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

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

(51) 2020.01 (11) 3368 (13) A
A01B39/00

(21) AM20190119 (22) 10.10.2019
(72) Արշալույս Թարվերդյան (AM), Արթուր 
Ալթունյան (AM), Ալբերտ Գրիգորյան (AM), Վաչե 
Կարապետյան (AM), Պավել Անտոնյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Պտղատու այգիների միջծառային տարա-
ծու թյունների մշակման մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է հողի մշակման 
մեքենաներին։

Պտղատու այգիների միջծառային 
տարածությունների մշակման մեքենան ունի 
կախոցի համակարգ՝ իր շրջանակով, ուղղաձիգ 
առանցքի շուրջը պտտման հնարավորությամբ 
տեղակայված մեկ անշարժ և մեկ շարժական 
պաշտպանիչ օղագոտիով ֆրեզներ՝ իրենց 
դանակներով: Ֆրեզներին պտտական շար-
ժումը հաղորդում է ռեդուկտորը: Շարժական 
ֆրեզը շարժաբերվում է հիդրոգլանով 
հիդրոմեխանիկական համակարգի միջոցով: 
Անշարժ և շարժական ֆրեզները կատարված 
են մետաղական սկավառակի տեսքով, որի 
ծայրամասում իրականացված են շառավղային 
հանվածքներ՝ դանակների ամրակցման 
համար: Պաշտպանիչ օղագոտին արտաքինից 
ունի ռետինե շերտ: Հիդրոմեխանիկական 
համակարգը բաղկացած է հիդրոբաքից, 
պոմպից, դրան հաջորդաբար միակցված 
կարգավորման հնարավորությամբ ռեդուկցիոն 
փականից: Ռեդուկցիոն փականն ունի երկու 
ելք: Ելքերից մեկը հետադարձ փականի միջոցով 
միակցված է հիդրոգլանին և հիդրոբաքին, իսկ 
մյուսը՝ հիդրոբաքին:

Ապահովվում է միջծառային տարածու-
թյունների հողի փխրեցումը և մոլախոտերի 
ոչնչացումն առանց ծառերի բներին 
վնաս պատճառելու, պարզեցվում է 
հիդրոմեխնիկական համակարգը, 3 նկ.։  

____________________

(51) 2020.01 (11) 3369 (13) A
A61K 36/00

(21) AM20190144 (22) 06.12.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Անի Միքայելյան 
(AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, ԱՀ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնադրամի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Մազերի ամրացման և աճի խթանման 
միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է կոսմետոլոգիայի 
ոլորտին, մասնավորապես՝ մազերի ամրացման 
և աճի խթանման միջոցներին:

Միջոցը ներառում  է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված %. ծիրանենու 
խեժ՝ 3.0-7.0 քնջութի յուղ՝ 9.0-11.0, գայլուկի 
25%-անոց սպիրտային էքստրակտ՝ 3.0-7.0 և 
կոկոսի յուղ՝ մնացածը։ 

Ընդլայնվում է մազաթափության դեմ կոս-
մետիկ միջոցների տեսականին և բարձրացվում 
է դրանց արդյունավետությունը։

____________________

(51) 2020.01 (11) 3370 (13) A
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20190143 (22) 06.12.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Նարինե Ֆարսյան 
(AM), Աննա Գրիգորյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, ԱՀ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակա բոր-
բոքային քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես` համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքներին:
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Համակցված ազդեցության քսուքը 
ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը, 
զանգված. %. սպերմացետ՝ 12.0-14.5, նռան 
կորիզի յուղ՝ 12.0-14.5,  բադյագա՝ 12.0-14.5, 
կակաոյի յուղ՝ 6.5-9.0, քնջութի յուղ՝ 25.0-28.5 
և վազելին՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքների տեսականին:

____________________

(51) 2020.01 (11) 3371 (13) A
C07D 307/00

(21) AM20190146 (22) 09.12.2019
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաբորբոքային ակտիվություն 
ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-(օքսոտե-
տրա հիդրոֆուրան-3-իլ)-N -((4-նիտրոֆենիլ) 
կարբամոթիոիլ) ացետամիդ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնա գավառին, մասնավորա-
պես՝ հակա բորբոքային ակտիվություն 
ունեցող  2-(5-բուտ օքսի մեթիլ)-2-օքսոտետրա-
հիդրո ֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ)կար-
բամոթիոիլ) ացետամիդին, որը կարող է 
կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ:

2-կարբօքսիմեթիլ-4-բուտօքսիմեթիլ-
4-բուտա  նոլիդի քլորան  հիդրիդը փոխազ-
դեցության մեջ են դնում նատրիումի կամ 
ամոնիումի ռոդանիդի հետ, իսկ այնուհետև՝ 
4-նիտրոանիլինի հետ:

Ընդլայնում է հակաբորբոքային հատկու-
թյուն ունեցող միջոցների տեսականին:

____________________

(51) 2020.01 (11) 3372 (13) A
C07D 401/00
A61K 31/00

(21) AM20190142 (22) 06.12.2019
(72) Իսկուհի Աղամալյան (AM), Սեդրակ 
Ղազարյան (AM), Մարինե Բալասանյան (AM), 
Ժաննա Ալավերդյան (AM) 
(73) Իսկուհի Աղամալյան, 0052, Երևան, 
Ծարավ Աղբյուրի 55/11, բն. 27 (AM) 

(54) Նիկոտինոիլպրոլին որպես ուղեղի 
ար յան շրջա նա ռության սուր և քրոնիկ խան-
գարումների շտկման միջոց
(57)  Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային և դեղաբանությանը, մասնավորա-
պես՝ նիկոտինաթթվի և պրոլինի նոր ածանցյալ 
նիկոտինոիլպրոլինին, որը կարող է կիրառվել 
բժշկության մեջ որպես ուղեղի արյան 
շրջանառության սուր և քրոնիկ խանգարումների 
շտկման միջոց:

Նիկոտինոիլպրոլինը օժտված է բարձր 
ուղեղանոթային ակտիվությամբ, ցուցաբերում 
է թույլ կողմնակի էֆեկտներ, ինչպես նաև 
գերազանցում է հայտնի պրեպարատը՝ 
պիկամիլոնը, որը կիրառվում է որպես ուղեղի 
արյան շրջանառությունը խթանող միջոց:         

Նիկոտինոիլպրոլինի ուղեղանոթային 
ակտիվությունը ուսումնասիրվել է  ուղեղի 
արյան շրջանառության սուր խանգարումների 
մոդելում՝ մակածված ձախ քնային զարկերակի 
կապումով և քրոնիկ խանգարումների 
ժամանակ հիպոկինեզիայի փորձարարական 
մոդելում՝ 15 օր շարժողական ակտիվության 
սահմանափակման պայմաններում, ինչը 
բացահայտել է, որ հետազոտված միացությունը 
օժտված է ուղեղի կեղևի տեղային արյունահոսքը 
խթանելու ունակությամբ, ինչպես սուր, այնպես 
էլ քրոնիկ իշեմիայի պայմաններում:

____________________

(51) 2020.01 (11) 3373 (13) A
C07D 405/00

(21) AM20190145 (22) 09.12.2019
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաբորբոքային, ցավազրկող և 
քնաբեր ակտի վություն ունեցող 3-ալիլ-
5-(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-
դիօքսոլան -2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոն
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
հակա  բորբոքային, ցավազրկող և քնա-
բեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-
(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան 
-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոնին, որը կարող 
է կիրառվել բժշկության մեջ:



ԳՅՈՒՏԵՐ

8

ՄԱՍ 1
 

8

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2020

3-ալիլ-3-ացետիլ-5-ալկօքիսմեթիլ դիհիդրո-
ֆուրան-2(3H)-ոնը փոխազդեցության մեջ 
են դնում պրոպիլենգլիկոլի հետ բացարձակ 
բենզոլի միջավայրում, կատալիտիկ քանա-
կությամբ կատիոնափոխանակիչ խեժի 
(КУ-2, КУ-2×8) առկայությամբ, գոյացած ջրի 
ազեոտրոպ հեռացմամբ: 

Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, ցավա-
զրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 
միջոցների տեսականին:

____________________

(51) 2020.01  (11) 3374 (13) A
H01G 3/00

(21) AM20190077 (22) 03.07.2019
(72) Պեպո Խաչատրյան (AM), Էդուարդ 
Կուրղինյան (AM), Լիանա Վարդանյան (AM) 
(73) Պեպո Խաչատրյան, 0088, Երևան, Շիրազի 
52, բն. 17 (AM), Էդուարդ Կուրղինյան, 0006, 
Երևան, Մանանդյան 17, բն. 7 (AM), Լիանա 
Վարդանյան, 0090, Երևան, Բադալ Մուրադյան 
7, բն. 23 (AM) 

(54) Ուժային ինքնավերականգնվող կոնդեն-
սատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի 
և էլեկտրատեխնիկայի բնագավառներին, 
մասնավորապես, կերպափոխիչային տեխնի-
կային: 

Ուժային ինքնավերականգնվող կոնդեն-
սատորն ունի իրան իր կափարիչով, 
իրանային մեկուսիչ և նրբաթիթեղային 
շրջադիրներից, դիէլեկտրիկից ու երկկողմանի 
մետաղապատված թղթից բաղկացած 
սեկցիաներ: Սեկցիաները կոնդենսատորի 
իրանի մեջ տեղադրված են այնպես, որ իրանի 
և իրանային մեկուսիչի միջև առաջանում են 
հովացնող հեղուկի շրջապտույտն ապահովող 
բացակներ: 

Բարձրացվում է կոնդենսատորի ռեակտիվ 
հզորությունը և մեծացվում է հաճախությունը,   
7 նկ.:

____________________
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  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 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01  (11) 577 (13) U
A61K 9/00

(21) AM20190139U (22) 03.12.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Աննա Գրիգորյան 
(AM), Գոհար Պետրոսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, ԱՀ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մաշկի խնամքի միջոցներին: 

Միջոցը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված.  %. գլիցերին՝ 
8.0-10.0, հալվեի հյութ՝ 8.0-10.0,  զաֆրանի 
չորացված ծաղկաթերթիկների աղացվածք՝ 1.5-
2.5, նռան քացախ՝ 3.5-4.5, ռեհանի էքստրակտ՝ 
3.5-4.5 և էթիլ սպիրտ՝ մնացածը: 

Ընդլայնվում է մաշկի խնամքի միջոցների 
տեսականին և ապահովվում է դրանց բարձր 
արդյունավետությունը:

____________________

(51) 2020.01 (11) 578 (13) U
A61K 9/00

(21) AM20190140U (22) 03.12.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Անի Միքայելյան 
(AM), Ինարա Նավթալյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, ԱՀ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնադրամի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մաշկի խնամքի միջոցներին: 

Միջոցը ներառում է հետևյալ բաղա-
դրամասերը, զանգված.  %. ծիրանենու խեժ՝ 
9.0-14.0,  զաֆրանի չորացված վարսանդի 
աղացվածք՝ 18.0-22.0, հալվեի հյութ՝ 9.0-11.0 և 
կոկոսի յուղ՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է մաշկի խնամքի միջոցների 
տեսականին և ապահովվում է դրանց բարձր 
արդյունավետությունը:

____________________

(51) 2020.01 (11) 579 (13) U
E02B 3/00
E02B 5/00

(21) AM20190133U (22) 15.11.2019
(72) Ռազմիկ Փետևոտյան (AM), Հովհաննես 
Քելեջյան (AM), Արեստակ Սարուխանյան (AM) 
(73) Ռազմիկ Փետևոտյան, 0019, Երևան, 
Աղբյուր Սերոբ 11/1, բն. 15 (AM), Հովհաննես 
Քելեջյան, 0020, Երևան, Վարդաշեն 10-րդ 
փող., տուն 1 (AM), Արեստակ Սարուխանյան, 
0025,  Երևան, Այգեստան 9 փող., տուն 23 (AM) 
(54) Ջրընդունիչ պարզարանին տրվող ջրի 
առաջնային մաքրման և ելքի կարգավորման 
ջրանցք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ջրամատակարարման բնագավառին:

Ջրընդունիչ պարզարանին տրվող ջրի 
առաջնային մաքրման և ելքի կարգավորման 
ջրանցքն ունի ուղղաձիգ հարթության մեջ 
ուղղանկյուն կտրվածք, ջրի ընդունման և ելքի 
տեղամասեր: Ջրանցքի հատակին կատարված 
են կորագիծ շեմքեր: Պատի վրա հատակի 
մակարդակում կատարված են անցքեր՝ հարթ 
փականներով: Ջրանցքի կողմնային պատերից 
մեկի վրա վերին հատվածում կատարված 
է ուղղանկյուն երկայնական հանվածք: 
Ջրանցքը ունի նաև կողմնային պատերին 
իր ծայրամասերով ամրակցված դիմապատ: 
Հարթ փականները տեղակայված են ջրանցքի 
կողմնային պատի արտաքին կողմում:

Ապահովվում է ջրամատակարարման 
համա կարգի հուսալի և անխափան աշխա-
տանքը վարարումների ընթացքում, 2 նկ.:

____________________



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)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 03/216 .03 . 2020

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 01-02  (11) 521  (13) S
      01-01
(21) 20200002 (22) 01.02.2020
(72) Նորայր Սամվելի Բաբայան (AM) 
(73) «Բաբանի Բեյքերի» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհ 48/2 (AM) 
(54) Քնջութապատ խնձոր՝ լցոնած ընկույզով 
և պանրային միջուկով
(55) 

____________________

(51) 09-03  (11) 522  (13) S 
       20-02
(21) 20190033  (22) 05.11.2019
(72) Սլավա Պողոսյան (AM) 
(73) «Զոլոտոե պոլե» ՍՊԸ Հայաստանյան 
մասնաճյուղ (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Սորուն ապրանքների վաճառքի ստենդ
(55) 
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№ 03/216 .03 . 2020

