածք եւ թելեր մանածագոր-

ծության համար.

դաս 24. գործվածքներ եւ մանածագործական 

ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

անկողնու եւ սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 26. ժանյակներ եւ ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, 

սեղմակոճակներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, գնդ-

ասեղներ եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում եւ այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնամար-
զական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 
ճարպեր.

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

դաս 31. կենդանիներ. սերմեր, բնական 
բույսեր եւ ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, բացառությամբ 
առեւտրի.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 
ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների 
եւ մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական եւ անտառաբուծական ծառայու-
թյուններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նության եւ անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական
եւ սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։ 

____________________

(210) 20080933 (111) 14094
(220) 02.09.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 02.09.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-

մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________
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(210) 20080941 (111) 14095
(220) 04.09.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 04.09.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081042 (111) 14096
(220) 07.10.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) “Էս. Մարի Էմ. “ ՍՊԸ, Երեւան, Ավան-Առինջ 

1/12շ., բն 18, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց մոխրա-
գույն եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 37. վերանորոգման աշխատանքներ։

____________________

(210) 20081107 (111) 14097
(220) 21.10.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 21.10.2018
(730) “Լուս-Ավե” ՍՊԸ, Երեւան, Խորենացու 221/

1, AM
(540) 

(526) Բացի “NAZ” եւ “NARGIZ” բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ 
կապույտ, բաց եւ մուգ կանաչ, կարմիր, երկնա-
գույն, դարչնագույն եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. մարգարին։

____________________

(210) 20081108 (111) 14098
(220) 21.10.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 21.10.2018
(730) “Լուս-Ավե” ՍՊԸ, Երեւան, Խորենացու 221/

1, AM
(540) 
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(526) Բացի “NEBA” եւ “NARGIZ” բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, 
երկնագույն, բաց եւ մուգ դարչնագույն, դեղին 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. մարգարին։

____________________

(210) 20081109 (111) 14099
(220) 21.10.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 21.10.2018
(730) “Լուս-Ավե” ՍՊԸ, Երեւան, Խորենացու 221/

1, AM
(540) 

(526) Բացի “ONA” եւ “NARGIZ” բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, 
կապույտ, կարմիր, երկնագույն, բաց եւ մուգ 
դարչնագույն, դեղին եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. մարգարին։

____________________

(210) 20081313 (111) 14100
(220) 05.12.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 05.12.2018
(730) “Մոնա գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Ագաթանգեղոսի 

7, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081314 (111) 14101
(220) 05.12.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 05.12.2018
(730) “Մոնա գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Ագաթանգեղոսի 

7, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081353 (111) 14102
(220) 12.12.2008 (151) 06.05.2009
 (181) 12.12.2018
(730) “Մոնա գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Ագաթանգեղոսի 

7, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ.



ԳՅՈՒՏԵՐ

59

ՄԱՍ 1

59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանաթելեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090419 (111) 14103
(220) 07.04.2009 (151) 06.05.2009
 (181) 07.04.2019
(730) “Ոսկե հատում” հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Կ. Ուլնեցու 1-ին փող., շենք 4, բն. 
10, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ, 

էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 

փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 

կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ, 

ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 

կամ վերարտադրման սարքեր, մագնիսական 

տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ եւ համակարգիչներ, համա-
կարգչային ծրագրեր։

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում), ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, կազմակերպում։

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ, արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ, համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում։

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ։
____________________

(210) 20080257 (111) 14104
(220) 20.03.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 20.03.2018
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի

Իսթեբլիշմնթ , LI
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), ապերիտիվներ, արաք 
(բրնձի կամ եղեգնի օղի), բրենդի, գինիներ, 
վիսկի, անիսոնի օղի, անիսոնի լիկյորներ, 
օղի, բալի օղի, տանձի սիդր, ջին, կոկտեյլներ, 
կյուրասո, լիկյորներ, մեղրի ըմպելիք, դաղձի 
(անանուխի) թրմօղի, դառը թրմօղիներ, թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, գինի խաղողի 
չանչերից (կնճեռից), բրնձի սպիրտ, ռոմ, սակե, 
սիդր, սպիրտային ըմպելիքներ, սպիրտային 
էքստրակտներ, սպիրտային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր), դիժեստիվներ, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ.

դաս 35. առեւտրական տեղեկատվության 
գործակալություններ, ինքնարժեքի վերլու-
ծություն, կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության ասպարեզում, աճուրդային 
վաճառք, հաշվապահական գրքերի վարում, 
շուկայի ուսումնասիրություն, հասարակական 
կարծիքի հետազոտում, ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատանքի ընդունելու համար, հեռախոսային 
պատասխանող հարմարանքների (ապարատների) 
ծառայություններ (բացակայող աբոնենտների 
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համար), առեւտրական ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ապրանքների ցուցադրում, 
գործնական տեղեկատվություն, առեւտրային 
գործունեության գնահատում, հետազոտություն-
ներ գործարարության ասպարեզում, տվյալ-
ներ գործնական (գործարարական) գործառ-
նությունների մասին, հետազոտություններ շուկա-
յագիտության ասպարեզում, օգնություն գոր-
ծարարության կառավարման գործում, տնտե-
սական կանխագուշակում, գործարարական 
փորձաքննություն, հաղորդագրությունների գրա-
ռում, տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներից, վիճակագրական 

տեղեկատվություն, հաշվետվությունների կազ-

մում հաշիվների մասին, ծառայություններ 

հասարակական հարաբերությունների բնագա-

վառում, ներմուծման - արտահանման գործակա-

լություններ, գրասենյակային սարքերի եւ 

ապարատների վարձույթ, օգնություն առեւ-

տրային կամ արդյունաբե րական ձեռնար-

կությունների կառավարման գործում, տվյալների 

ավտոմատացված հիմնապաշարի վարում, 

խորհրդատվություն գործարարության կազմա-

կերպման եւ կառավարման հարցերով, հյուրա-

նոցային գործերի կառավարում, մասնագիտա-

կան խորհրդատվություն գործարարության 

ասպարեզում, խորհրդատվություն գործարա-

րության կազմակերպման հարցերով, խորհրդա-

տվություն աշխատակիցների հաստիքների 

հարցերով, աշխատակիցների հաստիքների 

համալրում, մեքենագրման աշխատանքներ, 

մանեկենների ծառայություններ գովազդի 

կամ ապրանքների առաջխաղացման համար, 

փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 

գովազդային տեքստերի հրատարակում, տեքստի 

մշակում, մամուլի տեսություն, գովազդային 

նյութերի նորացում, բրդեղենի գնահատում, 

ցուցափեղկերի ձեւավորում, արմատախիլ ար-

ված անտառի գնահատում, աուդիտ, թերթերի 

բաժանորդագրության կազմակերպում (երրորդ 

անձանց համար), վճարման փաստաթղթերի նա-
խապատրաստում, հարկային հայտարարագրերի 
կազմում, ձեռնարկությունների տեղափոխման հետ 
կապված ծառայություններ, գովազդային նյութերի 
տարածում, մատակարարման ծառայություններ 

երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում եւ 
ձեռնարկատերերի ապահովում ապրանքներով), 
քարտուղարի ծառայություն, սղագրական ծառա-
յություն, վարձակալության բյուրո, ռադիոգովազդ, 
գովազդ փոստով, տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, գովազդային 
ժամանակի վարձակալություն տեղեկատվության 

միջոցներում, գովազդային գործակալություններ, 

գովազդային նյութերի վարձույթ, թերթերի 

գովազդային խորագրերի կազմում, ինտերակտիվ 

գովազդ համակարգչային ցանցում, գովազդ, 

ազդագրերի փակցնում, տարածքներից դուրս 

հայտարարությունների տեղավորում, նմուշների 

տարածում, գովազդային նյութերի փոստային 

առաքում, ապրանքների առաջխաղացում 

(երրորդ անձանց համար), հեռուստատեսային 

գովազդ, առեւտրական ավտոմատների վար-

ձույթ, տեղեկատվության կանոնակարգում 

տվյալ ների համակարգչային բազաներում, 

լուսապատճենահանող սարքերի վարձույթ, 

լուսապատճենահանում, տեղեկատվության 

որոնում համակարգչային ֆայլերում (երրորդ 

անձանց համար), գնի համեմատության ծառայու-
թյուններ, հովանավորների որոնում,ապրանքների 

եւ ծառայություն ների առեւտրային լիցեն-

զիաների կառավարում երրորդ անձանց հա-

մար,վարչարարական պատվերների գնումների 

մշակում, հաշիվների դուրսգրում, առեւտրային 

տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն սպա-

ռողների համար (սպառողների աջակցման 

կենտրոններ), հաղորդակցման միջոցների միջո-

ցով մթերքների ներկայացում` մանրածախ 

վաճառքի նպատակով. մեկ կետում ապրանքների

տեսականու տեղավորում երրորդ անձանց օգտին, 

որը սպառողներին տալիս է հնարավորություն 

հարամարավետ դիտել եւ գնել այդ ապրանքները 

մանրածախ եւ մեծածախ առեւտրի ցանցերում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(540) 

(526) Բացի “NEMIROFF” եւ “NEMIROVSKAYA” բա-
ռերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, բաց եւ մուգ 
կանաչ, ոսկեգույն, սպիտակ եւ սեւ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի.
դաս 35. առեւտրական տեղեկատվության 

գործակալություններ, ինքնարժեքի վերլու-
ծություն, կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության ասպարեզում, աճուրդային 
վաճառք, հաշվապահական գրքերի վարում, 
շուկայի ուսումնասիրություն, հասարակական 
կարծիքի հետազոտում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատանքի ընդունելու համար, հեռախոսային 
պատասխանող հարմարանքների (ապարատների) 
ծառայություններ (բացակայող աբոնենտների 
համար), առեւտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ապրանքների ցուցադրում, 
գործնական տեղեկատվություն, առեւտրային 
գործունեության գնահատում, հետազոտություն-
ներ գործարարության ասպարեզում, տվյալ-
ներ գործնական (գործարարական) գործառ-
նությունների մասին, հետազոտություններ 
շուկայագիտության ասպարեզում, օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում, տնտե-
սական կանխագուշակում, գործարարական 
փորձաքննություն, հաղորդագրությունների գրա-
ռում, տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներից, վիճակագրական 

տեղեկատվություն, հաշվետվությունների կազ-
մում հաշիվների մասին, ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնագա-
վառում, ներմուծման - արտահանման գործա-
կալություններ, գրասենյակային սարքերի եւ 
ապարատների վարձույթ, օգնություն առեւ-
տրային կամ արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյունների կառավարման գործում, տվյալների 
ավտոմատացված հիմ նապաշարի վարում, 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման եւ կառավարման հարցերով, հյուրա-
նոցային գործերի կառավարում, մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում, խորհրդատվություն աշխատակիցների 
հաստիքների հարցերով, աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում, մեքենագրման աշխա-
տանքներ, մանեկենների ծառայություններ գո-
վազդի կամ ապրանքների առաջխաղացման 
համար, փաստաթղթերի բազմացում (վեր-
արտադրում), գովազդային տեքստերի հրատա-
րակում, տեքստի մշակում, մամուլի տեսություն, 
գովազդային նյութերի նորացում, բրդեղենի 
գնա հատում, ցուցափեղկերի ձեւավորում, 
արմատախիլ արված անտառի գնահատում, 
աուդիտ, թերթերի բաժանորդագրության կազմա-
կերպում (երրորդ անձանց համար), վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, հար-

կային հայտարարագրերի կազմում, ձեռնար-

կությունների տեղափոխման հետ կապված 

ծառայություններ, գովազդային նյութերի տարա-

ծում, մատակարարման ծառայություններ եր-

րորդ անձանց համար (ապրանքների գնում եւ 

ձեռնարկատերերի ապահովում ապրանքներով), 

քարտուղարի ծառայություն, սղագրական ծառա-

յություն, վարձակալության բյուրո, ռադիոգովազդ, 
գովազդ փոստով, տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, գովազդային 
ժամանակի վարձակալություն տեղեկատվության 
միջոցներում, գովազդային գործակալություններ, 
գովազդային նյութերի վարձույթ, թերթերի 

գովազդային խորագրերի կազմում, ինտերակտիվ 

գովազդ համակարգչային ցանցում, գովազդ, 

ազդագրերի փակցնում, տարածքներից դուրս 

հայտարարությունների տեղավորում, նմուշների 

տարածում, գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում, ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), հեռուստատեսային 
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գովազդ, առեւտրական ավտոմատների վար-
ձույթ, տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում, լուսա-
պատճենահանող սարքերի վարձույթ, լուսա-
պատճենահանում, տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում (երրորդ անձանց 
համար), գնի համեմատության ծառայություններ, 
հովանավորների որոնում, ապրանքների եւ ծա-
ռայությունների առեւտրային լիցենզիաների 
կառավարում երրորդ անձանց համար, գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների կառա-
վարում, հաշիվների դուրսգրում, առեւտրային 
տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն սպա-
ռողների համար (սպառողների աջակցման 
կենտրոններ), հաղորդակցման միջոցների միջո-
ցով մթերքների ներկայացում` մանրածախ վա-
ճառքի նպատակով. մեկ տեղում ապրանքների
տեսականու տեղավորում երրորդ անձանց օգտին, 
որը սպառողներին տալիս է հնարավորություն 
հարամարավետ դիտել եւ գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ եւ մեծածախ առեւտրի ցանցերում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080259 (111) 14106
(220) 20.03.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 20.03.2018
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իս-

թեբլիշմնթ , LI
(540) 

(526) Բացի “NEMIROFF” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կա-
պույտ, երկնագույն, դեղին, սեւ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի.
դաս 35. առեւտրական տեղեկատվության 