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2020

(210) 20190581  (111) 30442
(220) 28.03.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 28.03.2029
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. առևտրա-
յին տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. առևտրային աուդիտ. գովազդային 
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստա-
գովազդ. քարտուղարական ծառայություններ. 
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռա գրակապ տրամադրելու ծառայություն-
ներ. հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայու թյուններ. հեռախոսակապ. 
մալու խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռախոսակապ. համակարգչային տերմի-
նալներով իրագործվող կապ. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. տեղեկատվություն 
հեռակապի վերաբերյալ. փեյջինգային 
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ. 
օպտիկաթելքային կապ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառա  յու թյուններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցա կան միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակ ցական միացումների և 
երթուղավորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի ապահո-
վում. հեռուստախանութների ծառայություն ներ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական կապուղի-
ների ապահովում. ձայնային փոստի ծառա-
յություններ. անլար հեռարձակում. տվյալների 
հոսքի փոխանցում:

____________________

(210) 20190605 (111) 30443
(220) 29.03.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 29.03.2029
(730) «Ֆուլլ գազ» ՍՊԸ, Երևան, Օգանովի 5, 

բն. 38, AM 

(442) 01.07.2019
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2020

(540) 

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների վերասար-

քավորում սեղմված բնական նավթային գազով 
և հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու 
համար:

____________________

(210) 20190908 (111) 30444
(220) 02.05.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.05.2029
(730) Սանտեն Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ., JP 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 10. ոսպնյակներ (ներակնային 

պրոթեզներ) ներպատվաստման համար. 
ներակնային պրոթեզների (ոսպնյակների) 
ներարկիչներ. աչքի կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. շունտեր-խողովակներ 
գլաուկոմայի վիրաբաժության համար. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ 
աչքի վիրաբուժության համար. բժշկական 
սարքեր, հարմարանքներ գլաուկոմայի ոչ 
լազերային վիրաբուժության համար. ակնային 
ներպատվաստիչներ և սարքեր, հարմարանքներ 
ու գործիքներ. շունտեր գլաուկոմայի բուժման 
համար. ստենտներ գլաուկոմայի բուժման 
համար.  ակնաբուժական կտրող գործիքներ 
գլաուկոմայի բուժման hամար. շունտավորման և 

ստենտավորման ապլիկատորներ գլաուկոմայի 
բուժման համար. տեսողության ստուգման 
(զննման) գործիքներ գլաուկոմայի բուժման 
համար. ակնային ներպատվաստիչներ և 
սարքեր, հարմարանքներ ու գործիքներ 
գլաուկոմայի բուժման համար. ակնաբուժական 
բժշկական սարքեր. ներարկիչներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սարքեր. 
բաժակներ աչքերը լվանալու համար. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. երեխաների ծծակների պնդակ-
բռնիչներ. բարձեր-սառցապարկեր բժշկական 
նպատակների համար. եռանկյունաձև պահող 
վիրակապեր (կալանդներ). ոսկրաբուժական 
վիրակապեր հոդերի համար. վիրաբուժա-
կան աղելարեր. ըմպուցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. կաթոցիկներ 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
սառցապարկեր. բժշկական սառցապարկերի 
բռնիչներ. մանկական սննդի շշեր ծծակ-
ներով. հակաբեղմնավորիչ հարմարանքներ. 
արհեստական թմբկաթաղանթներ. պրոթեզի 
նյութեր կամ լցանյութեր ոչ ատամնաբուժա-
կան նպատակների համար. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր առևտրային նպատակով 
օգտագործման համար. էլեկտրական մերսման 
սարքեր տնային պայմաններում օգտագործման 
համար. ձեռնոցներ բժշկական նպատակների 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190909 (111) 30445
(220) 02.05.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.05.2029
(730) Սանտեն Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ., JP 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 10. ոսպնյակներ (ներակնային 

պրոթեզներ) ներպատվաստման համար. 
ներակնային պրոթեզների (ոսպնյակների) 
ներարկիչներ. աչքի կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. շունտեր-խողովակներ 
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գլաուկոմայի վիրաբաժության համար. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ 
աչքի վիրաբուժության համար. բժշկական 
սարքեր, հարմարանքներ գլաուկոմայի ոչ 
լազերային վիրաբուժության համար. ակնային 
ներպատվաստիչներ և սարքեր, հարմարանքներ 
ու գործիքներ. շունտեր գլաուկոմայի բուժման 
համար. ստենտներ գլաուկոմայի բուժման 
համար.  ակնաբուժական կտրող գործիքներ 
գլաուկոմայի բուժման hամար. շունտավորման և 
ստենտավորման ապլիկատորներ գլաուկոմայի 
բուժման համար. տեսողության ստուգման 
(զննման) գործիքներ գլաուկոմայի բուժման 
համար. ակնային ներպատվաստիչներ և 
սարքեր, հարմարանքներ ու գործիքներ 
գլաուկոմայի բուժման համար. ակնաբուժական 
բժշկական սարքեր. ներարկիչներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սարքեր. 
բաժակներ աչքերը լվանալու համար. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. երեխաների ծծակների պնդակ-
բռնիչներ. բարձեր-սառցապարկեր բժշկական 
նպատակների համար. եռանկյունաձև պահող 
վիրակապեր (կալանդներ). ոսկրաբուժական 
վիրակապեր հոդերի համար. վիրաբուժական 
աղելարեր. ըմպուցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. կաթոցիկներ 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
սառցապարկեր. բժշկական սառցապարկերի 
բռնիչներ. մանկական սննդի շշեր ծծակներով. 
հակաբեղմնավորիչ հարմարանքներ. արհես-
տական թմբկաթաղանթներ. պրոթեզի նյութեր 
կամ լցանյութեր ոչ ատամնաբուժական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր առևտրային նպատակով 
օգտագործման համար. էլեկտրական մերսման 
սարքեր տնային պայմաններում օգտագործման 
համար. ձեռնոցներ բժշկական նպատակների 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190910  (111) 30446
(220) 02.05.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.05.2029
(730) Սանտեն Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ., JP 
(442) 02.09.2019

(540) 

(511) 
դաս 10. ոսպնյակներ (ներակնային 

պրոթեզներ) ներպատվաստման համար. 
ներակնային պրոթեզների (ոսպնյակների) 
ներարկիչներ. աչքի կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. շունտեր-խողովակներ 
գլաուկոմայի վիրաբաժության համար. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ 
աչքի վիրաբուժության համար. բժշկական 
սարքեր, հարմարանքներ գլաուկոմայի ոչ 
լազերային վիրաբուժության համար. ակնային 
ներպատվաստիչներ և սարքեր, հարմարանքներ 
ու գործիքներ. շունտեր գլաուկոմայի բուժման 
համար. ստենտներ գլաուկոմայի բուժման 
համար.  ակնաբուժական կտրող գործիքներ 
գլաուկոմայի բուժման hամար. շունտավորման և 
ստենտավորման ապլիկատորներ գլաուկոմայի 
բուժման համար. տեսողության ստուգման 
(զննման) գործիքներ գլաուկոմայի բուժման 
համար. ակնային ներպատվաստիչներ և 
սարքեր, հարմարանքներ ու գործիքներ 
գլաուկոմայի բուժման համար. ակնաբուժական 
բժշկական սարքեր. ներարկիչներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սարքեր. 
բաժակներ աչքերը լվանալու համար. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. երեխաների ծծակների պնդակ-
բռնիչներ. բարձեր-սառցապարկեր բժշկական 
նպատակների համար. եռանկյունաձև պահող 
վիրակապեր (կալանդներ). ոսկրաբուժական 
վիրակապեր հոդերի համար. վիրաբուժական 
աղելարեր. ըմպուցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. կաթոցիկներ 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
սառցապարկեր. բժշկական սառցապարկերի 
բռնիչներ. մանկական սննդի շշեր ծծակ-
ներով. հակաբեղմնավորիչ հարմարանքներ. 
արհեստական թմբկաթաղանթներ. պրոթեզի 
նյութեր կամ լցանյութեր ոչ ատամնաբուժական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր առևտրային նպատակով 
օգտագործման համար. էլեկտրական մերսման 
սարքեր տնային պայմաններում օգտագործման 
համար. ձեռնոցներ բժշկական նպատակների 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20191005  (111) 30447
(220) 15.05.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 15.05.2029
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի, սպիրտային 

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

____________________

(210) 20191246  (111) 30448
(220) 13.06.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 13.06.2029
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 02.09.2019

(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191403  (111) 30449
(220) 09.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 09.07.2029
(730) Քաթար Սփորթս Ինվեսթմենթս, QA 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) Արաբական տառերով գրված արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 36. կապիտալ ներդրումներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191404  (111) 30450
(220) 09.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 09.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Կարա-
պետյան, Երևան, Շերամի 23, բն. 40, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 
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(511) 
դաս 18. կաշվից և կաշվի նմանակումներից 

պատրաստված իրեր.
դաս 25. հագուստ. գլխարկ. կոշկեղեն.
դաս 35. առևտուր, ներմուծման և 

արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. գովազդ:

____________________

(210) 20191408  (111) 30451
(220) 10.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 10.07.2029
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «infused pouches» գրառումը և քիմիա-
կան տարրերի սիմվոլներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-
րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 

համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժա-
կան նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ:

____________________

(210) 20191409  (111) 30452
(220) 10.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 10.07.2029
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 
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(526) «infused pouches», «shattered mint» 
գրառումները և քիմիական տարրերի սիմվոլներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդա գույն, կանաչ, մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-
րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ:

____________________

(210) 20191410  (111) 30453
(220) 10.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 10.07.2029
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց հրա-
ժարվելու համար.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
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ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ:

____________________

(210) 20191474  (111) 30454
(220) 18.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 18.07.2029
(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

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

դաս 16. ստվարաթուղթ և դրանից 
պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես՝ 
գրքեր, ժողովածուներ, պարբերականներ, 

թղթեր, բացիկներ և ծրարներ, ինտերնետային 
պարբերականներ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություն ներ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

____________________

(210) 20191475  (111) 30455
(220) 18.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 18.07.2029
(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

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

դաս 16. ստվարաթուղթ և դրանից 
պատրաստված իրեր. տպագրական արտա-
դրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
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կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես՝ 
գրքեր, ժողովածուներ, պարբերականներ, 
թղթեր, բացիկներ և ծրարներ, ինտերնետային 
պարբերականներ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական  վերլուծումներ և հետազոտություն-
ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրերի մշակում և կատարելագործում:

____________________

(210) 20191476  (111) 30456
(220) 18.07.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 18.07.2029
(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

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

դաս 16. ստվարաթուղթ և դրանից 
պատրաստված իրեր. տպագրական 

արտա դրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես՝ 
գրքեր, ժողովածուներ, պարբերականներ, 
թղթեր, բացիկներ և ծրարներ, ինտերնետային 
պարբերականներ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

____________________

(210) 20191621  (111) 30457
(220) 08.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 08.08.2029
(730) «Մեկ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակի 114, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. ջահեր.
դաս 20. կահույք.
դաս 35. վաճառք:

____________________

(210) 20191628  (111) 30458
(220) 09.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 09.08.2029
(730) Հայաստանի գիտության և տեխնոլո-
գիաների հիմնադրամ, Երևան, Հակոբ 
Հակոբյան 3, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «Global Innovation», «Forum Transforming» 
արտահայտությունները և «Intelligence» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նյութեր նկարչության 
համար և պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համա կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում: 

____________________

(210) 20191632  (111) 30459
(220) 09.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 09.08.2029
(730) «Ազգային օրակարգ» քաղաքական 
և անվտան գային ուսումնասիրությունների 
հիմնադրամ, Երևան, Անտառային 158/1, բն. 18, 
AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. հասարակական - քաղաքական 
գործունեություն:

____________________

(210) 20191642  (111) 30460
(220) 12.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 12.08.2029
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 02.09.2019
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(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20191665  (111) 30461
(220) 14.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 14.08.2029
(730) Ռուսլան Շոստակ, UA 
(442) 02.09.2019

(540) 

(526) «body» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն և մուգ մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համպար 
(պարֆյումերիա). օճառներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. օճառներ 
սափրվելու համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
մաշկի գունաթափման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. բուրավետ ջուր. հարդարանքի 
ջուր. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող 
մոմ. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). կոսմետիկական վազելին. 
կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա-
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
օճառներ քրտնելու դեմ. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ 
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կենդանիների համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
սափրվելու լոսյոններ. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների. արևապաշտպան 
պատրաս տուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. հեշտոցային 
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ 
հոտազերծման համար:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191666  (111) 30462
(220) 14.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 14.08.2029
(730) Ռուսլան Շոստակ, UA 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. օճառներ. 

գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. պատրաստուկներ լվացքի 
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար. բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լոսյոններ 
մազերի համար. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական կրեմներ. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպազերծող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ատամի մածուկներ. ատամի փոշիներ. 
բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր. եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային յուղեր. 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
կոսմետիկական վազելին. կոսմետիկական 

յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. արդու զարդի 
միջոցներ. շամպուններ. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. շրթներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) 
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
մաքրող միջոցներով տոգորված մանկական 
սրբիչներ.

դաս 10. մանկական ատամնաօղակներ. 
մանկական սննդի շշեր ծծակներով. ականջի 
ունելյակներ. ծծակներ երեխաների համար. 
ծծակով շշերի կափարիչներ. ծծակներ 
մանկական շշերի համար. ծծակներ 
մանուկներին կերակրելու համար. երեխաների 
ծծակների պնդակ-բռնիչներ. լնդերի մերսման 
ռետինե պարագաներ մանկիկների համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ. սպունգներ 
հարդարանքի համար:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191667  (111) 30463
(220) 14.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 14.08.2029
(730) Ռուսլան Շոստակ, UA 
(442) 16.10.2019
(540) 
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(511) 
դաս 8. ածելիներ սրելու կաշվե 

փոկեր. մորուք խուզելու մեքենաներ. 
մկրատներ. նրբունելիներ. ունելիներ մազերը 
գանգրացնելու համար. եղունգների ունելիներ. 
եղունգների կծաքցաններ. ածելիներ սրելու 
փոկեր. ծլեպները հեռացնելու ունելիներ. 
մազազերծման նրբունելիներ. ձեռքի ոչ 
էլեկտրական գանգրացնող հարմարանքներ. 
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների 
համար. եղունգների խարտոցիկներ. 
եղունգների էլեկտրական խարտոցիկներ. 
եղունգները ողորկելու էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ. անձնական 
օգտագործման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մազերը խուզելու համար. 
եղունգներ կտրելու էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական գործիքներ. ականջ դակելու 
գործիքներ. մազազրկման էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ. նրբունելիներ 
թարթիչները ոլորելու համար. ստվարաթղթից 
զմռնիտե սղոցիկներ. գործիքների 
հավաքակազմեր մատնահարդարման համար. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. գործիքների 
հավաքակազմեր ոտնահարդարման համար. 
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. 
մազահեռացման լազերային սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների.