գործակալություններ, ինքնարժեքի վերլուծու-
թյուն, կառավարում ստեղծագործական գործա-
րարության ասպարեզում, աճուրդային վա-
ճառք, հաշվապահական գրքերի վարում, շու-
կայի ուսումնասիրություն, հասարակական կար-
ծիքի հետազոտում, ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատանքի ընդունելու համար, հեռախոսային 
պատասխանող հարմարանքների (ապարատների) 
ծառայություններ (բացակայող աբոնենտների 
համար), առեւտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ապրանքների ցուցադրում, 
գործնական տեղեկատվություն, առեւտրային 
գործունեության գնահատում, հետազոտություն-
ներ գործարարության ասպարեզում, տվյալ-
ներ գործնական (գործարարական) գործառնու-
թյունների մասին, հետազոտություններ շուկա-
յագիտության ասպարեզում, օգնություն գործա-
րարության կառավարման գործում, տնտե-
սական կանխագուշակում, գործարարական 
փորձաքննություն, հաղորդագրությունների գրա-
ռում, տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներից, վիճակագրա-
կան տեղեկատվություն, հաշվետվությունների 
կազմում հաշիվների մասին, ծառայություն-
ներ հասա րակական հարաբերությունների 
բնագավառում, ներմուծման - արտահան-
ման գործակալություններ, գրասենյակային 
սարքերի եւ ապարատների վարձույթ, օգնու-
թյուն առեւտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման գործում, 
տվյալների ավտոմատացված հիմնապաշարի 
վարում, խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման եւ կառավարման հարցերով, 
հյուրանոցային գործերի կառավարում, մաս-
նագիտական խորհրդատվություն գործարա-
րության ասպարեզում, խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով, 
խորհրդատվություն աշխատակիցների հաստիք-
ների հարցերով, աշխատակիցների հաստիք-
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ների համալրում, մեքենագրման աշխատանքներ, 
մանեկենների ծառայություններ գովազդի կամ 
ապրանքների առաջխաղացման համար, փաստա-
թղթերի բազմացում (վերարտադրում), գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, տեքստի մշակում, 
մամուլի տեսություն, գովազդային նյութերի 
նորացում, բրդեղենի գնահատում, ցուցափեղկերի 
ձեւավորում, արմատախիլ արված անտառի 
գնահատում, աուդիտ, թերթերի բաժանորդա-
գրության կազմակերպում (երրորդ անձանց հա-
մար), վճարման փաստաթղթերի նախապատ-
րաստում, հարկային հայտարարագրերի կազ-
մում, ձեռ նարկությունների տեղափոխման 
հետ կապված ծառայություններ, գովազդային 
ն յո ւթե րի տարածում ,  մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում եւ ձեռնարկատերերի 
ապահովում ապրանքներով), քարտուղարի 
ծառայություն, սղագրական ծառայություն, 
վարձակալության բյուրո, ռադիոգովազդ, գո-
վազդ փոստով, տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, գովազդային 
ժամանակի վարձակալություն տեղեկատվության 
միջոցներում, գովազդային գործակալություններ, 
գովազդային նյութերի վարձույթ, թերթերի 
գովազդային խորագրերի կազմում, ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում, գովազդ, 
ազդագրերի փակցնում, տարածքներից դուրս 
հայտարարությունների տեղավորում, նմուշների 
տարածում, գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում, ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), հեռուստատեսային 
գովազդ, առեւտրական ավտոմատների վար-
ձույթ, տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում, 
լուսապատճենահանող սարքերի վարձույթ, 
լուսապատճենահանում, տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում (երրորդ 
անձանց համար), գնի համեմատության ծա-
ռայություններ, հովանավորների որոնում, Ապ-
րանքների եւ ծառայությունների առեւտրային 
լիցենզիաների կառավարում երրորդ անձանց 
համար,վարչարարական պատվերների գնումների
մշակում, հաշիվների դուրսգրում, առեւտրային 
տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն 
սպառողների համար(սպառողների աջակցման 
կենտրոններ), հաղորդակցման միջոցների միջո-
ցով մթերքների ներկայացում` մանրածախ վա-

ճառքի նպատակով. մեկ կետում ապրանքների
տեսականու տեղավորում երրորդ անձանց օգտին, 
որը սպառողներին տալիս է հնարավորություն 
հարամարավետ դիտել եւ գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ եւ մեծածախ առեւտրի ցանցերում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080260 (111) 14107
(220) 20.03.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 20.03.2018
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ , LI
(540) 

(526) Բացի “NEMIROFF” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կանաչ, ոսկե-
գույն, դեղին, սեւ եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), ապերիտիվներ, արաք 

(բրնձի կամ եղեգնի օղի), բրենդի, գինիներ, վիսկի, 

անիսոնի օղի, անիսոնի լիկյորներ, օղի, բալի օղի, 

տանձի սիդր,ջին, կոկտեյլներ, կյուրասո, լիկյորներ, 

մեղրի ըմպելիք, դաղձի (անանուխի) թրմօղի, 

դառը թրմօղիներ, թորման միջոցով ստացված

ըմպելիքներ, գինի խաղողի չանչերից (կնճեռից), 

բրնձի սպիրտ, ռոմ, սակե, սիդր, սպիրտային 

ըմպելիքներ, սպիրտային էքստրակտներ, սպիր-

տային էսենցիաներ (բնահյութեր), դիժեստիվներ, 

մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
սպիրտային մրգային էքստրակտներ.
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դաս 35. առեւտրական տեղեկատվության 
գործակալություններ, ինքնարժեքի վերլու-
ծություն, կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության ասպարեզում, աճուրդային 
վաճառք, հաշվապահական գրքերի վարում, 
շուկայի ուսումնասիրություն, հասարակական 
կարծիքի հետազոտում, ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատանքի ընդունելու համար, հեռախոսային 
պատասխանող հարմարանքների (ապարատների) 
ծառայություններ (բացակայող աբոնենտների 
համար), առեւտրական ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ապրանքների ցուցադրում, 
գործնական տեղեկատվություն, առեւտրային 
գործունեության գնահատում, հետազոտություն-
ներ գործարարության ասպարեզում, տվյալ-
ներ գործնական (գործարարական) գործառ-
նությունների մասին, հետազոտություններ շու-
կայագիտության ասպարեզում, օգնություն գոր-
ծարարության կառավարման գործում, տնտեսա-
կան կանխագուշակում, գործարարական փոր-
ձաքննություն, հաղորդագրությունների գրա-
ռում, տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներից, վիճակագրա-
կան տեղեկատվություն, հաշվետվությունների 
կազմում հաշիվների մասին, ծառայություն-
ներ հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում, ներմուծման - արտահանման 
գործակալություններ, գրասենյակային սարքերի 
եւ ապարատների վարձույթ, օգնություն առեւ-
տրային կամ արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյունների կառավարման գործում, տվյալների 
ավտոմատացված հիմ նապաշարի վարում, 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման եւ կառավարման հարցերով, 
հյուրանոցային գործերի կառավարում, մասնա-
գիտական խորհրդատվություն գործարա-
րության ասպարեզում, խորհրդատվություն 
աշխատակիցների հաստիքների հարցերով, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում, 
մեքենագրման աշխատանքներ, մանեկենների 
ծառայություններ գովազդի կամ ապրանքների 
առաջխաղացման համար, փաստաթղթերի 
բազմացում (վերարտադրում), գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, տեքստի մշա-
կում, մամուլի տեսություն, գովազդային նյու-

թերի նորացում, բրդեղենի գնահատում, ցուցա-
փեղկերի ձեւավորում, արմատախիլ արված 
անտառի գնահատում, աուդիտ, թերթերի բա-
ժանորդագրության կազմակերպում (երրորդ ան-
ձանց համար), վճարման փաստաթղթերի նա-
խապատրաստում, հարկային հայտարարագրերի 
կազմում, ձեռնարկությունների տեղափոխման 
հետ կապված ծառայություններ, գովազդային 
նյութերի տարածում, մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար (ապրանք-
ների գնում եւ ձեռնարկատերերի ապահովում 
ապրանքներով), քարտուղարի ծառայություն, 
սղագրական ծառայություն, վարձակալության 
բյուրո, ռադիոգովազդ, գովազդ փոստով, տա-
րածքների վարձակալում գովազդի տեղա-
դրման համար, գովազդային ժամանակի վար-
ձակալություն տեղեկատվության միջոցներում, 
գովազդային գործակալություններ, գովազդային 
նյութերի վարձույթ, թերթերի գովազդային 
խորագրերի կազմում, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, գովազդ, ազդա-
գրերի փակցնում, տարածքներից դուրս հայտա-
րարությունների տեղավորում, նմուշների տա-
րածում, գովազդային նյութերի փոստային 
առա քում, ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), հեռուստատեսային 
գովազդ, առեւտրական ավտոմատների վար-
ձույթ, տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալ ների համակարգչային բազաներում, 
լուսապատճենահանող սարքերի վարձույթ, 
լուսապատճենահանում, տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում (երրորդ 
անձանց համար), գնի համեմատության ծա-
ռայություններ, հովանավորների որոնում, ապ-
րանքների եւ ծառայությունների առեւտրային 
լիցենզիաների կառավարում երրորդ անձանց հա-
մար, վարչարարական պատվերների գնումների 
մշակում, հաշիվների դուրսգրում, առեւտրային 
տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն սպա-
ռողների համար(սպառողների աջակցման կեն-
տրոններ), հաղորդակցման միջոցների միջոցով
մթերքների ներկայացում` մանրածախ վաճառքի 
նպատակով. մեկ կետում ապրանքների տեսա-
կանու տեղավորում երրորդ անձանց օգտին, 
որը սպառողներին տալիս է հնարավորություն 
հարամարավետ դիտել եւ գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ եւ մեծածախ առեւտրի ցանցերում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20080589 (111) 14108
(220) 16.06.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 16.06.2018
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ , LI
(540) 