դաս 11. լամպեր եղունգների համար.
դաս 21. փոքրիկ խոզանակներ եղունգների 

համար. սանրեր. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար. սանրեր (մեծատամ) 
մազերի համար. պիտոյատուփեր հարդարանքի 
պարագաների համար. սպունգներ 
հարդարանքի համար. բռնիչներ սպունգների 
համար. սանրերի պատյաններ. դիմափոշի 
քսելու աղվափնջիկներ. էլեկտրական սանրեր. 
օճառամաններ. դիմափոշու ամաններ. 
փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի համար. 
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. 
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ 
բժշկականի). սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ 
սափրվելու վրձինների համար. անձնական 
օգտագործման հոտազերծիչ սարքեր. շպարը 
մաքրելու հարմարանքներ. կոսմետիկա-
կան մածկաթիակներ. կոսմետիկական 

թիակներ. դիմահարդարման սպունգներ. 
դիմահարդարման վրձիններ. թարթիչների 
խոզանակներ. ոտքերի մատների բաժանիչներ 
ոտնահարդարման համար. կաթոցիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
անուշաբույր յուղերը տարածելու թիթեղիկներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191690  (111) 30464
(220) 19.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 19.08.2029
(730) Գրեյթ Ուոլ Մոթոր Քամփնի Լիմիթիդ, CN 
(442) 01.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպի տակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 12. հեռընթաց ավտոբուսներ. ավտո-
մոբիլներ (ավտոմեքենաներ) փոխադրման 
համար զանազան նպատակներով. ավտո տներ. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. ֆուր գոններ 
(տրանսպորտային միջոցներ). ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). ցամաքային, օդային, 
ջրային և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
թափքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191732  (111) 30465
(220) 26.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 26.08.2029
(730) «Ջասթ ին թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Հերացու 
7, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն, կարմիր, սև, սպիտակ և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ. 
չորացրած բանջարեղեն. շաքարած մրգեր. 
խուրմա. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. պտղամիս. մարմելադ (բացի 
հրուշակեղենից). բանջարեղենային աղցաններ. 
մրգային աղցաններ. մրգակեղև. մրգային 
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. մրգային պահածոներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. շաքարապատված ընկույզներ. 
պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 30. անիսոնի սերմ. աստղաձև 
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
համեմանք. թխվածքաբլիթ. անանուխի 
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). 
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն 
(մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարուն 
(նշով թխվածք). կուտապներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ. շոկոլադապատ ընկույզներ. զեֆիր 
(հրուշակեղեն).

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-

ներ. նախաճաշարանների ծառայություն-
ներ. ռեստո րան ների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ:     

____________________

(210) 20191747  (111) 30466
(220) 29.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 29.08.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20191748  (111) 30467
(220) 29.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 29.08.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20191749  (111) 30468
(220) 29.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 29.08.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20191757  (111) 30469
(220) 29.08.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 29.08.2029
(730) «Հայր և որդի Միհրանյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ջրվեժ, Բանավան 4/3, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20191776  (111) 30470
(220) 02.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.09.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191787  (111) 30471
(220) 03.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 03.09.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20191855  (111) 30472
(220) 13.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 13.09.2029
(730) Գոհար Սամվելի Բեգլարյան, Երևան, 
Վահագնի թաղ., Հատիսի 8, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ թանաքագույն, կանաչ, 
բաց կարմիր, մուգ կարմիր և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
հատապտուղներ. հատապտղային դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ:

____________________
 

(210) 20191860  (111) 30473
(220) 16.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 16.09.2029
(730) «Ինոտեքինջինիրինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ավան, Հովհաննիսյան 27/1, AM 
(442) 18.11.2019
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(540) 

(526) «Engineering» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և մոխրագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. էլեկտրոնային ապրանքների և 
հարակից աքսեսուարների վաճառք.

դաս 37. էլեկտրոնային համակարգերի 
տեխնիկական սպասարկում. 

դաս 42. էլեկտրոնային համակարգերի 
նախագծում, այն է` էլեկտրոնային 
համակարգերի ստեղծում, մոդելի մշակում և 
սխեմաների կազմում:

____________________

(210) 20191862  (111) 30474
(220) 16.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 16.09.2029
(730) Պիեր Քարդին, FR 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ, բացառությամբ 

կահույքի համար պաստառապատման 
գործվածքների. գործվածքներ հագուստ պատ-
րաստելու համար. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. սպիտակեղեն 
անկողնու և տնային տնտեսության համար. 
սեղանի սպիտակեղեն, բացառությամբ թղթից 

պատրաստվածի. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). սեղանի անձեռո-
ցիկներ մանածագործվածքից. բաղնիքի 
սրբիչներ. սրբիչներ մանածագործվածքից. 
լողափի սրբիչներ մանածագործված քից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. բիլյարդի մահուդ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ. 
ձեռքի սրբիչներ մանածագործվածքից. ապակե 
սպասքը սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). 
մանածագործական երեսպատման նյութեր 
պատերի համար. մոմլաթե սփռոցներ. 
քնապարկեր. գործվածքից անձեռոցիկներ 
գրիմը մաքրելու համար. հակամոծակային 
ցանցեր. պիտակներ գործվածքից. պատյաններ 
(ծածկոցներ) կահույքի համար. թաշկինակ-
ներ մանածագործվածքից. ցնցուղարանի 
վարագույրներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից, բացառությամբ 24-րդ 
դասի բոլոր այլ վարագույրների և շղարշե 
վարագույրների:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20191863  (111) 30475
(220) 16.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 16.09.2029
(730) «Էկոգարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզ, ք. Եղեգնաձոր 3601, Խանջյան փ., տուն 
60, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր:

____________________
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(210) 20191864  (111) 30476
(220) 16.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 16.09.2029
(730) «Էկոգարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզ, ք. Եղեգնաձոր 3601, Խանջյան փ., տուն 
60, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր:

____________________

(210) 20191935  (111) 30477
(220) 25.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 25.09.2029
(730) Գևորգ Թութունջյան, Երևան, Բաղրամյան 
2, բն. 10, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «FITNESS» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. առողջության ակումբների 

ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես 
մարզումներ). սպորտային մրցումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20191942  (111) 30478
(220) 26.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 26.09.2029
(730) Մոդերն Սթայլ Փթե. Լթդ, SG 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 9. սպորտային ակնոցներ. ստորջրյա 
սուզման դիմապանակներ. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար.

դաս 14. զարդեր.
դաս 18. պայուսակներ. տուրիստական 

պայուսակներ. ճամփորդական պայուսակներ. 
սպորտային պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.  ներմուծման-արտահանման 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
տարածք ների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. ապրանքների 
ցուցադրում. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
գովազդի մանրակերտում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
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գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. աճուրդային վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. մանրածախ և մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ, ներառյալ՝ ապրանքների 
վաճառքը համացանցով, առցանց խանութների 
ծառայություններ.  մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ, ներառյալ՝ վաճառքը 
համացանցով, որը տրամադրվում է հագուստի, 
կոշկեղենի, գլխարկների, երեխաների համար 
ապրանքների, տան համար ապրանքների 
խանութների միջոցով. մանրածախ և մեծա-
ծախ վաճառքի ծառայություններ, ներառյալ՝ 
վաճառքը համացանցով,  հետևյալ ապրանք  ների 
համար՝ հագուստի, գլխարկների, կոշկե ղենի, 
ներքնազգեստի, տրիկոտաժեղենի, երեխաների 
համար ապրանքների, նորածինների համար 
ապրանքների,  հագուստի պարագաների,  
կոշկեղենի պարագաների, գլխարկների 
պարագաների, մազերի պարագաների և 
զարդերի, թիկնապայուսակների, պայու-
սակների, ճամփորդական սնդուկների, 
սպորտային ապրանքների, խաղերի, 
խաղալիքների, տնային տնտեսության համար 
սպիտակեղենի և մանածագործվածքի, կենցա-
ղային կամ խոհանոցային տարողությունների, 
ինտերյերի համար ապրանքների, 
գլխարկների զարդարման համար իրերի, 
կոշկեղենի զարդարման համար իրերի, 
հագուստի զարդարման համար իրերի, 
մատնահարդարման և ոտնահարդարման 
համար գործիքների, գրասենյակային 
պիտույքների, կահույքի, կոսմետիկական 
և ճամփորդական հավաքակազմերի, 
ամանեղենի, սեղանի պարագաների, 
անկողնու պարագաների և սպիտակեղենի, 
սեղանի սպասքի, կոսմետիկական 
ապրանքների, արդուզարդի պարագաների, 
լիցքավորող սարքերի, կենցաղային սպասքի,  

խոհանոցային սպասքի, համակարգչային 
տեխնիկայի և լուսանկարչական ապարատների 
պարագաների, բջջային հեռախոսների 
պարագաների. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցադրափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. արտաքին 
գովազդ. գովազդ փոստով. հեռուստագովազդ. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և կնքում երրորդ անձանց համար. 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառա-
վարում երրորդ անձանց համար. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
նվերների ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ենթակապալառուի ծառայու-
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191943  (111) 30479
(220) 26.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 26.09.2029
(730) Մոդերն Սթայլ Փթե. Լթդ, SG 
(442) 18.11.2019
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(540) 

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

դաս 9. սպորտային ակնոցներ. ստորջրյա 
սուզման դիմապանակներ. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար.

դաս 14. զարդեր.
դաս 18. պայուսակներ. տուրիստական 

պայուսակներ. ճամփորդական պայուսակներ. 
սպորտային պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.  ներմուծման-արտահանման 
գործա կալու թյունների ծառայություններ. 
տարածք ների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. ապրանքների 
ցուցադրում. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
գովազդի մանրակերտում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. աճուրդային վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. մանրածախ և մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ, ներառյալ՝ ապրանքների 
վաճառքը համացանցով, առցանց խանութների 

ծառայություններ.  մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի   ծառայություններ,  ներառյալ՝ 
վաճառքը համացանցով, որը տրամադրվում 
է հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
երեխաների համար ապրանքների, տան 
համար ապրանքների խանութների 
միջոցով. մանրածախ և մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ, ներառյալ՝ վաճառքը 
համացանցով, հետևյալ ապրանքների 
համար՝ հագուստի, գլխարկների, կոշկեղենի, 
ներքնազգեստի, տրիկոտաժեղենի, երեխաների 
համար ապրանքների, նորածինների համար 
ապրանքների,  հագուստի պարագաների,  
կոշկեղենի պարագաների, գլխարկների 
պարագաների, մազերի պարագաների 
և զարդերի, թիկնապայուսակների, 
պայուսակների, ճամփորդական սնդուկների, 
սպորտային ապրանքների, խաղերի, 
խաղալիքների, տնային տնտեսության համար 
սպիտակեղենի և մանածագործվածքի, 
կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողությունների, ինտերիերի համար 
ապրանքների, գլխարկների զարդարման 
համար իրերի, կոշկեղենի զարդարման համար 
իրերի, հագուստի զարդարման համար իրերի, 
մատնահարդարման և ոտնահարդարման 
համար գործիքների, գրասենյակային 
պիտույքների, կահույքի, կոսմետիկական 
և ճամփորդական հավաքակազմերի, 
ամանեղենի, սեղանի պարագաների, 
անկողնու պարագաների և սպիտակեղենի, 
սեղանի սպասքի, կոսմետիկական 
ապրանքների, արդուզարդի պարագաների, 
լիցքավորող սարքերի, կենցաղային սպասքի,  
խոհանոցային սպասքի, համակարգչային 
տեխնիկայի և լուսանկարչական ապարատների 
պարագաների, բջջային հեռախոսների 
պարագաների. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցադրափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
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գովազդային նյութերի առաքում. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. արտաքին 
գովազդ. գովազդ փոստով. հեռուստա գովազդ. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և կնքում երրորդ անձանց համար. 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
նվերների ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ենթակապալառուի ծառայու-
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191944  (111) 30480
(220) 26.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 26.09.2029
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 
37, բն. 4, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում. պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց-
ների ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակեցման համար 
ընդունարանների ծառայություններ (ժամանման 
և մեկնման կառավարում). սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար: 
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20191946  (111) 30481
(220) 26.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 26.09.2029
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 
37, բն. 4, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ մար-
ման վարկեր. ապահովագրության վիճա-
կա գիրների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վարձակալություն. միջնոր դային 
գործունեություն. վարկային գործա-
կալությունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ 
իրականացնող գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություն-
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ներում. պարտքերի բռնագանձման 
գործա կալությունների ծառայություններ, 
ապա հովագրման միջնորդություն, մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ. ապահովագրություն, 
բանկային ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գնահատում. բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն, դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվան-
ցում (քլիրինգ). պահպանում անկի զելի 
պահա րաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների 
տրամա դրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հա տումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայու-
թյուններ. ֆինանսավորում, ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում. 
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարան-
ների  վարձակալություն, ֆերմաների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկություն-
ների վար ձակալություն. առողջության 
ապահովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից ծովում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր, ֆինան-
սական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. 
վճա րագրերի իսկության ստուգում. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվու թյուն ապահովագրության 
հարցերով. սպասար կում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. տեղեկատվություն ապա-
հովագրության հարցերով. թանկարժեք 
իրերի գնահատում. դրամագիտական 
իրերի գնահատում. վարձակալական 

վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց, 
պահեստային (ապահովագրական) ֆոնդերի 
ծառա յություններ. միջնորդային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակեր պում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուց-
ման վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. 
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության 
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի 
ֆինանսական գնահատումներ. ֆինանսա կան 
հետազոտություններ.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ-
ցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիա փոխադրումներ. սանիտարական փոխա-
դրումներ. տրանսպորտային միջոցների քար-
շակում վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրում-
ներ. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
զբոսանավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
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ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակեր-
պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում, 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով փոխա-
դրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառայու-
թյուններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 

տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա-
պարհոր դությունների ամրագրում. ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ. ապրանքների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ.  
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների 
համալրում. ուղեբեռի պահեստավորման 
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20191948  (111) 30482
(220) 26.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 26.09.2029
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(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 
37, բն. 4, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «MANAGEMENT» բառն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա  րարու թյունների   փակցնում.   
ներմուծման-արտահանման գործակալու-
թյուն ների ծառայություններ. առևտրա յին 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություն-
ներ. ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործարա-
րության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ, ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտու թյուններ. ծառայություններ 

հասա     րա    կական հարա  բերությունների բնա-
գա վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ, հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. գոր-
ծարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա  րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխատա-
կիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
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զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ, 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառա-
յություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 

միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում. գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ, 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ, 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
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անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա-
ծախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ մար-
ման վարկեր. ապա հովագրության վիճա-
կա  գիր ների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վարձակալություն. միջնոր դային գոր-
ծունեություն. վարկային գործակալություն-
ների ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ իրականացնող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. պարտ-
քերի բռնագանձման գործակալություն-
ների ծառա յու թյուններ, ապահովագրման 
միջնոր դություն, մաքսային միջնորդների 
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայություն-
ներ. ապահովագրություն, բանկային ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի գնահատում. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն, 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի-
զելի պահարաններում. դրամահավաք ների 
կազմա կերպում. փոխառություն ների տրամա-
դրում (ֆինան սավորում). հարկային փորձա-
քննություն. ֆինանսական գնա հատումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գործառ-
նություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ. 
խնամակալական ծառայություններ. ֆինան-
սավորում, ֆինանսական կառավարում. 

փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց. 
անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն, ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկություն-
ների վարձակալություն. առողջության 
ապահովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից ծովում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր, 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. վճարա-
գրերի  իսկության  ստուգում.  խորհրդա-
տվու թյուն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն ապահովագրության հար-
ցերով. սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. տեղեկատվություն ապա-
հովագրության հարցերով. թանկարժեք 
իրերի գնահատում. դրամագիտա կան 
իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց, 
պահեստային (ապահովագրական) ֆոն-
դերի ծառայություններ. միջնորդային ծառա-
յություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
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վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. 
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության 
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի 
ֆինանսական գնահատումներ. ֆինանսական 
հետազոտություններ:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20191962  (111) 30483
(220) 30.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 30.09.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.10.2019
(310) 33935   (320) 02.04.2019   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, սիգարներ, սիգարետներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 

ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191965  (111) 30484
(220) 30.09.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 30.09.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.10.2019
(310) 33993   (320) 30.04.2019   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2020

հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191966  (111) 30485
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) «Ավամ գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Վերին Պտղնի, Նորավան թաղ., փ. 1, թիվ 41, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20191967  (111) 30486
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անի Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 8-րդ 
զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «VANILLA ESCIMO» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
սպիտակ, մարմնագույն, դեղին, երկնագույն, 
բաց և մուգ մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20191968  (111) 30487
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անի  Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 16.10.2019
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(540) 

(526) «ՎԱՆԻԼԱՅԻՆ ՇՈԿՈԼԱԴԱՅԻՆ», «պաղ-
պա ղակ», «ՄԵՆՔ ԻՐԱՐ ՆՄԱՆ ԵՆՔ ԲԱՅՑ 
ՆԵՐՔՈՒՍՏ ՏԱՐԲԵՐ ԵՆՔ» և «TWICE» գրառում-
ներն ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն, կարմիր, դեղին, շագանա-
կագույն, սպիտակ, սև և երկնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20191969  (111) 30488
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անի  Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «ՄԱՅՈԺՆԻ» և «ելակի համով պաղպա-
ղակ» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, կաթնագույն, դեղին, սպիտակ, մուգ 
վարդագույն, մանուշակագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20191970  (111) 30489
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անի  Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «CHOCOLATE ESCIMO» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ շագանա-
կագույն, սպիտակ, մարմնագույն, դեղին և 
երկնա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20191971  (111) 30490
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
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(730) Անի  Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «ԵԼԱԿԻ ՊԱՂՊԱՂԱԿ» և «Strawberry 
ice cream» գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ վարդագույն, սպիտակ, դեղին, բաց և մուգ 
կանաչ, բաց և մուգ կարմիր, բաց մանուշակա-
գույն, սև, շագանակագույն, վարդագույն և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20191972  (111) 30491
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անի  Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «Caramel ice cream» և «ԿԱՐԱՄԵԼԱՅԻՆ 
ՊԱՂՊԱՂԱԿ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մարմնագույն, սպիտակ, դեղին, բաց և մուգ 
կանաչ, շագանակագույն, կարմիր, կապույտ, 
մանուշակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20191973  (111) 30492
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անի  Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526 )  «ՎԱՆԻԼԱՅԻՆ ՊԱՂՊԱՂԱԿ»  և 
«Vanilla ice cream» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, սպիտակ, դեղին, բաց և 
մուգ երկնագույն, բաց և մուգ կապույտ, բաց և 
մուգ կանաչ, բաց և մուգ դեղին, կարմիր, սև, 
շագանակագույն և գազարագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________
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(210) 20191974  (111) 30493
(220) 01.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անի Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 8-րդ 
զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20191982  (111) 30494
(220) 02.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.10.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191983  (111) 30495
(220) 02.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.10.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191984  (111) 30496
(220) 02.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.10.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191985  (111) 30497
(220) 02.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.10.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191986  (111) 30498
(220) 02.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 02.10.2029
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________
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(210) 20191999  (111) 30499
(220) 03.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 03.10.2029
(730) Գարիկ Էդգարի Նազարյան, Երևան, Վ. 
Աճեմյան 18, բն. 11-12, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

դաս 39. շշալցման ծառայություններ:
____________________

(210) 20192007  (111) 30500
(220) 03.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 03.10.2029
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. մախորկա. ծխելու ծխախոտ. 
ծխամորճի ծխախոտ. ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ. ծամելու ծխախոտ. ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ. ծխագլանակներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. սիգարներ. 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ. 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192020  (111) 30501
(220) 04.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 04.10.2029
(730) «Սեֆ ինտերնեյշնլ ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 23, 44, 45, 47 տարածքներ, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «COMMUNITY & CREDITS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. հաշվետվու-
թյունների կազմում հաշիվների վերաբերյալ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
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հիմնապաշարներում. տեղեկատվության կանո-
նա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին 
և ապրանքներ և ծառայություններ վաճա-
ռողներին.

դաս 36. փոխառությունների տրամա-
դրում (ֆինանսավորում). ֆինանսավորում. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. 

դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան-
ցում. համա կարգչի միջոցով հաղորդա-
գրությունների և պատկերների փոխանցում. 
թվային ֆայլերի հաղորդում:

____________________

(210) 20192027  (111) 30502
(220) 08.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 08.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սվետլանա 
Հակոբջանյան Սաշայի, Երևան, Մաշտոցի 60, 
բն. 1, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. անվտանգության և տեսահսկման 
համակարգերի, լեդ լուսատուների և առևտրային 
տեխնիկայի վաճառք:

____________________

(210) 20192028  (111) 30503
(220) 08.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 08.10.2029

(730) Մայլն Ինք., US 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

սրտանոթային, աղեստամոքսային, նյարդա-
բանական, շնչառական, հոգեկան, ալերգիկ, 
մաշկային, թոքային, նյութափոխանակության, 
մկանային, էրեկտիլային դիսֆունկցիայի, 
վարակային և բորբոքային հիվանդությունների, 
քաղցկեղի, շաքարային դիաբետի, ցրված 
սկլերոզի բուժման համար. բերանային և 
տրանսդերմալ (մաշկի միջոցով ներգործող) 
հակաբեղմնավորիչներ.

դաս 10. հեղուկների բժշկական ներար-
կիչներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192075  (111) 30504
(220) 14.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 14.10.2029
(730) Էսէմէս Թըբաքո Թրեյդինգ, MY 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. լուցկիներ. 
սիգարետներ. ծխագլանակներ. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. մուշտուկներ 
սիգարետների համար. ծխախոտաթուղթ. 
ծխագլանակի պարկուճների մասեր առանց 
ծխախոտի. սիգարետի մուշտուկների 
ծայրապանակներ. ծխամորճեր. սիգարիլներ. 
սիգարներ. մոխրամաններ. վառիչներ ծխող-
ների համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________
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(210) 20192087  (111) 30505
(220) 15.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 15.10.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

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

____________________

(210) 20192093  (111) 30506
(220) 15.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 15.10.2029
(730) Նելլի Ավետիսյան, Երևան, Բաբաջանյան 
77, բն. 9, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(526) «BEAUTY SALON» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20192102  (111) 30507
(220) 16.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 16.10.2029
(730) Բրոդֆար (Շանհայ) Մենեջմենթ Քոն-
սալթինգ Քո., Լթդ., CN 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ, նախատեսված 

սեփական ծխագլանակներ և սիգարետներ 
պատրաստելու համար. սիգարետների 
պապիրոսա թուղթ. վառիչներ ծխողների 
համար. ծամելու ծխախոտ. լուցկիներ. 
ծխամորճեր. մոխրամաններ. ծխախոտ. ծխա-
խոտի տերև. էլեկտրոնային ծխամորճեր. 
էլեկտրոնային սիգարներ. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ծխախոտի բուրավետարարներ. 
բացի եթերային յուղերից. սիգարներ. 
սիգարակտրիչներ. մուշտուկներ սիգարների 
համար. ծխագլանակներ. ծխագլանակի 
պարկուճների մասեր առանց ծխախոտի. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192137  (111) 30508
(220) 21.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 21.10.2029
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US 
(442) 18.11.2019
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(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.  
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր անձնական օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192140  (111) 30509
(220) 22.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 22.10.2029
(730) «Յունիշին» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
129, բն. 14, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինանյութի վաճառք:
____________________

(210) 20192141  (111) 30510
(220) 22.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 22.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդվարդ Հայրա-
պետյան Եղիշի, Երևան Օգանովի 28, բն. 33, 
AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «INNOVATIONS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված ինտեգրված 
պաշտպանության, չափման և կառավարման 
սարքեր. էլեկտրաէներգիայի կառավարման 
սարքեր. վերահսկման տեսախցիկների 
կառավարման սարքեր. հեռակառավարման 
սարքեր. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր:

____________________

(210) 20192142  (111) 30511
(220) 22.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 22.10.2029
(730) Վահրամ Աղվանի Խոջոյան, ք. Նոր Հաճն, 
Չարենցի 5-15, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավե-

լա նյութեր շարժիչային վառելիքի համար). 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակների համար. աղեր պահածոյացման 
համար, բացառությամբ սննդի պատրաստման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ, չմշակված. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախա թթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետի-
լեն. քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյութեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
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հավելանյութեր մոտորային վառելիքի համար. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
կպչուն բաղադրություններ վիրաբուժական 
վիրակապման նյութերի համար. նյութեր ջուրը 
փափկացնելու համար. տրագանտ (տրագա-
կանտ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. ակտիվացրած ածուխ. մղող գազեր 
աերոզոլների համար. լուսանկարչական 
թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարա-
րություններ փակցնելու համար. ագար-ագար. 
կցող նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ 
գյուղատնտեսության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. բաղա-
դրություններ դողերի օդախցիկները նորոգելու 
համար. ճարպեր (կենդանական կամ բուսա-
կան (չմշակված). յոդային սպիտակուցներ. 
ածիկային սպիտակուցներ. ալբումինային 
թուղթ. ալկալիներ. կծու ալկալիներ. 
հողալկալիական մետաղներ. սպիրտներ. 
էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ. ծովային 
ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմիական 
նյութեր սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու համար. 
արզնահող. ալյումինային շիբ. ալյումինի 
հիդրատ. ալյումինի սիլիկատներ. ալյումինի 
քլորիդներ. ալյումինի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ). 
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար. 
ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական 
նպատակների համար. քիմիական նյութեր 
օսլան նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). 
անուշադր. աղաթթու. ամոնիակային աղեր. 
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-
ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային 
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. 
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական 
սպիտակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների 
հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակա-
սառիչներ). հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի 
օքսիդ. ծարիրի սուլֆիտ. ապրետուրներ 
մանածագործվածքի համար. սենեգալյան 
բուսախեժ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կպչուն բաղադրություններ ծառերը 
պատվաստելու համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 