(526) Բացի “NEMIROFF” բառից մնացած բոլոր

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, դեղին, 

երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. օղի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 

խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկո-

հոլային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ

վաճառքի ծառայություններ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080590 (111) 14109

(220) 16.06.2008 (151) 11.05.2009

 (181) 16.06.2018

(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ , LI
(540) 

(526) Բացի “NEMIROFF” բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, ոսկեգույն, 

դեղին, մոխրագույն, սպիտակ եւ սեւ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. օղի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 

խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-

լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ

վաճառքի ծառայություններ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080591 (111) 14110

(220) 16.06.2008 (151) 11.05.2009

 (181) 16.06.2018

(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-
լիշմնթ , LI
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(540) 

(526) Բացի “NEMIROFF” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, դեղին, 
երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկո-
հոլային խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. 
ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ
վաճառքի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080797 (111) 14111
(220) 06.08.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 06.08.2018
(730) Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ , VG
(540) 

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 

եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080928 (111) 14112
(220) 01.09.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 01.09.2018
(730) Յունիլեւր Ն.Վ. , NL
(540) 

(511) (510)
դաս 3. օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ. օդեկոլոններ, անու-
շաբույր ջուր, մարմնի անուշաբույր ցրցայտիչներ. 
յուղեր, քսուքներ եւ լոսյոններ մաշկի համար. 
սափրվելու փրփուր եւ գելեր, լոսյոններ սափրվելուց 
առաջ եւ հետո օգտագործելու համար. տալկի փոշի. 
պատրաստուկներ լոգանքի եւ ցնցուղի համար. 
մազերի լոսյոններ. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ. 
ոչ բուժական նյութեր բերանի խոռոչի լվացման 
համար. հոտազերծիչներ. հակաքրտինքային 
միջոցներ անձնական օգտագործման համար. 
արդուզարդի պարագաներ եւ պատրաստուկներ 
ոչ բուժական նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080930 (111) 14113
(220) 01.09.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 01.09.2018
(730) Յունիլեւր Ն.Վ. , NL
(540) 
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(511) (510)
դաս 3. օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ. օդեկոլոններ, անու-
շաբույր ջուր, մարմնի անուշաբույր ցրցայտիչներ. 
յուղեր, քսուքներ եւ լոսյոններ մաշկի համար. 
սափրվելու փրփուր եւ գելեր, լոսյոններ սափրվելուց 
առաջ եւ հետո օգտագործելու համար. տալկի փոշի. 
պատրաստուկներ լոգանքի եւ ցնցուղի համար. 
մազերի լոսյոններ. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ. 
ոչ բուժական նյութեր բերանի խոռոչի լվացման 
համար. հոտազերծիչներ. հակաքրտինքային 
միջոցներ անձնական օգտագործման համար. 
արդուզարդի պարագաներ եւ պատրաստուկներ 
ոչ բուժական նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080945 (111) 14114
(220) 09.09.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 09.09.2018
(730) Պուբլիսի Գրուպ Ս.Ա , FR
(310) 006976674   (320)10.06.2008   (330) FR
(540) 

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրոնային հրատարակում-

ներ. մուլտիմեդիային սկավառակներ եւ էլեկ-
տրոնային հրատարակություններ. մուլտիմե-
դիային գրանցումներ եւ էլեկտրոնային հրատա-
րակություններ. համակարգչային ծրագրեր. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային արտա-
դրանք. համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
աշխատածրագրերի հավաքածուի տեսքով. հա-
մակարգչային ծրագրային արտադրանք գլոբալ 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցերի 
կամ ինտերնետային վեբ կայքի միջոցով օն-
լայն ռեժիմում մուտք գործելու եւ/կամ բեռնելու 
հնարավորությամբ. ձայնի, պատկերի եւ տվյալների 
գրանցումներ եւ կրիչներ՝ ներառող գրառում-
ներ, սկավառակներ, ժապավեններ, կասետներ, 
քարթրիջներ, կոմպակտ սկավառակներ, CD ROM-
ներ, MPEG-ներ, JPEG-ներ, DVD-ներ, DVD-RW-ներ 
եւ այլ միջոցներ տեղեկատվության, տվյալների, 
ազդանշանների, պատկերների եւ /կամ ձայնի 
պահման եւ /կամ վերարտադրման համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր եւ կցամասեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. հրա-
տարակություններ. պարբերականներ. գրքեր. 
բրոշյուրներ. պարսավագրեր. ամսագրեր. պոս-
տերներ. զեկուցագրեր եւ տեղեկագրեր. տեղե-
կատվական քարտեր. թղթապանակներ. թղթա-
պանակներ խորհրդաժողովներում օգտագործման 
համար. ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
փոստային բացիկներ. թղթագրենական ապրանք-
ներ. գրենական պիտույքներ.

դաս 35. գովազդ եւ շուկայավարում. խթա-
նիչ ծառայություններ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների ոլորտում. 
բրեն դի վերաբերյալ խորհրդակցություն և 
բրենդի ստեղծում. բրենդի գնահատում. բրենդի 
դիրքավորում. բրենդի տեստավորում. բրենդի 
ռազմավարություն. ֆրանչայզինգ. շուկայավար-
ման եւ գովազդային միջոցների կառավարում. 
միջոցների գնման ծառայություններ, այն է՝ հեռար-
ձակվող ժամանակի, տպագրական տարածքի, 
ներքին տարածքի, արտաքին տարածքի կամ 
այլ միջոցների, օրինակ CD-ների եւ DVD-րի կամ 
վեբ կայքային տարածքի/ժամանակի միջոցով
գովազդային հաղորդագրությունների տեղ 
հասցման համար ժամանակի եւ տարածքի 
ձեռքբերում. իրադարձային շուկայավարում եւ 
գործարարական իրադարձությունների կառա-
վարում. իրադարձային շուկայավարման եւ 
կառավարման վերաբերյալ մասնագիտական 
խորհրդակցություն եւ խորհրդատվություն. 
խորհրդակցական ծառայություններ հովանա-
վորության վերաբերյալ. գործարարական 
ծառայություններ գեղարվեստական, սպոր-
տային, երաժշտական եւ թատերական իրա-
դարձությունների հովանավորության վերա-
բերյալ. ատլետների, մարզիկների, դերասան-
ների եւ հռչակավոր մարդկանց ներկայացում 
եւ գործունեության ղեկավարում. գործերի կա-
ռա վարում գործարարության ասպարեզում 
եւ հետազոտություններ. շուկայի հետազո-
տում. վարչարարական գործունեություն գոր-
ծարարության ասպարեզում եւ խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. իրա-
դարձությունների ընթացքում հյուրընկալման 
ծառայությունների գործարարական կառա-
վարում. աշխատակազմի համալրում. հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. վիճակա-
գրական տվյալների հավաքում, մշակում եւ 
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վերլուծություն. գործարարական ներկայացում. 
առեւտրային ցուցահանդեսների եւ ներկայացում-
ների կազմակերպում եւ անցկացում. գովազդների 
թողարկում ռադիոյի, տեսասարքերի, ֆիլմերի, 
համակարգիչների, ինտերնետային վեբ կայքե-
րի, հեռուստատեսության եւ շարժական հեռա-
խոսների համար. բոլոր վերը նշված ծառայու-
թյունները տրամադրվում են նույնպես օն-լայն հա-
մակարգչային վեբ կայքերի կամ անլար հաղորդ-
ման միջոցով. գովազդ փոստով. անմիջական
փոստային առաքումների հասցեացուցակների հա-
վաքում. հասցեացուցակների հավաքում. գովազ-
դային նյութերի տարածում ուղիղ փոստի միջոցով. 
շուկայավարում փոստի միջոցով. հասցեացուցակ-
երի պատրաստում. հասցեացուցակների պատրաս-
տում գովազդային նյութերի տարածման համար. 
ուղղակի շուկայավարում, տվյալների բազայի օգ-
տագործմամբ շուկայավարում, հեռախոսային 
շուկայավարում. վիճակագրական վերլուծություն-
ներ եւ զեկուցում. տվյալների բազայի կառա-
վարում. տեղեկատվական ծառայություններ 
(գործարարական). գործարարական խորհրդակ-
ցություն էլեկտրոնային առեւտրի ոլորտում. 
գովազդային եւ շուկայավարման կառավարման 
գործակալություններ, այն է՝ գովազդային եւ 
խթանիչ նյութերի ստեղծում, զարգացում եւ 
տարածում ուղիղ փոստի, թերթերի, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, շարժական սարքերի, 