համար. արգոն. կապարի արսենատ. մկնդեղ. 
արսենային թթուներ. աստատին. վառելիք 
ատոմային ռեակտորների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող 
լուսանկարչական թուղթ. լուսարարներ 
տեքստիլ արտադրանքի համար. ազոտ. 
ազոտական պարարտանյութեր. ազոտական 
թթու. էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու 
արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
քիմիական պատրաստուկներ). պատրաս-
տուկներ սևեռակման համար (լուսա-
նկարչություն). լուծույթներ ցինկապատման 
համար լուծույթներ գալվանապատման համար. 
երանգավորող լուծույթներ (լուսանկարչու թյուն). 
նատրիումի կարբոնատ. բարիում. բարիումի 
օքսիդ. բարիտային թուղթ. բարիումի 
միացություններ. նյութեր գուլպաների հատերը 
գնալը կանխելու համար. հիմքեր (քիմիական 
նյութեր). քիմիկատներ արծնի արտադրության 
համար, բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. 
բոքսիտներ. բենտոնիտ. բենզոլային շարքի 
թթուներ. բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական 
թթու (բենզոյաթթու). օրթոբենզոյական թթվի 
սուլֆիմիդ. սախարին. բերկելիում. նյութեր 
բետոնը փրփրեցնելու համար. պահպանող 
միջոցներ բետոնի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. անագի երկքլորիդ. կալիումի 
երկքրոմատ. նատրիումի երկքրոմատ 
լուսարարներ և կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. կենսաբանական կատալիզատորներ. 
կալիումի երկօքսալատ. մանգանի երկօքսիդ. 
բիսմութ. բիսմութի հիմնային գալատ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ սպիտա-
կեցնելիս օգտագործելու համար. գունա-
զերծիչներ մոմերի համար. դաբաղային 
փայտանյութ. փայտասպիրտ. փայտազանգված. 
փայտաքացախ (փայտահեղուկ). բորակ. 
բորական թթու արդյունաբերական նպա-
տակների համար. լուծույթներ հորատման 
համար. կարծր զոդանյութեր. քիմիկատներ 
կոնդենսացումը կանխելու համար. կատեխու 
(դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ. կալցիումի 
ցիանամիդ (ազոտական պարարտանյութեր). 
կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ. պաշտ-
պանիչ նյութեր կաուչուկի համար. 
կարբոնատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. 
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթու. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2020

կարբիդներ. կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում 
(լյուտեցիում). կատալիզատորներ. ցելյուլոզ 
(թաղանթանյութ). թղթազանգված. վիսկոզ. 
ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). ֆերմիում. 
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիում. 
հազվագյուտ հողերի մետաղների աղեր. 
ցեզիում. կետոններ. պատրաստուկներ 
կենդանական ածխից. ակտիվացրած ածուխ 
զտիչների համար. կենդանական ոսկրածուխ. 
արյան ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք 
ապահովում են ածխի խնայողական 
օգտագործումը. սոսնձող միջոցներ կոշիկի 
համար. կալցիումի ացետատ. կալցիումի 
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ 
ծխնելույզները, բուխարիները մաքրելու համար. 
քիմիկատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, բացի 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ-
ներով օգտագործվողներից. դանդաղարար  ներ 
միջուկային ռեակտորների համար. քիմիական 
տրոհիչներ. քիմիական պատրաստուկներ 
լաբորատոր անալիզների համար, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների. քլորատ-
ներ. քլորհիդրատներ. քլորաջրածնային թթու. 
քոլաթթու. քրոմատներ. քրոմային շիբ. քրոմի 
օքսիդ. քրոմի աղեր. քրոմական թթու. մածիկներ 
կաշվի համար. մածիկներ դողերի համար. 
սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգելու համար. 
պատրաստուկներ ցեմենտին անջրանցիկու-
թյուն հաղորդելու համար, բացառությամբ 
ներկերի. պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի 
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
հեղուկներ հիդրավլիկական համակարգերի 
համար. մոմային մածիկներ ծառերը 
պատվաստելու համար (այգեգործական եփուկ). 
կիտրոնաթթու արդյունաբերական նպա-
տակների համար. լուսարարներ գինու 
քաղցրահյութի համար. շոհ վերջնամշակման և 
նախաներկման համար. սոսինձներ պաս-
տառների համար. լուսարարներ գինիների 
համար. կոլոդիում. աղեր մետաղների ներկման 
համար. փափկիչներ կաշվի համար, բացա-
ռությամբ յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնե-

լուց պաշտպանելու համար. կոնսերվանտներ 
դեղագործական արդյունաբերության համար. 
լուսաքիմիկատներ. զգայունացված գործվածք 
(պաստառ) լուսանկարչության համար. 
լուսաթիթեղներ. կոռոզիական (քայքայիչ) 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ կաշին 
մշակելու համար. պատրաստուկներ մորթիները 
մշակելու համար. թթու գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) քիմիական նպատակների համար. 
կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային պատրաս-
տուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. քիմիական 
նյութեր կաշվի մշակման համար. քիմիկատներ 
կաշվի տոգորման համար. պղնձարջասպ. 
պղնձի սուլֆատ (ծծմբաթթվային պղինձ). 
կյուրիում. լուծույթներ ցիանատպության 
համար. ցիանիդներ. ֆեռոցիանիդներ. արտա-
դրական գործընթացներում օգտագործվող 
ճարպազրկող պատրաստուկներ. պատրաս-
տուկներ սոսնձով կպցրածն անջատելու և 
պոկելու համար. քիմիկատներ յուղերն 
անջատելու և տարրալուծելու համար. սոսնձա-
զերծող պատրաստուկներ. դեֆոլիանտներ 
(տերևաթափիչներ). կաղապարների յուղման 
հակահարակցային բաղադրություններ արտա-
դրանքի հանումը հեշտացնելու համար. նյութեր 
փայլատման համար. ջրազրկող պատրաս-
տուկներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. հակադիրտեր. դետերգենտներ (լվա-
ցող նյութեր), որոնք օգտագործվում են 
արտադրության մեջ. դեքստրին (ապրետ). 
արատորոշման պատրաստուկներ ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
դիաստազներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. երկազոթուղթ (երկազոտային 
լուսազգայուն թուղթ) պատճենման համար. 
պատրաստուկներ ձայնասկավառակները 
վերա կանգնելու համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մետաղների մխման համար. 
դիսպրոզիում. գլիցերին արդյունաբերական 
նպատակների համար. ծանր ջուր. լուսարարներ. 
իոնափոխանակիչներ (քիմիական նյութեր). 
պատրաստուկներ լուսաբռնկիչների համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. հակաստատիկներ, բացա-
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ռությամբ կենցաղայինների. աղեր գալվա-
նական տարրերի համար. պատրաստուկներ 
արծնի մթնեցման համար. պատրաստուկներ 
ապակու մթնեցման համար. քիմիկատներ 
ապակին և արծնը ներկելու համար 
լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ. զգայու-
նացված լուսաթիթեղներ. պատրաստուկներ 
շոհավորման համար. պարարտանյութեր. 
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված էպօքսիդային խեժեր. նյութեր 
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու. 
ինդիկատորային թուղթ (քիմիական). բարդ 
եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. էթիլային 
եթեր. պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ մեթիլային 
եթեր. ծծմբի եթեր. քիմիկատներ գործվածքի 
վրա հետքերի առաջացումը կանխելու համար. 
եվրոպիում. բաղադրություններ կրակմարիչ-
ների համար. ալյուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. երկաթի աղեր. ֆեր-
մենտներ քիմիական նպատակների հա մար. 
ֆեռոտպության լուսաթիթեղներ (լուսա-
նկարչություն). պարարտանյութերի պատրաս-
տուկներ. հրակայուն բաղադրություններ. 
բաղադրություններ պտուտակաձև պարուրակ-
ների ակոսահատման համար. զտող 
պատրաստուկներ ըմպելիքների արդյունա-
բերական արտադրության համար. տրոհվող 
նյութեր միջուկային էներգիա ստանալու համար. 
պատրաստուկներ սևեռակման համար 
(լուսանկարչություն). ծծմբածաղիկ քիմիական 
նպատակների համար. նյութեր 
ֆլյուատապատման համար. ֆտոր. ֆտորի 
միացություններ. ֆտորաջրածնային թթու. 
գրաֆիտ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. մրջնաթթու. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) քիմիական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
տեքստիլ արդյունաբերության մեջ լմելու 
ժամանակ օգտագործելու համար. լմման 
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 

քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու 
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղման). 
գխտորաթթու թանաքի արտադրության 
համար. գալիում. լուսանկարչական թուղթ. 
գխտորադաբաղային թթու. տանին. 
պատրաստուկներ ցինկապատման համար. 
պատրաստուկներ գալվանապատման համար. 
գամբիր (դաբաղանյութ). պաշտպանական 
գազեր եռակցման համար. պնդացված գազեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ժելատին լուսանկարչության մեջ օգտագոր ծելու 
համար. ժելատին արդյունաբերական նպա-
տակների համար. քարաղ. գազակլանիչներ 
(քիմիապես ակտիվ նյութեր). չոր սառույց 
(ածխածնի երկօքսիդ). բուսական սոսինձներ 
միջատների դեմ պայքարելու համար. 
գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. 
գունազերծիչներ ճարպերի համար. ճար-
պաթթուներ. մածիկ ծառերը պատվաստելու 
համար. գուանո (թռչնաղբ). բալզամ (բալասան) 
գուրյունից լաք պատրաստելու համար. հելիում. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար, բացառու թյամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. յուղեր 
սննդամթերքի պահպանման համար. յուղեր 
արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման 
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. 
դիսպերսարարներ նավթի համար. դիսպեր-
սարարներ յուղերի համար. գունաթափող 
պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմիկատ-
ներ յուղերը մաքրելու համար. հումուս. 
հիդրատներ. ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. 
նատրիումի հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. 
քիմիկատներ գործվածքներին անջրան-
ցիկություն հաղորդելու համար. քիմիկատ ներ 
գործվածքների տոգորման համար. 
քիմիկատներ կաշվին անջրանցիկություն 
հաղորդելու համար. յոդ քիմիական 
նպատակների համար. յոդի աղեր. յոդական 
թթու. յոդ արդյունաբերական նպատակների 
համար. իզոտոպներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ճենակավ (սպիտակ). 
դիատոմիտ. կիզելգուր. կրիպտոն. կաթնաթթու. 
կաթ նա ֆերմենտներ քիմիական նպատակ ների 
համար. լանթան. պատրաստուկներ ոսպնյակ-
ների խամրումը կանխելու համար. լիթիումի 
օքսիդ. լիթիում. պաշտպանիչ նյութեր քարե 
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շարվածքի համար, բացառությամբ ներկերի և 
յուղերի. պաշտպանիչ նյութեր աղյուսե 
շարվածքի համար, բացառությամբ ներկերի և 
յուղերի. մագնեզիտներ. մագնեզիումի 
քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրենու կեղև 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիկատներ ապակու փայլատման համար. 
սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի օքսիդներ. 
մետաղակերպներ. ազնիվ մետաղների աղեր, 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մետաղների շիկամշակման 
համար. մեթան. քիմիական պատրաստուկներ 
խաղողը չոռից (սնկային հիվանդություն) 
պաշտպանելու համար. հանքային թթուներ. 
աղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. խոնավացնող պատրաստուկներ 
ներկելիս օգտագործելու համար. նավթալին. 
նեոն. նեպտունիում. թունավոր գազերի 
չեզոքարարներ. քիմիական պատրաստուկներ 
հատիկաբույսերը մրիկից պաշտպանելու 
համար. ուրանի նիտրատ. զգայունացված 
թիթեղիկներ օֆսեթ տպագրության համար. 
օլեինային թթու. օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային 
միներալ). ոսկու աղեր. թրթնջկաթթվային 
կալիում. օքսալատներ. թրթնջկաթթու. 
թթվածին արդյունաբերական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. պալադիումի քլորիդներ. 
բորակով ներծծված թուղթ. լուսաչափական 
թուղթ. զգայունացված թուղթ. լակմուսաթուղթ. 
պեկտիններ լուսանկարչության մեջ 
օգտագործելու համար. նատրիումի 
պերբորատներ. պերկարբոնատներ. պեր-
քլորատներ. պերսուլֆատներ. պերծծմբական 
թթու. կարբոլային թթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆոսֆատներ 
(պարարտանյութեր). խարամներ (պարար-
տանյութեր). ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր. 
սուպերֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
թուղթ լուսապատճենման համար. ֆոսֆորական 
թթու. գործվածք լուսապատճենների համար. 
լուսահայտածիչներ. լուսազգայունարարներ. 
պիկրինային թթու. չմշակված պլաստմասսաներ. 
պլաստիզոլներ. կապարի ացետատ. կապարի 
օքսիդ. պլուտոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի 
ալյուր արդյունաբերական նպատակների 
համար. տորֆահումուսային թաղարներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 