համաշխարհային համակարգչային ցանցի եւ 

այլ ինտերակտիվ միջոցներով. վերոհիշյալի 

վերաբերյալ հետազոտում եւ տեղեկատվություն. 
ինտերնետային օն-լայն պահում. թվային միջոց-
ների, լուսանկարների, ֆիլմերի, տեսաժապա-
վենների, ձայնագրությունների, էլեկտրոնային 
փոստերի էլեկտրոնային պահում. փաստագրական 
գրառումների էլեկտրոնային պահում. փաստա-
թղթերի էլեկտրոնային պահում. պահման տա-
րածք ինտերնետում. ֆայլերի դիստանցիոն պա-
հում. էլեկտրոնային պահոցներ. ինտերնետային 
ապահով պահում. ապահով թվային միջոցների, 
լուսանկարների, ֆիլմերի, տեսաժապավենների, 
ձայնագրությունների, էլեկտրոնային փոստերի 

էլեկտրոնային պահում. ֆայլերի եւ փաստաթղթերի 

վերականգնում/առբերում. փաստագրական գրա-

ռումների ապահով պահում. փաստաթղթերի 
ապահով պահում. էլեկտրոնային տվյալների կամ 
փաստաթղթերի ապահով պահում. ապահով 
պահ ման տարածք ինտերնետում. ֆայլերի 

ապահով դիստանցիոն պահում. էլեկտրոնային 
ապահով պահոցներ. պաշտպանված ֆայլերի 
եւ փաստաթղթերի վերականգնում/առբերում. 
տպագրական և գովազդային նյութերի նախա-
գծում. բրենդերի, կարգախոսների, տառային 
դրոշմների եւ լոգոների ստեղծում, հետազո-
տում, զարգացում եւ իրագործում. գովազդ 
շարժական սարքերի եւ գովազդ ուղիղ փոստի 
միջոցով. համակարգչային ծառայություններ, 
այն է՝ բաներային գովազդների նախագծում եւ 
իրագործում. գովազդի հետազոտում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություններ. հեռ-
արձակում եւ հաղորդակցություն հեռուստա-
տեսության, ռադիոյի և շարժական հեռախոսների 
միջոցով. համակարգչային օնլայն բլոգերի (անձ-
նական վեբ կայքերի), զրուցատարածքների եւ 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախտակների 
տրամադրում օգտագործողների միջև հաղոր-
դագրությունների փոխանցման եւ տարածման 
համար. զվարճությունների, արարողությունների, 
ֆիլմերի, հեռուստատեսության, երաժշտության, 
սպորտի, լուսանկարչության, կրթության, քաղաքա-
կանության եւ խթանիչ միջոցառումների, ապրանք-
ների եւ ծառայությունների վերաբերյալ նորու-
թյունների և տեղակատվության փոխանցում/
ուղարկում. ձայնի եւ/կամ պատկերի փոխանցում. 
տեղեկատվության, ներառյալ վեբ էջերի հեռա-
հաղորդում. մուտքի տրամադրում դեպի ինտեր-
նետային քննարկումների վեբ կայք. հաղոր-
դագրությունների եւ/կամ պատկերների փոխան-
ցում համակարգչի միջոցով. էլեկտրոնային 
փոստ. փոստի եւ հաղորդագրությունների էլեկ-
տրոնային փոխանցում. տեղեկատվության եւ 
տվյալների փոխանցում եւ տարածում համա-
կարգչային եւ հեռուստատեսային ցանցերի եւ 
ինտերնետի միջոցով. շարժական հեռախոսների 
ծառայություններ, ներառյալ տեքստային և ձայ-
նային հաղորդագրություններ եւ մուտքի տրա-
մադրում դեպի բեռնվող տեսատվյալներ, խաղեր, 
զանգերի ազդանշաններ, տվյալների ֆայլեր, 
ծրագրեր (լոգոներ, էկրանի պահպանիչներ) եւ 
երաժշտություն. մուտքի տրամադրում դեպի ին-
տերնետում տվյալների բազաներ անհատական 
հատվածում կոնտակտային ցանցերի ստեղծման, 
զարգացման եւ պահպանման համար. ինտեր-
նետային բլոգին, զրուցատարածքին, հայտա-
րարությունների տախտակին կամ քննարկման 
ծառայությանը մուտքի տրամադրում. տեղեկա-
տվական, խորհրդակցական եւ խորհրդատվակա 
ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.
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դաս 41. ձայնային, տեսային և օժանդակ արտա-
դրություն եւ հետարտադրության ծառայություն-
ներ գովազդների, գեղարվեստական ֆիլմերի, 
տեսաֆիլմերի, հեռարձակման, արբանյակային 
հեռարձակման, մալուխային հեռարձակման եւ 
հեռուստատեսության արդյունաբերությունների 
համար. երաժշտության ձայնագրում. ձայնի 
խմբագրում եւ բարելավում. երկխոսության, 
երաժշտության, ձայնային էֆեկտների եւ ուղեկցող 
տեքստերի խառնում. երկխոսության ավտո-
մատացված փոխարինում. կենդանի ձայնային 
էֆեկտների ձայնագրում. աուդիո հետարտա-
դրություն, աուդիո վերարտադրություն եւ լրա-
ցում. ձայնի ու պատկերի կրկնում եւ օտար 
լեզվի կրկնօրինակում եւ գրանցում. վիդեո հետ-
արտադրություն, աուդիո հետարտադրություն. 
տեսաէֆեկտների եւ գրաֆիկայի ավելացում 
տեսաժապավեններին, ձայնային ժապավեննե-
րին, թվային տվյալների կրիչներին եւ ֆիլմերին. 
ֆիլմերի, թվային միջոցների եւ տեսաժապավեն-
ների բնօրինակ ձայնագրում, խմբագրում, լրա-
ցում, վերականգնում, փոխակերպում եւ վերա-
ձեւաչափում. ֆիլմերի, թվային միջոցների եւ
տեսաժապավենների խմբագրում. CD-ների, 
DVD-ների եւ էլեկտրոնային միջոցների վրա
բնօրինակ ձայնագրում. գովազդների, ֆիլմերի
եւ հեռուստածրագրերի արտադրություն եւ հա-
տուկ էֆեկտների ստեղծում. ֆիլմերի, թվային 
միջոցների եւ տեսաժապավենների ստեղծման
ժամանակ, ինչպես նաեւ հետարտադրական 
աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող 
սարքավորանքի վարձույթ. վերոհիշյալի վերա-
բերյալ խորհրդակցություն. զվարճություն. դաս-
տիարակություն, կրթություն, ուսուցում, վար-
ժեցում. ռադիոյի եւ հեռուստատեսության միջոցով
տրամադրվող կամ դրանց վերաբերյալ զվարճու-
թյուն, դաստիարակություն, կրթություն, ուսուցում. 
գովազդներ, ինտերակտիվ զվարճություններ, 
ֆիլմեր եւ ձայնա- ու տեսագրություններ, ինտեր-
ակտիվ կոմպակտ սկավառակներ եւ CD-ROM-
ներ ներառող հեռուստա- եւ ռադիոծրագրերի 
արտադրություն, ներկայացում, տարածում, սին-
դիկատացում, ցանցին միացում եւ վարձույթ. 
դաստիարակչական, կրթական եւ ուսուցողական 
նյութերի արտադրություն եւ վարձույթ. հրատա-
րակչական ծառայությունների, օնլայն էլեկտրոնային 
հրատարակումների, թվային երաժշտության եւ 
թվային զվարճությունների (ոչ բեռնվող) տրամա-
դրում. ցուցահանդեսների կազմակերպում եւ 
անցկացում. ռադիո եւ հեռուստատեսային հեռար-
ձակման համար սարքավորանքի վարձույթ. ֆիլ-