համար. պոտաշ. կալիում. ջրային պոտաշ. 
պրազեոդիմ. պրոմեթիում. պրոտակտինիում. 
չմշակված պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու. 
քվեբրախո արդյունաբերական նպատակների 
համար. չմշակված արհեստական խեժեր. 
ռադիոակտիվ տարրեր գիտական 
նպատակների համար. ռադոն. ռադիում 
գիտական նպատակների համար. սառնազ-
դակներ. հացահատիկային բույսերի մշակման 
կողմնակի արգասիքներ արդյունա բերական 
նպատակների համար. չմշակված ակրիլային 
խեժեր. ռենիում. զգայունացված ռենտգենյան 
լուսակայված թաղանթներ. բաղադրություններ 
դողերը նորոգելու համար. ռուբիդիում. 
կաղապարման ավազ. սալիցիլային թթու. 
բորակներ. սամարիում. սոուսներ ծխախոտը 
բուրավետացնելու համար. մետաղական 
օճառներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. սկանդիում. սեբացինային թթու. աղեր 
(քիմիական պատրաստուկներ). չմշակված 
աղեր (հումք). աղեր (պարարտանյութեր). սելեն. 
սերմերի պահպանմանը նպաստող նյութեր. 
սիլիկատներ. սիլիցիում. սիլիկոններ. 
նատրիում. սուլֆիտներ. քիմիկատներ զոդման 
համար. քիմիկատներ եռակցման համար. 
կալցինացված սոդա. կաուստիկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կաուստիկ 
սոդա արդյունաբերական նպատակների 
համար. նատրիումի աղեր (քիմիական պատ-
րաստուկներ). ծծումբ. ազոտաթթվային բիսմութ 
քիմիական նպատակների համար. բարիտներ. 
շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ). 
ստեարինային թթու. ստրոնցիում. մուր 
արդյունաբերական կամ գյուղատնտեսական 
նպատակների համար. հեղուկներ էլեկտրական 
կուտակիչները սուլֆատազրկելու համար. 
սուլֆաթթուներ. ծծմբային թթու. ծծմբական 
թթու. աղտոր դաբաղման ժամանակ 
օգտագործելու համար. քիմիկատներ 
անտառային տնտեսության համար, բացառու-
թյամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
տալկ (մագնեզիումի սիլիկատ). աղաղակեղև. 
դաբաղիչ նյութեր. կալցիումի աղեր. 
դաբաղաթթու. տապիոկայի ալյուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. գինեքար, 
բացառությամբ դեղագործական նպատակների 
համար օգտագործվողի. գինեթթու. 
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տեխնեցիում. տելուր. մակերևութային ակտիվ 
նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապակին 
ներկելու համար. պատրաստուկներ ապակու 
խամրումը կանխելու համար. քիմիկատներ 
պատուհանի ապակիների խամրումը կանխելու 
համար. հող բույսեր աճեցնելու համար. 
ֆուլերային հող տեքստիլ արդյունաբերության 
համար. հազվագյուտ հողեր. պարարտ 
կավահող. քառաքլորմեթան. քառաքլորիդ ներ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ մանածա-
գործության համար. թալիում. թիոկարբոնիլիդ. 
թուլիում. թորիում. տիտանի երկօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարարտանյութ). 
պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ 
ապակի (լուծվող). արդյունաբերական պատ-
րաս տուկներ միսը փափկացնելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
հիվանդությունից պաշտպանելու համար. գինու 
սպիրտ. երանգավորող աղեր (լուսա-
նկարչություն). ռետինացնող (վուլկանացնող) 
պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսենոն. 
իտերբիում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատներ. 
ցիրկոնիումի երկօքսիդ. արդյունաբերական 
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատրաստ-
ման գործընթացն արագացնելու համար. 
ամոնիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերության 
մեջ օգտագործելու համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ. ալկալիական մետաղ-
ներ. ալկալիական մետաղների աղեր. 
ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյունաբերու-
թյան մեջ օգտագործելու համար. ալյումինի 
ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառությամբ 
գրասենյակային կամ կենցաղային սոսնձի). 
ամոնիումի աղեր. կենդանական ածուխ. 
ազոտաթթվական արծաթ. գունաբացող քիմի-
կատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
նիտրատներ. սոսինձներ երեսապատման 
սալիկների համար. բարիումի սուլֆատ. 
քիմիական նյութեր ներկեր պատրաստելու 
համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի 
երկկարբոնատ քիմիական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-

տակների համար. գունաթափող պատրաս-
տուկներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. զգայունացված չլուսակայված 
լուսաժապավեններ. փայտասպիրտի թորման 
արգասիքներ. հալանյութեր կարծր զոդման 
համար. հալանյութեր զոդման համար. բրոմ 
քիմիական նպատակների համար. 
անթրացենային քլորացված յուղ բույսերի 
պաշտպանության համար. ֆլոկուլյանտներ. 
լեցիթին (հումք). սուբստրատներ (տակդիր ներ) 
բույսերն առանց հողի աճեցնելու համար 
(գյուղատնտեսություն). ցելյուլոզների 
(թաղանթա  նյութերի) բարդ եթերներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կազեին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանց-
յալներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) պարզ եթերներ արդյու-
նա բերական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կուլտուրաներ միկրո-
օրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. գազի մուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. զգայունաց-
ված չլուսակայված կինոժապավեններ. 
կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
յուղեր մշակված կաշվի մշակման համար. 
կրեոզոտ քիմիական նպատակների համար. 
բաղադրություններ ձայնասկավառակների 
արտադրության համար. նյութեր ճարպերն 
անջատելու և տարրալուծելու համար. 
պլաստմասսաների դիսպերսում. լուծիչներ 
լաքերի համար. քաղցրացնող նյութեր, 
արհեստական (քիմիական պատրաստուկ ներ. 
քիմիկատներ ջրի մաքրման համար. 
փափկիչներ արդյունաբերական նպատակ ների 
համար. զտող նյութեր (անմշակ պլաստ-
մասսաներ). զտող նյութեր (քիմիա կան նյութեր). 
զտող նյութեր (անօրգանական). զտող նյութեր 
(բուսական). գլյուկոզա արդյունա բերական 
նպատակների համար. սոսնձանյութ (սոսինձ), 
բացառությամբ գրասենյակային կամ 
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կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ, 
որոնք աղյուսե կամ քարե շարվածքը 
պաշտպանում են խոնավությունից, բացա-
ռությամբ ներկերի. ձկան սոսինձ, 
բացառությամբ գրասենյակային, սննդային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների. կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. սինթետիկ նյութեր յուղերը կլանելու 
համար. խեցեգործական նյութեր մասնիկների 
տեսքով, որպես զտող միջոցներ օգտագործելու 
համար. կոմպոստ. բաղադրություններ 
տեխնիկական խեցեղենի արտադրության 
համար. դիատոմային հող. մետաղների 
խածանյութեր. պատրաստուկներ բույսերի աճը 
կարգավորելու համար. պատրաստուկներ 
նստվածքի (դիրտի) հեռացման համար, 
բացառությամբ կենցաղայինի. ծովաջուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով հարստացված պատրաս-
տուկներ բույսերի համար. քափուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական ուժեղարարներ թղթի համար. 
քիմիական ուժեղարարներ կաուչուկի (ռետինի) 
համար. բուսահող (հումուս) հողը 
պարարտացնելու համար. մագնիսական հեղուկ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. 
փոխհաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. խեցեգործա կան 
հավելանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու 
տեսքով). բաղադրություններ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու) 
համար. մածկանման լցանյութեր ավտո մոբիլի 
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր 
էլեկտրաֆորեզի համար. մածիկներ ապա-
կիների համար. փքեցրած կավ 
հիդրոպոնիկական կուլտուրաների համար 
(հիմնանյութ). պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
յուղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք). 
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական արտա-
դրության համար. ցողունային բջիջներ, 

բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվող ների. 
կուլտուրաներ կենսաբանական հյուսվածք-
ներից, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. պարարտանյութեր ձկան 
ալյուրից. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
սննդի արդյունաբերության համար. 
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար. գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության 
համար. լեցիթին սննդի արդյունաբերության 
համար. լեցիթին արդյունաբերական 
նպատակների համար. պեկտին 
սննդարդյունաբերության համար. պեկտին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գինեթթվային կալիում (տարտրատ) սննդի 
արդյունաբերության համար. գինեթթվային 
կալիում (տարտրատ) արդյունաբերական 
նպատակների համար. ալգինատներ սննդային 
արդյունաբերության համար. սնձան (գլյուտեն) 
սննդի արդյունաբերության համար. սնձան 
(գլյուտեն) արդյունաբերական նպատակ ների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդարդյու-
նա բերության համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնա-
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար. կաթնաֆերմենտներ արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. կազեին 
սննդարդյունաբերության համար. անուշադրի 
սպիրտ. քիմիական նյութեր պիգմենտներ 
պատրաստելու համար. պատրաստուկ ներ 
միկրոօրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկա-
կան կամ անասնաբուժական նպա տակներով 
օգտագործվողների. հողային խառնուրդներ 
թաղարային մշակաբույսերի համար. 
պատրաստուկներ մետաղների մխամեղմման 
համար. գլյուտամինի թթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների 
արտադրության համար. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) սննդարդյունաբերության համար. 
օրգանական թափուկներ (պարարտանյութ). 
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի 
արտադրության համար. կոլագեն (սոսնձանյութ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժանդակ 
միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
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նպատակների համար. վիտամիններ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
վիտամիններ սննդարդյունաբերության համար. 
հակաօքսիդանտներ արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. հակաօքսիդանտներ 
կոսմետիկայի արտադրության համար. հակա-
օքսիդանտներ դեղագործական ապրանք ների 
արտադրության համար. հակաօքսիդանտներ 
սննդային հավելույթների արտադրության 
համար. պրոտեիններ արդյունաբերության 
համար. պրոտեիններ սննդային հավելույթների 
արտադրության համար. պրոտեիններ 
սննդարդյունաբերության համար. ամոնիումի 
նիտրատ. վիտամիններ դեղագործական 
ապրանքների արտադրության համար. վիտա-
միններ կոսմետիկական արտադրության 
համար. ֆլավոնոիդներ արդյունաբերական 
նպատակների համար (ֆենոլաալդեհիդային 
միացություններ). թիմոլ արդյունաբերական 
նպատակների համար. հողի հերկելի շերտ. 
փոխհաղորդիչ յուղեր. չմշակված պոլիմերա յին 
խեժեր. քիմիական պատվածքներ ակնա-
ոսպնյակների համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). 
գոմաղբ. քսիլոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված 
բենզոլ. գրաֆեն. գիպս որպես պարարտանյութ 
օգտագործելու համար. նանոփոշիներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
դեղապատիճների արտադրության համար 
օգտագործվող դենդրիմերի հիմքով պոլի-
մերներ. քիմիական նյութեր հացահատիկային 
բույսերի հիվանդությունների կանխարգելման 
համար.

դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծ նուկներ. 
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային 
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալիզարինային 
ներկանյութեր. ալյումինային ներկեր. ալյումինի 
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
համար. ասբես տային ներկեր. հակակոռոզիա-
կան պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր 
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի 
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր). 
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի 
լաք. սև լաք. աուրամին. մանրէասպան 
ներկեր. բաղադրություններ ներքին հար-
դարանքի համար. հակակոռոզիական ժապա-
վեններ. կանադական բալզամ (բալասան). 
ներկանյութեր կարագի համար. ներկանյութեր 
գարեջրի համար. բիտումային լաքեր. 

պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի համար. 
խածանյութեր փայտանյութի համար. ներկեր 
փայտանյութի կամ փայտի համար. սիենա (մուգ 
դեղին ներկանյութ). լաքեր բրոնզապատման 
համար. բրոնզափոշի ներկելու համար. 
ներկանյութեր կաշվի համար. կարամելներ 
(սննդային ներկանյութ). կարամելացված 
ածիկ (սննդային ներկանյութ). պատվածքներ 
(ներկեր) գուդրոնապատված ստվարաթղթի 
համար. ներկեր խեցեգործական իրերի համար. 
կապարի շպար. գազի մուր (ներկանյութ). 
պաշտպանական նախաներկային պատ-
վածքներ տրանսպորտային միջոցների շրջա-
նակների (շասսիների) համար. ներկանյութեր 
կոշիկների համար. կրակաթ. տպագրական 
մածուկներ (թանաք). կոբալտի օքսիդ 
(ներկանյութ). որդան կարմիր. բևեկնախեժ. 
ներկանյութեր. ներկանյութեր ածիկից. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու 
համար. կոպալ (բուսական խեժ). անիլինային 
ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ 
փայտանյութը պահպանելու համար. խածա-
նյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր. 
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական 
անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր. տեմպերա. 
արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական 
ներկեր. ներկեր կենդանիների խարանման 
համար. ներկերի սիկատիվներ (չորացման 
ուժեղարարներ). ներկանյութեր մորթիների 
համար. պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող 
նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). 
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ 
(պատվածքներ). դեղնախեժ նկարչության 
համար. շելլաք (գոճխեժ). կարմրախեժ. 
բուսախեժեր. թանձր հակակոռոզիական 
քսուքներ. տպագրական ներկեր կլիշեների 
պատրաստման համար. ցինկի օքսիդներ 
(գունանյութեր). պաշտպանական յուղեր 
փայտանյութի համար. հակակոռոզիական 
յուղեր. հրակայուն ներկեր. ինդիգո 
(ներկանյութ). կապակցող նյութեր ներկերի 
համար. ներկանյութեր լիկյորների համար. 
կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). մետաղական 
փոշիներ գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների և տպագրության համար. 
մածիկներ (բնական խեժեր). մետաղական 
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նրբաթիթեղ գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպա տակների և տպագրության համար. 
բաղադրություններ մետաղների փայլա-
զրկումը կանխելու համար. պաշտպանական 
պատրաստուկներ մետաղների համար. 
կապարի սուսր. թուղթ զատիկի ձվերը ներկելու 
համար. աննատո (ներկանյութ). քրքում 
(զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ 
խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. ներկիչ 
էքստրակտներ փայտանյութից. կարբոնիլ 
փայտա նյութը պահպանելու համար. հանածո 
խեժի լաքեր. լաքեր. ներկեր (երանգավորիչներ) 
պատճենահանող ապարատների և մեքենաների 
համար. մակերևույթները բուսածածկույթից 
պահպանող ներկապատվածքներ. տպիչների 
և լուսապատճենահանող ապարատների 
համար լցված քարթրիջներ. բևեկն (ներկերի 
նոսրացուցիչ).   կարկատան-ներկեր  փոխա-
դրելի. ջրաներկեր նկարելու համար. յուղա ներկեր 
նկարչության համար. սննդային թանաք-
ներ. տպիչների քարթրիջներ լցված սննդային 
ներկերով. նշիչների տեսքով գունանյութեր 
կահույքի վերականգնման համար. գրաֆիտիից 
պաշտպանելու պատվածքներ (ներկեր). 
ներկեր (երանգավորիչներ) տպիչների և լուսա-
պատճենահանող ապարատների համար. 
լցված թանաքային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար.

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաս-
տուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր 
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. 
նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). կարմիր 
կրոկուս ողորկման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս-
մետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ 

սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկ ներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոս-
մետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոց-
ներ կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. քսուք-
ներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա. մաքրելու համար սոդա. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
մոմեր կաշվի համար. կրեմներ կաշվի համար. 
լվացող միջոցներ, բացառությամբ արդյունա-
բերական և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացառու-
թյամբ արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
ատամի մածուկներ. ատամի փոշիներ. 
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կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի 
(հղկանյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. 
դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմե-
տիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոս-
մետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. պատրաս-
տուկներ եղունգների խնամքի համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե 
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա 

(չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս-
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու 
դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. հղկա-
նյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչ ներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային 
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի 
համար. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. ներկանյութեր 
մորուքի և բեղերի համար. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ նիհարելու համար. 
սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ 
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզները մաքրելու համար. պատրաս-
տուկներ ջրհորդանները մաքրելու համար. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար (ոչ 
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. կպչուն նյութեր կոս-
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մետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և 
հոնքերը ներկելու համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի 
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ 
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել 
ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. միջոցներ բույսերի տերևներին փայլ 
հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկ-
ներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. սպիտակեցնող 
շերտիկներ ատամների համար. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 

համար. շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս-
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ 
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծ ման 
համար. կենցաղային քիմիական պատ-
րաստուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող 
հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի 
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար.

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. 
փայտի տաշեղ (մարխ) վառելու համար. 
կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի 
սահումը արգելակող պատրաստուկներ. 
մոմեր նոր տարվա տոնածառերի համար. 
թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակցող 
բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար. 
վառելափայտ. փայտածուխ (վառելիք). 
մոմեր լուսավորման համար. քարածուխ 
բրիկետավորված. տորֆ բրիկետավորված 
(վառելիք). փայտանյութի բրիկետներ. 
վառելիքի բրիկետներ. դյուրավառ փոշիացված 
խառնուրդներ. կարնաուբի մոմ (արմավենու 
մոմ). ցերեզին (մոմային դիէլեկտրիկ). 
քարածուխ. տորֆ (վառելիք). վառելանյութ. 
յուղեր կոշիկները յուղելու համար. մոմ (հումք). 
մոմ փոկերի համար. մոմ լուսավորման համար. 
մոմ արդյունաբերական նպատակների համար. 
կոքս. հանքային վառելիք. թանձր քսուքներ 
փոկերի համար. յուղեր կաշին յուղելու համար. 
տեխնիկական յուղեր. յուղեր շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. ճրագու. 
պատրաստուկներ փոշին մաքրելու համար. 
լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման համար. 
վառելիք լուսավորման համար. քսայուղեր. 
նավթային վառելիք. եթեր նավթային. լիգրոին 
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(վառելանյութ). պատրույգներ մոմերի համար. 
տեխնիկական վազելին արդյունաբերական 
նպատակների համար. դիզելային վառելիք. 
վառելիքային գազ. նավթագազ. գազոլին 
(չզտած բենզին). քսուքային գրաֆիտ 
(գրաքար). յուղ քարածխային խեժից. 
քարածխային յուղ. յուղեր քարե կամ աղյուսե 
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող 
յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկը կանխելու 
նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակելու 
համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր 
քսուքներ. պատրույգներ լամպերի համար. 
գորշածուխ. քսանյութեր. մազութ. բարբարուկի 
յուղ արդյունաբերական նպատակների համար. 
նավթա. ոսկրայուղ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. օլեին. լեռնային մոմ 
(օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին 
(բնաճարպ). բրդաճարպ. լանօլին. արևածաղկի 
ձեթ արդյունաբերական նպատակների համար. 
գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). կապակցող 
բաղադրություններ փոշու համար. յուղեր 
գործվածքների համար. շարժիչային վառելիք. 
կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր 
շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին 
պահպանելու համար. տեխնիկական յուղեր. 
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ 
(տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու 
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. 
յուղեր ներկերի համար. գեներատորային 
գազեր. մեքենայի յուղ. անուշահոտ մոմեր. 
էլեկտրական էներգիա. էթանոլ (վառելիք). 
աբեթ. փոշին կլանող բաղադրություններ. 
բենզին. կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք. 
քսիլենային վառելիք. դահուկների քսուքներ. 
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար. մեղրամոմ կոսմետիկական միջոցներ 
արտադրելու համար. 

դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա-
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք. 
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
գալարավարագույրներ. պողպատե թերթեր. 
պողպատե խողովակներ. մետաղական կցիչներ 
հաղորդափոկերի համար. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքներ. մետաղական ծայրա-
փողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի 

համահալվածք). մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. 
ալյումինե լար. խարսխասալեր. մետաղյա 
ծայրափողակներ. մետաղական մղլակներ. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական ձողեր. 
թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 
դարաններ վայրի գազանների համար. 
կապկպվածքներ բեռների տեղափոխման 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. հակաշփական համահալվածք. 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե 
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի 
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղական 
ամրանանյութեր բետոնի համար. անկիզելի 
պահարաններ (մետաղական կամ ոչ 
մետաղական). մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղա կան 
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա-
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. 
մետաղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական 
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ. 
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցա-
վանդակների համար, ձողեր մետաղական 
ցանկապատերի համար. բերիլիում (գլիցինիում). 
շղթաներ անասունների համար. երկեղջյուր 
զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք). 
մետաղական զրահապատվածք. մետաղական 
փականքներ տուփերի համար. մետաղական 
հեղույսներ. բալոններ (մետաղական 
պահեստարաններ) սեղմված գազերի կամ 
հեղուկ օդի համար. ճանաչման մետաղական 
ապարանջաններ. պողպատասալեր. կարծր 
զոդանյութեր. մետաղական կցաշուրթեր. 
բրոնզե տապանաքարեր. բրոնզից պատ-
րաստված իրեր (արվեստի ստեղծագործու-
թյուն). ճոպաններ կախուղիների համար, 
մետաղաճոպաններ կախուղիների համար. 
մետաղական ծայրապանակներ ճոպանների 
համար, մետաղական ծայրապանակներ 
մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական 
միացքներ մետաղաճոպանների համար. 
կադմիում. կախովի կողպեքներ. մետաղական 
թիթեղիկներ սեպապնդման համար. 
մետաղական ծայրապանակներ զբոսանքի 
գավազանների համար. մետաղական 
տարողություններ թթուներ պահելու համար. 
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արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության 
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում 
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. 
մետաղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող 
մետաղական միացուցիչ օղակներ շղթաների 
համար. շինարարական մետաղյա շրջանակ-
ներ. պատուհանի բլոկներ, պատուհանի 
անվակներ, պատուհանի հոլովակներ. 
մետաղական խողովակներ կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. պայտի 
մեխեր. մետաղյա ցցեր, մետաղյա առանցքներ. 
քրոմ. ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. 
մետաղական երիթակներ, մետաղական 
ճուլկիներ. մետաղյա բանալիներ. մեխեր. 
պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. 
մետաղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. 
մետաղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների 
համար.  մետաղական սյուներ կառուցվածք-
ների համար. ջրմուղի մետաղական 
խողովակներ. ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). 
պահածոյի մետաղական բանկաներ. մետաղյա 
բեռնարկղեր (պահպանման (պահեստավոր-
ման) և փոխադրման համար). մետաղյա 
զուգառելսեր. մետաղակաղապար (ձուլման 
արտադրություն). զնդաններ. կցվանքային 
մետաղական մակադրակներ կտուրների 
ջրամեկուսացման համար. խողովակների 
մետաղական արմունկներ, խողովակների 
մետաղական ճյուղավորումներ. մետաղական 
դռներ. գոտիները ձգելու մետաղական 
հարմարանքներ. մետաղական սեղմակներ 
(պահանգներ). մետաղյա կեռեր կաթսայիկների 
համար. պատուհանի մղլակներ. կեռեր 
(երկաթեղեն իրեր). պատուհանների մետաղա-
պատվածքներ. լարեր սովորական մետաղ-
ներից. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
պղինձ. պղնձե օղակներ. անջրանցիկ մետաղյա 
ամրակապեր. մետաղական պահեստարաններ 
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար. 
դռան առջևի քերակներ կեղտը կոշիկի 
ներբաններից հեռացնելու համար. 
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ. 
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ. 
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար. 
մետաղական պտուտակներ, մետաղական 
պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե 
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ 
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ. 

շինարարական մետաղյա կալունակներ, 
շինարարական մետաղյա բարձակներ. 
մետաղյա սանդուղքներ. լուսամուտի մետա-
ղական սողնակներ. մետաղական խողովակներ. 
մետաղական ռելսեր. պատուհանների 
մետաղյա պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. 
երկաթալար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված թուջ. երկաթի հանքաքար. դռները 
փակելու ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. 
ֆեռովոլֆրամ. շինարարական մետաղական 
ամրան. բույթեր (երկաթեղեն իրեր). ունկով 
հեղույսներ. մետաղական փականքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականների, մետաղական 
փականներ, բացառությամբ էլեկտրականների. 
գալենիտ (հանքանյութ). կապարակնիքներ. 
գերմանիում. մետաղական հողմացույց ներ. 
լեռնագնացների կոշիկների սեպեր. լեռնա-
գնացների կոշիկների երկաթե մեխեր. յուղելու 
ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. 
զսպանակավոր փականքներ, զսպանակա վոր 
փականներ. ինդիում. մետաղական խորհրդա-
նշաններ տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին 
մետաղական շերտավարագույրներ, արտա քին 
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա-
կան հենահարթակներ հրթիռների արձակման 
համար. մետաղական կավարամածներ. 
մետաղական խարտուք. մետաղյա սանդղա-
հեծաններ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ 
(միներալ). կոճղեր սովորական մետաղներից. 
դռների կամ պատուհանների միջակապեր. 
մետաղական անվակներ մահճակալների 
համար, մետաղական անվիկներ մահճակալների 
համար. մետաղական մղլակներ. բլյումներ 
(պողպատի գլոցուկ) (մետաղագործություն). 
մագնեզիում. մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ. մետաղական սեղմ օղակ ներ 
կոթերի, բռնակների համար. մետաղական 
կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. 
մետաղական տակդիրներ բեռների փոխա-
դրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. մետաղական 
հենահարթակներ բեռների տեղափոխման 
համար, մետաղական տակդիրներ բեռների 
տեղափոխման համար. մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). մետա ղա-
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կան ծածկարաններ (շինարարություն). դռան 
մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորա կան 
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. 
գործվածքներ մետաղալարից. հրակիր 
մետաղներ. մետաղական անվակներ կահույքի 
համար, մետաղական անվիկներ կահույքի 
համար. ագուցավոր մետաղական ցցեր. 
մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ. 
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի 
մետաղական երեսապատվածքներ (շինարա-
րություն). նիկել. նիոբիում. շինարարական 
մետաղական մակադրակներ ջրամեկուսացման 
համար. տների լույս չարձակող մետաղական 
համարներ. փակոցափեղկեր մետաղական. 
մետաղական ցանկապատեր. մետաղական 
զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ մեխանիկա-
կան լույս չարձակող մետաղական պանելներ. 
պատերի շինարարական մետաղական 
երեսվածք. մետաղյա կեռիկ-կախիչներ 
հագուստի համար. մետաղական գլդոններ 
(կառուցվածքներ). լեզվակներ փականքների 
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ 
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
մետաղական առաստաղներ. մետաղյա 
հատակներ. շինարարական մետաղական 
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ 
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական 
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտա-
րակներ. դռան մետաղական բռնակներ. 
մետաղական գամեր. մետաղական դարբասներ, 
մետաղական ճակատամուտք. դռների 
մետաղական լողաթներ, դռների մետաղական 
ժապավեններ. պողպատե տափակ նախա-
պատրաստուկներ, դռան մետաղական 
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանա-
լիների համար. մետաղական հեռագրասյուներ. 
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ 
մետաղական հեծաններ. հավաքովի մետա-
ղական հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր 
իրեր. լույս չարձակող ճանապարհային ոչ 
մեխանիկական, մետաղական նշաններ. 
մետաղական միացքներ խողովակների համար. 
մետաղալարերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող 
միացուցիչ). փաթեթավորման մետաղական 

տարողություններ. մետաղական պահեստա-
րաններ. դռան մետաղական շեմեր. 
չլուսարձակող ոչ մեխանիկական մետաղական 
ազդանշաններ. շարժական մետաղական 
ջերմոցներ. մետաղական փականքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. մետաղական 
նեցուկներ, մետաղական սահմանափակիչ ներ. 
մետաղական բունկերներ. զանգուլակներ 
կենդանիների համար, զանգակներ կենդա-
նիների համար. զանգուլակներ, զանգեր, 
զանգակներ. մետաղալար զոդման համար. 
մետաղական փականներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի, մետաղական 
կափույրներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ սովորական մետաղներից. 
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ 
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ 
(դյուրակիր). ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան. 
մետաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, 
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական 
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ. 
ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. 
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր. 
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր 
մետաղական ապակեկալներ. մետաղյա պաշտ-
պանող օղակներ, մետաղյա պնդացնող 
օղակներ. մետաղական մեծավանդակներ 
(կառուցվածքներ). ցիրկոնիում. պողպատե 
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածքներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու մետա-
ղական պանելներ. մետաղական ամրանա-
նյութեր խողովակների համար. շինարարական 
մետաղական ամրանանյութեր. մետաղական 
ամրանանյութեր շարժափոկերի համար. 
սովորական մետաղներից պատրաստված 
գեղարվեստական իրեր. մետաղական 
շինարարական շաղախատաշտեր. մետա-
ղական տաշտեր թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու 
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հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր-
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 
տակառների մետաղական օղագոտիներ. 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ հեծա-
նիվն երի կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ 
շշերի համար, պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար, մետաղական կափարիչներ շշերի 
համար. շշերի մետաղյա կափարիչներ. մետա-
ղական միջոցներ շշերի խցանափակման 
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. 
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր 
եռակցման և զոդման մետաղական ձողեր. 
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռ-
ների տեղափոխման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. առասաններ բեռ-
ները փոխադրելու համար. մետաղական 
կիսանդրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ. 
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական 
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղա-
կան հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. մետա-
ղական սեղմակներ ճոպանների, մետաղա-
ճոպանների համար. պատուհանների 
մետաղական շրջանակներ. կարկասներ 
ջերմոցների համար. մետաղյա վրաքաշներ. 
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ. 
կապկպվածքի մետաղական թելեր 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
դռները բացելու ոչ էլեկտրական հարմա-
րանքներ. շինարարական մետաղական 
սալիկներ. հատակի մետաղական սալեր. 
մետաղական դամբարաններ. մետաղական 
ֆուրնիտուր դագաղների համար. մետաղական 
բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետաղա-
կան եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների 
համար. մետաղական հոդակապեր. շինա-