մերի եւ անիմացիոն ֆիլմերի շահագործում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրում 
օնլայն ռեժիմում համակարգչային ցանցի կամ 
ինտերնետի կամ էքստրանետերի միջոցով.

դաս 42. հետազոտություններ նախագծման 
ոլորտում, նկարազարդում (նախագծում), արդյու-
նաբերական եւ առեւտրային նախա գծում. 
նախագծման ծառայություններ, փաթեթավորում-
ների նախագծում, ստեղծում, հետազոտում, 
զարգացում եւ իրագործում. նոր ապրանքների 
հետազոտում եւ նախագծում. դիզայն, նկարներ/
պատկերներ եւ լիազորված գրառումներ՝ բոլորը 
ինտերնետային վեբ էջերի հավաքման համար. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ցանցային վեբ կայքերի նախագծում 
եւ իրագործում, էլեկտրոնային առեւտրային ծրա-
գրային արտադրանքի աշխատածրագրեր եւ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակար-
գչային ցանցային համակարգեր երրորդ ան-
ձանց համար. վեբ կայքերի նախագծում. տեսա-
գրաֆիկայի համակարգչայնացված նախագծում. 
վեբ կայքերի բովանդակության ստեղծում, խմբա-
գրում եւ նորացում. վերոհիշյալի վերաբերյալ 
տեղեկատվական, խորհրդակցական եւ խորհրդա-
տվական ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080958 (111) 14115

(220) 12.09.2008 (151) 11.05.2009

 (181) 12.09.2018

(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 
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(526) “FRESH” եւ “SUPER SLIMS” գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտեր չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, 
մոխրագույն, սպիտակ, սեւ, բաց ու մուգ 
կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081009 (111) 14116
(220) 26.09.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 

(526) Բացի “YEREVAN CHAMPAGNE WINE 
FACTORY” եւ “FRANS” անվանումներից 

մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց 
եւ մուգ կանաչ, կապույտ, սեւ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. սեւ քիշմիշի գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081010 (111) 14117
(220) 26.09.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 

(526) Բացի “YEREVAN CHAMPAGNE WINE 
FACTORY” եւ “FRANS” անվանումներից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 
մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ կարմիր, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. բալի գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081011 (111) 14118
(220) 26.09.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 

(526) Բացի “YEREVAN CHAMPAGNE WINE 
FACTORY” եւ “FRANS” անվանումներից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց 
եւ մուգ կանաչ, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ելակի գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081012 (111) 14119
(220) 26.09.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 

(526) Բացի “YEREVAN CHAMPAGNE WINE 
FACTORY” եւ “FRANS” անվանումներից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 
մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ կարմիր, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հաղարջի գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081225 (111) 14120
(220) 18.11.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 18.11.2018
(730) Ուլտիմատ Սփիրիթս ԳմբՀ , CH
(310) 76/690,292   (320) 02.06.2008   (330) CH
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, թորած 

սպիրտային խմիչքներ. օղի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081274 (111) 14121
(220) 28.11.2008 (151) 11.05.2009
 (181) 28.11.2018
(730) Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի , US
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք, սիգա-

րետներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080402 (111) 14122
(220) 29.04.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 29.04.2018
(730) “Անտարես” ՍՊԸ, Երեւան, Մաշտոցի պող. 

50ա/1, AM

(540) 

(526) “ՄԵԴԻԱ ՀՈԼԴԻՆԳ” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, 
սեւ, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ։

____________________
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(210) 20080625 (111) 14123
(220) 24.06.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 24.06.2018
(730) “Բելովո” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին 

Արտաշատ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. անձեռոցիկ։

____________________

(210) 20080653 (111) 14124
(220) 26.06.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 26.06.2018

(730) “Սիթի պետրոլ գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, 
Պուշկինի 1, AM

(540) 

(526) “GROUP” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 35. վառելիքի ներմուծում.
դաս 39. բենզալցակայաններ։

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4537   24.05.2019        “Բրենդի Բրիջ” ՓԲԸ, Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

4538   24.05.2019              “Բրենդի Բրիջ” ՓԲԸ, Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

4798   10.09.2018        Մոլինոս Ռիո Դե Լա Պլատա Ս.Ա. , AR

4903   19.07.2019          Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

            Երեւան, Իսակովի 9, AM

4904       11.08.2019        Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

            Երեւան, Իսակովի 9, AM

4981   13.04.2019              Թրմեք Թբեքոու Քամփնի Բ.Վ., NL

4984                 23.04.2019        Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

            Երեւան, Իսակովի 9, AM

4985   04.05.2019              Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5130   04.05.2019        Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5174   09.06.2019        Էքսոնմոբիլ Օյլ Քորփորեյշն, US

5192   14.05.2019        Սան Մայքրոսիսթեմզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5193   26.05.2019              Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5195   07.06.2019              Վ ընդ Ս Վին ընդ Սփրիթ Ակտիեբոլագ (փաբլ), SE

5271   01.06.2019        Սադիա Ս.Ա., BR

5272   01.06.2019        Սադիա Ս.Ա., BR

5273   01.06.2019              Սադիա Ս.Ա., BR

5277   18.10.2019        Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք.,

              Դելավերի նահանգ, US

5287   24.06.2019         Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5288   24.06.2019         Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5292   21.07.2019         Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5294   27.07.2019         Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

5399   03.06.2019             Դ-Լինք Քորփորեյշն, CN

5420   16.12.2019             Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

5422   16.08.2019                   Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

                 Երեւան, Իսակովի 9, AM

5423   16.08.2019  Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

      Երեւան, Իսակովի 9, AM

5428   27.09.2019  Պերֆետի Վան Մելլե Ս.պ.Ա., IT

5438   26.11.2019  Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

      Երեւան, Իսակովի 9, AM

5477   16.08.2019  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5478   23.08.2019  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5531   18.06.2019  Կաբուշիկի Կաիշա Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ

       (առեւտրայինը նաեւ՝ Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք.), JP

5532   16.07.2019  Կաբուշիկի Կաիշա Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ

       (առեւտրայինը նաեւ՝ Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք.), JP

5595   13.05.2019  “Արարատի գինու գործարան” ՍՊԸ,

       Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

5596   13.05.2019  “Արարատի գինու գործարան” ՍՊԸ,

      Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

5597   13.05.2019  “Արարատի գինու գործարան” ՍՊԸ,

      Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

5598   13.09.2019  “Արարատի գինու գործարան” ՍՊԸ,

      Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

5599   13.05.2019  “Արարատի գինու գործարան” ՍՊԸ,

      Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

5647   12.11.2019  Յունայթիդ Փարսել Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., US

5929   04.11.2019  Փակ Գըդա Ուրեթիմ վե Փազարլամա Ա.Շ., TR

6793   18.08.2019  Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01F 29/00 2289 A

A61K 31/155 2290 A

A61K 31/375 2291 A

12-09      205 S

14-03      206 S

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

A61K 47/00 2290 A

A61N 1/36 2292 A

A61N 5/06 2293 A

A61P 3/00 2290 A

B23B 1/00 2294 A

E01C 11/00 2295 A

E01C 7/00 2295 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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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  857

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10485

73 (1) Զիջող  “Բամար” ՍՊԸ, Երեւան, Ծերենցի 
110, AM

73 (2) Ստացող   “Դոլչեզա” ՍՊԸ, Երեւան, Ծերենցի 
110, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           28.04.2009
_____________________

Գրանցում No   858

Արտոնագրի հասարակ լիցենզ

(11) Արտոնագիր No  2094

73 (1) Լիցենզատու   Հովհաննես Հովհաննիսյան,

Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պող. 4, բն.18, AM

73 (2) Լիցենզառու   “ Սթոուն Քալըր” ՍՊԸ,

Կապան, Մինասյան 13, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      09.10.2017

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          04.05.2009
_____________________

Գրանցում No   859

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  11283

73 (1) Զիջող    Վեդա-Ֆինանս ՍՊԸ,

VEDA-FINANS LLC., 199106, Russia, Saint-Petersburg, 
22aya, Liniya V.o., 3, bldg. 1, litera “M”, RU

73 (2) Ստացող    Քենըն Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ

CANNON INVESTMENTS LIMITED, Hadfield House 

Library street, Mezzanine West, Giblartar, GI

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          05.05.2009
_____________________

Գրանցում No  860

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No   4815, 4831, 5649, 7217

73 (1) Լիցենզատու   “Գետափի գինու գործարան” 

ՍՊԸ,  Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

73 (2) Լիցենզառու   “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ,  

ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը        նշանների գրանցման 

գործողության ամբողջ ընթացքում

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          07.05.2009

_____________________

Գրանցում No   861

Արտոնագրի զիջում

(11) Արտոնագիր No 106U, 114U, 120U

73 (1) Զիջող  “Գլետչեր Ինվեստ”  ՍՊԸ

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVEN-

NOSTJU “GLETCHER INVEST”, Seliverstov per. 

2/24-1, 107045, Moskva, RU
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73 (2) Ստացող   Առեւտրի Տուն “Ալտերնատիվա-
ԱՆԱ” ՍՊԸ 

 OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVEN-
NOSTJU  TRADE HOUSE “ALTERNATIVA-ANA”, 
Seliverstov per. 2/24-1,  107045, Moskva, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           11.05.2009
_____________________

Գրանցում No   862

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   6841, 6842, 6843, 6844, 
6845, 6838, 6846, 6848, 6849, 6850
73 (1) Զիջող   Բալկանֆարմա Ռազգրադ ԱԴ

BALKANPHARMA RAZGRAD AD, 68 Aprilsko 
Vasstanie Blvd., 7200-Razgrad, Bulgaria, BG

73 (2) Ստացող    Աքտավիս Գրուփ ՓԹՔ իհֆ.

ACTAVIS GROUP PTC, ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 
IS-220 Hafnarfjordur, Iceland, IS
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը       Հայաստանի
                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          19.05.2009
_____________________

Գրանցում No 863

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No  9433

73 (1) Լիցենզատու    Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 

Օտվետստվեննոստյու “Մոդուս”

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVEN-

NOSTJU “MODUS”, 143900, Rossia, Moskovskaya 

oblast, g. Balashikha, ul. Nekrasova 8, RU

73 (2) Լիցենզառու    Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 

Օբշչեստվո  Ֆիրմա “Ուրոժայ”

ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO FIRMA 

“UROZHAY”, 143900, Rossia, Moskovskaya oblast, 

g. Balashikha, mikrorayon Saltikovka, ul. Popovka, 

vladenie 5, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       31.08.2009

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           22.05.2009

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

1774  08.11.2008 

2008  30.10.2008

2019  24.11.2008

2100  01.11.2008 

2101  25.10.2008

2103 14.11.2008

2105 07.11.2008

2108 02.11.2008

2109 15.10.2008

2110 01.11.2008

2112 06.11.2008

2114 16.11.2008

2120 31.10.2008

2122 31.10.2008

2167 14.11.2008

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

138U  14.11.2008

146U  23.11.2008

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента

Ուղղում
Поправка

2009թ №4 պաշտոնական տեղեկագրի «Արդյունաբերական նմուշներ» բաժնում №200 վկայագրին վերաբերող 
(71), (73) կոդերով նշված տեղեկություններում «Կոմրեսոր» բառի փոխարեն պետք է լինի «Կոմպրեսոր»։

В официальном бюллетене №4, 2009г. в разделе “Промышленные образцы” в сведениях под кодами (71), (73), 

касающихся патента №200, вместо слова «Կոմրեսոր» должно быть «Կոմպրեսոր».



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

71 заявитель, код страны

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

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2289 (13) A

A01F 29/00

(21) AM20090001 (22) 13.01.2009

(45) 25.06.2009

(71) “Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)

(72) Степа Маркарян (AM), Армен Матевосян (AM), 
Сурен Микаелян (AM), Овик Гишян (AM)

(73) “Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)

(54) Измельчитель кормов

(57) Изобретение относится к механизации сельс-
кого хозяйства и может быть использовано, в 
частности - в устройствах измельчения кормов.

Измельчитель содержит корпус, прикреплен-
ный на раме, противорежущие пластины, приводной 
электродвигатель, установленный на валу электро-
двигателя барабан, к которому прикреплены ножи. 
Электродвигатель содержит узел питания, который 
состоит из датчика тока, двухвыходного устройства 
управления, двух реле и двух пускателей. Датчик 
тока установлен в цепи одной из фаз питания. Вход 
устройства управления присоединен к датчику, а 
выходы – к реле. Контакты реле присоединены в 
цепи питания пускателей, а контакты пускателей – 
в цепи питания электродвигателя – в отличающихся 
друг от друга последовательностях электрических 
фаз.

Повышаются надежность и производитель-
ность измельчителя, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2290 (13) A 

A61K 31/155

A61K 47/00

A61P 3/00

(21) AM20070111 (22) 30.03.2006

(85) 16.10.2007

(86) PCT/CA2006/000472, 30.03.2006

(87) WO2006/102752 A1, 05.10.2006

(45) 03.11.2008

(31) 60/666475   (32) 30.03.2005   (33) US

(71) Дженерикс Фармасютиклс Инк. (CA)

(72) Гласкин, Анна Е. (CA), Кази, Мухаммед Усим 
Таир (CA)

(73) Дженерикс Фармасютиклс Инк. (CA)

(54) Пероральная композиция для введения 
метформина, способ ее приготовления, приме-
нение и способ лечения сахарного диабета с 
использованием композиции

(57) Изобретение относится к фармацевтике.
Предложены пероральная трансмукозаль-

ная композиция для введения метформина или 
его фармацевтически приемлемой соли через 
слизистую оболочку рта субъекта, способ ее 
приготовления, ее применение для лечения 
диабета и способ лечения диабета с помощью такой 
композиции. Кроме метформина или его соли, 
композиция содержит также усилитель абсорбции 
и фармацевтически приемлемый носитель в форме 
твердого леденца, лепешки, жевательной резинки 
или жевательной таблетки. Усилитель абсорбции 
представляет собой алкилсульфат щелочного 
металла, глицерин, желчную кислоту или ее соли, 
лецитин, гиалуроновую, гликолевую, молочную, 
олеиновую или линоленовую кислоту, октилфенокси-
полиэтоксиэтанол, экстракт ромашки или огурца, 
масло бурачника или энотеры, полиглицерин, 
лизин, полилизин, триолеин, моноолеин, моноолеат, 
монолаурат, ментол или полидоканолалкиловый 
эфир. 

Изобретение позволяет существенно уменьшить 
побочные эффекты, возникающие при пероральном 
введении метформина, а также снизить стоимость 
препарата благодаря использованию меньшего 
количества фармацевтического агента.

(74) А. Галоян

_____________________
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2009)  (11) 2291 (13) A

A61K 31/375

(21) AM20080131 (22) 30.07.2008

(45) 03.11.2008

(71) Манук Манукян (AM)

(72) Манук Манукян (AM)

(73) Манук Манукян, 0033, Ереван, Ерзнкян 4, 
кв. 10 (AM)

(54) Композиция для лечения повреждений и 
заболеваний роговицы глаза
(57) Изобретение относится к офтальмологии, в 
частности к композициям для лечения повреждений 
и заболеваний роговицы глаза.

Композиция содержит этаноламин, аскор-
биновую кислоту а и стерильную воду, при сле-
дующем соотношении компонентов, мас. %: эта-
ноламин – 2.0 -3.0, аскорбиновая кислота - 0.01-
0.03 и стерильная вода - остальное.

Повышается эффективность лечения.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2292 (13) A 

A61N 1/36

(21) AM20080222 (22) 10.12.2008

(45) 25.06.2009

(71) ООО «Бнабужутюн» (AM)

(72) Андраник Восканян (AM), Ануш Восканян (AM)

(73) ООО «Бнабужутюн» (AM)

(54) Натуратерапевтический способ профи-
лактики астмы у детей

(57) Изобретение относится к медицине и может 
быть использовано при профилактике и лечении 
бронхиальной астмы и других аллергических 
заболеваний органов дыхания.

Согласно особенностям формирования 
возрастного иммунногормонального статуса про-
водят солетерапию, цветосолетерапию, пеще-
ротерапию, промывание носоглотки солевым 
раствором, Су-Джок терапию, цветотерапию, 
динамотерапию, ароматерапию, а также физио-
терапию, грязетерапию и фитоароматерапию в 
индивидуальной паровой камере.

Повышается эффективность саморегуляции 
организма методом блокирования патогенных 
реакций формирования доминанты астмы и 
формированием адаптированного иммунногор-
монального гомеостаза.

(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2293 (13) A

A61N 5/06

(21) AM20080221 (22) 08.12.2008

 (45) 25.06.2009

(71) Институт физических исследований НАН РА 
(AM), НИИ курортологии и физической медицины 
министерства здравохранения РА (AM)

(72) Рафик Баласанян (AM), Беник Арутюнян (AM), 
Эдвард Арутюнян (AM), Гагик Манучарян (AM), 
Эдуард Секоян (AM)

(73) Институт физических исследований НАН РА 
(AM), НИИ курортологии и физической медицины 
министерства здравохранения РА (AM)

(54) Акустолазерное физиотерапевтическое 
устройство

(57) Изобретение относится к физической меди-
цине, в частности может быть использовано в 
разработках лазерных физиотерапевтических 
устройств.

Устройство содержит ультразвуковой и 
лазерный излучатели. В качестве ультразвукового 
излучателя использована пьезокерамическая 
пластина, а лазерный излучатель – полупро-
водниковый лазер. Излучатели расположены в 
головке излучения так, чтобы пучок лазерного 
излучения распространялся в плоскости перпен-
дикулярной плоскости излучения пьезокерамичес-
кой пластины, проходя через отверстие в центре 
пьезокерамической пластины. К пьезокерамичес-
кой пластине прилегает мембрана ультразвуко-
вого излучателя, у которой в центральной части 
имеется оптическое окно для беспрепятственного 
прохождения лазерного луча. Излучатели под-
ключены к узлу управления и питания.

Упрощается конструкция, повышается эффек-
тивность устройства, 1 ил.

(74) А. Петросян

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2294 (13) A

B23B 1/00

(21) AM20090008 (22) 12.02.2009

(45) 25.06.2009

(71) Миша Симонян (AM), Корюн Кочарян (AM), 
Нвард Казарян (AM), Давид Симонян (AM)

(72) Миша Симонян (AM), Корюн Кочарян (AM), 
Нвард Казарян (AM), Давид Симонян (AM)

(73) Миша Симонян, 2016, Ванадзор, Абегян 60 
(AM), Корюн Кочарян, 2005, Ванадзор, Аветисян 
22 (AM), Нвард Казарян, 2002, Ванадзор, Мяс-
никян 18, кв. 24 (AM), Давид Симонян, 2016, Ва-
надзор, Абегян 60 (AM)

(54) Способ оценки обрабатываемости мате-
риалов

(57) Изобретение относится к области обработки 
металлов резанием и может быть использовано 
при определении обрабатываемости материалов 
в процессах прерывистого резания.

При способе оценки обрабатываемости ма-
териалов, выбранным инструментом, в одина-
ковых условиях режимов резания, осуществляют 
прерывистую обработку заготовок из различных 
материалов, измеряют силу резания, по величине 
которой оценивают обрабатываемость материалов. 
В качестве критерий величины силы резания при-
нимают пиковое значение силы резания в момент 
врезания инструмента в каждый материал.

Обеспечивается высокая достоверность 
оценки обрабатываемости материалов при пре-
рывистой обработке, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2295 (13) A 

E01C 7/00

E01C 11/00

(21) AM20080041 (22) 27.07.2006

(85) 10.04.2008

(86) PCT/EP2006/064732, 27.07.2006

(87) WO2007/042338 A1 19.04.2007

(45) 01.10.2008

(31) 2684-2005   (32) 12.10.2005   (33) CL

(71) Инверсьенес Юст С. А. (CL)

(72) Хуан Пабло Коварубиас Торес (CL)

(73) Инверсьенес Юст С. А. (CL)

(54) Бетонная плита для дорожных покрытий и 
способ их изготовления

(57) Ширина плиты не превышает минимального 
расстояния между передних колес стандартного 
или среднего грузовика, или расстояния между 
задних осей комплекта колес стандартного или 
среднего грузовика. Длина плиты не превышает 
расстояния между передней оси и первой из 
задних осей стандартного или среднего грузовика. 
Толщина плиты задана исходя из величины сопро-
тивления бетона.

Согласно способу выбирают стандартный 
или средний грузовик, который всегда только 
одним колесом или только одной ходовой частью 
касается плиты или двигается по плите.

Обеспечиваются упрощение процесса изго-
товления плит, понижение себестоимости, уве-
личивается срок эксплуатации, 2 н.п.ф., 16 ил.

(74) Р. Давтян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80

11 номер свидетельства

13 код вида документа

 S свидетельство на промышленный образец

21 номер заявки

22 дата поступления заявки

23 дата выставочного приоритета

24 дата регистрации

31 номер приоритетной заявки 

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца

55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны

73 правообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 12-09 (11) 205 (13) S
(21) 20080022 (22) 25.12.2008
(71) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)
(72) Д. Хубер (AT)
(73) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)
(74) А. Галоян
(54) Трактор
(55)*

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 14-03 (11) 206 (13) S
(21) 20090007 (22) 19.03.2009
(71) Назарян Гегам (AM)
(72) Г. Назарян (AM)
(73) Назарян Гегам, г. Ереван 2-ой пер., д. 5, кв. 
8 (AM)
(54) Дистанционный радио-пейджер
(55)*

____________________
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա եւ
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
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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