րարական մետաղական հիմնակմախքներ. 
դռան մետաղական շրջանակներ. մետաղյա 
նյութեր ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. 
ծխնելույզների մետաղական գլխանոցներ. 
մետաղական ջրհորդաններ. ցամաքուրդային 
խողովակների մետաղական կափույրներ. 
մետաղական միջնապատեր. սյուների 
մետաղական պատյաններ նավթահորերի 
համար. մետաղական պահեստարաններ 
հեղուկ վառելիքի համար. շարժական 
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական պահես-
տա րաններ. մետաղական ճոպաններ. մետա-
ղական քիվեր. քիվերի մետաղական 
բեկվածքներ, քիվերի մետաղական մոլդինգ-
ներ. մետաղական անկյունակներ. մետա  ղական 
պատուհաններ. դռների մետաղապատ-
վածքներ. մետաղական անվիկներ բացովի 
դռների համար. մետաղական կափարիչներ 
դիտահորերի համար. մետաղական տանիքա-
պատվածքներ. կեռեր հերձաքարն (շիֆերը) 
ամրացնելու համար (երկաթեղեն իրեր). 
հագուստի կախարանների մետաղյա կեռիկներ. 
չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական 
բաքեր. սանդուղքների մետաղական աստի-
ճաններ. ջրհորդան մետաղական խողովակներ. 
ճկուն խողովակները փաթաթելու ոչ 
մեխանիկական թմբկագլաններ. ջրմուղի 
խողովակների մետաղական փականներ. 
շինարարական մետաղական փայտամածներ. 
մետաղյա հենասանդուղքներ. շարժական 
մետաղական նավասանդուղքներ ուղևորների 
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ. 
մետաղական պնդօղակներ. մետաղական 
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար. 
մետաղական ճյուղավորություններ խողովա-
կաշարի համար. մետաղական շրջանակներ 
գերեզմանների համար, մետաղական 
շրջանակներ մահարձանների համար. 
մետաղական ցանկապատեր. ճկուն խողովակ-
ները փաթաթելու մետաղական ոչ 
մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա 
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ. 
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր 
մետաղ. մետաղական փականքներ պորտ-
ֆելների համար, մետաղական փականքներ 
պայուսակների համար. մետաղական 
ֆուրնիտուր կահույքի համար. շինարարա կան 
մետաղական պանելներ. արձանիկներ 
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սովորական մետաղներից. մետաղական 
ժապավենները ձգելու հարմարանքներ (ձգող 
միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղապարներ. 
մետաղական տապանասալեր. մետաղյա 
մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ 
տապանաքարերի համար. գերեզմանների 
մետաղական կոթողներ. մետաղական 
հուշատախտակներ. բուխարիների մետա-
ղական ցանցեր, վառարանների մետաղական 
ցանցեր. մետաղական կանգադարակներ 
տակառների համար. մետաղական ֆուրնի տուր 
մահճակալների համար. դռների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ 
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետա-
ղական միջոցներ խրձերի համար. 
ճանապարհային վթարային մետաղական 
ցանկապատեր. մետաղյա արկղիկեր, մետաղյա 
սնդուկներ. տարբերիչ մետաղական ցուցա-
նակներ, մետաղական անվանատախտակներ. 
գրանց ման մետաղական համարանշաններ, 
համարի գրանցման մետաղական թիթեղներ. 
կերմետ ներ (խեցեղեն՝մետաղափոշուց և 
դժվարա հալ միացություններից). տակառների 
մետաղյա ծորակներ. մետաղական սյուներ 
հայտարարությունների համար. կառանման 
մետաղական տակառներ. ծխնելույզի 
մետաղական խողովակներ. մետաղական 
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ 
օդափոխիչ և օդի լավորակման հարմարանքների 
համար. մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման 
և փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ 
մեխանիկական մետաղական ձագար ներ. 
տառեր և թվեր սովորական մետաղ ներից, 
բացառությամբ տպագրականների. մետա-
ղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովա-
կաշարերի համար. ճնշումային մետաղական 
խողովակաշարեր. հեռախոսի մետաղական 
խցիկներ. մետաղյա արկղեր գործիքների 
համար. մետաղական արկղեր գործիքների 
համար (դատարկ). մետաղյա հավանոցներ. 
արգելակային սեղմակներ (անիվների 
բլոկավորման կալուններ). պողպատյա ճոպան-
ներ. մոծակապաշտպան մետաղա կան ցանցեր. 
լեռնագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե 
տակդիրներ բուխարիների վառելափայտի 
համար. թռչուններին վանող հողմային 
մետաղական սարքեր. մետաղական 
վանդակներ վայրի գազանների համար. 

փոշենման մետաղներ. հրահեստ մետաղյա 
շինանյութեր. կանաչով հյուսապատված 
տաղավարներ (մետաղական կառուցվածքներ). 
մետաղական ախոռներ. մետաղական խոզա-
բներ. հավաքովի մետա ղական տներ 
(պատրաստի հավաքակազմեր). մետաղական 
սկուտեղներ. փողոցի մետաղական 
ջրհորդաններ. պտուտակավոր մետաղական 
կափարիչներ շշերի համար. ոչ էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. ոչ 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական 
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի 
ծածկերի համար. շինարարական մետաղա կան 
սալեր. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
ֆոտոգալվանական տարրերով ներկառուցված 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիք ներ 
լոգարանների համար. տոպրակների 
մետաղական անշարժ բաշխիչներ շների 
մնացորդների համար. 3D– տպագրության 
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. 
մետաղական կեռիկներ պատուհանների 
համար. դռների մետաղական հենարաններ. 
տանիքների մետաղական փորակավոր 
կղմինդրներ. մետաղական ճաղաշարքեր. 
երեսպատման մետաղական պատվածքներ 
կառուցատարրերի համար. շիկագլոցված 
պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. 
շերտահանված մետաղյա ձողեր. ձգված և 
ողորկված մետաղյա ձողեր. պայուսակների 
մետաղյա կախիչներ. մետաղյա նեցուկներ 
կահույքի համար. մետաղյա պիտակներ. 
մետաղյա կանիստրներ (ջրամաններ). 
մետաղյա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար. 
մետաղյա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ). 
մետաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու 
համար. մետաղյա մեխեր կոշիկների համար. 
կոշիկների մետաղյա կրնկատակեր. էլեկ-
տրոնային անկիզելի պահարաններ. մետաղյա 
ծալովի դռներ. մետաղյա ձուլածոներ 
շինությունների համար. բուխարիների 
մետաղյա դարակներ. տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված մետաղական 
թեք հարթակներ. սովորական մետաղներից 
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. մետաղյա զսպանակավոր դռներ. 
նավթի արտահոսքի համար մետաղյա 
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բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր. 
մետաղյա խցաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
բուխարիների մետաղյա ճաղավանդակներ.

դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. երկաթ-
ուղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. օդային 
փոխակրիչներ. օդային տրանսպորտային 
միջոցներ. օդապարիկներ. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և 
պիտույքների հավաքակազմեր դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր 
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ). 
կախոցների մեղմիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ինքնաթիռ – ամֆիբիաներ. սահելուց պաշտ-
պանող հարմարանքներ տրանս պորտային 
միջոցների դողերի համար. հակասահքային 
շղթաներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. 
կցանքների կցիչներ տրանս պորտային 
միջոցների համար. ավտոբուս ներ. հեռընթաց 
ավտոբուսներ. կատերներ. բեռնա տար 
ավտոմեքենաներ. ավտոմոբիլների հետգցովի 
թափքածածկեր. շղթաներ ավտո մոբիլների 
համար. շասսիներ ավտոմոբիլ ների համար. 
հետընթացքի ազդասարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր). 
լաստանավեր. բեռնախցիկներ տրանս պոր-
տային միջոցների համար. դիրիժաբլներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվն երի 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. երկաթուղային շարժակազմերի 
անիվների կալանդների կատարներ. 
ոլորալիսեռներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. նավիրաններ. նավերի կեռեր. ղեկային 
սարքվածքներ նավերը կառավարելու համար. 
սարքվածքներ նավերը զատելու համար. թեք 
նավարաններ նավերի համար. պտուտակային 
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր. 
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. 
հանքային ձեռնասայլակների անիվներ. 
հեծանիվներ. հենակներ հեծանիվների համար. 
երկաթուղային վագոնների սայլակներ. 
նավամակույկների մակույկահեծաններ. ցեխից, 
կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ 
սայլակներ. կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. 
կեսոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 

անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
հետգցովի թափքածածկեր. ավտոկցանքներ. 
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մեխանիզմների քարտեր, բացառությամբ 
շարժիչների. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների անվա-
կունդեր. շղթաներ հեծանիվների համար. 
անդամալույծի բազկաթոռներ. բեռնանավեր 
(կցանավեր). մակույկներ. բեռնատար 
սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի համար. 
ձուլասայլակներ. մեքենաներ գոլֆի համար. 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ. ղեկեր. 
շարժակազմեր ֆունիկուլյորների համար. 
երկաթուղային շարժակազմեր. ծխատար 
խողովակներ նավերի համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկներ. 
տրանսպորտային միջոցների թափարգելներ. 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելներ (բուֆերներ). հիդրավլիկական 
համակարգեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. հեծանիվների ղեկեր. քնամահճակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ողնակողեր (նավերի). հեծանիվների դողեր. 
հեծանիվների ատամնանիվներ. արգելակներ 
հեծանիվների համար. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների անվահեցեր. ծնկավոր 
լծակներ հեծանիվների համար. հեծանիվների 
անվակունդեր. հեծանիվների ոտնակներ. 
պոմպեր հեծանիվների համար. հեծանվային 
անվաճաղեր. հեծանիվների անիվներ. թամբեր 
հեծանիվների համար. մոտոցիկլետների 
կանգնակներ. ատամնավոր փոխանցիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. լողուն դրագներ (նավեր). երկաթուղա-
սայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. կցորդիչների 
ագույցներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մանկական անվտանգ 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. դողածածկաններ. տրանսպորտա յին 
միջոցների հակակշիռներ անիվների հավա-
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սարա կշռման համար. տիեզերական ապա-
րատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային 
նավատորմիղ). սռնիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. սռնիների վզիկներ. 
հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. պահ-
պանական ցանցեր հեծանիվների համար. 
բեռնացանցեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվակունդերի (անիվների) թասակներ. 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվակունդերի ամրակապեր. 
ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-
սառնարաններ (երկաթուղային տրանսպորտ). 
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. նավախելի թիեր. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոց ների 
նստոցների համար. լուսանցույցներ. 
հիդրոինքնաթիռներ. հիդրոպլաններ. 
ննջավագոններ. շոգեշարժներ. լոկոմոտիվներ. 
քարշուժային շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
երկաթուղային վագոններ. ոտնատեղեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ուժային 
մեխանիզմներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ռազմական տրանսպորտ. 
ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մոտոցիկլետներ. վազանցի կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջրային տրանսպորտային միջոցներ. 
նավեր. նավերի թիապտուտակներ. 
օմնիբուսներ. թիեր կանոեի համար. 
հողմապակիներ. անվադողերի բութակներ. 
պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր. 
կամրջանավեր. դռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմոբիլային 
բեռնախցիկներ դահուկների համար. եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ բեռների 
փոխադրման համար. մանկասայլակներ. 
պատյաններ մանկասայլակների համար. 
մանկական սայլակների հետգցովի 
թափքածածկեր. պտուտակային շարժասարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվաճաղեր. 
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար. 

վերելակներ լեռնագնացների համար. 
կախոցների զսպաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. վագոն – ռեստորաններ. 
հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբեր 
մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկլետների 
սայլակներ. նստոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). կառանասյուներ (ծովային). 
թիկնաթոռով վերելակներ. թիակալներ. 
կործվող (շրջվող) սայլակներ. թռչող 
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր. սահնակներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). տրամվայներ. 
սարքվածքներ և հարմարանքներ 
ճոպանուղիների համար. ֆունիկուլյորներ. 
կախովի ճոպանուղիներ. եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ. տուրբիններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային, օդային, ջրային և 
ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ. մոպեդներ. պատուհաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) փոխա-
դրման համար զանազան նպատակներով. 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. շրջվող սարքեր 
(վագոնների, վագոնետների մասեր). 
զբոսանավեր. օդագնացության մեջ 
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և 
հարմարանքներ. հակաշլացման հարմա-
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլների 
թափքեր. ավտոմոբիլների թափարգելներ. 
մեղմիչներ ավտոմոբիլների համար. 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր տրանս պոր-
տային միջոցների համար. ազդանշա նային 
շչակներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլ – բետոնախառնիչներ. հեծանիվ-
ների անվախուցեր. արգելակային լրակազմեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային կալուններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների փոխանցատուփեր. 
ձեռնասայլակներ. սայլեր. հեծանիվների 
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շրջանակներ. թափքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ինքնանետվող բազկա-
թոռներ թռչող ապարատների համար. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդիչ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. պտտման 
մոմենտի կերպափոխիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանային ցուցիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ծխատար խողովակներ 
լոկոմոտիվների համար. ղեկանիվներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. սանի-
տարական տրանսպորտային միջոցներ. 
անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
աերոսահանավեր. վառելիքի բաքերի 
կափարիչներ. շարժաձողեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(բացառությամբ մոտորների և շարժիչների 
մասկազմողների). հետնամասի բեռնամբար-
ձիչներ (տրանսպորտային միջոցների մասեր). 
անվտանգության կապովի գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստելատեղերի 
համար. արևապաշտպան հարմարանքներ 
ավտոմոբիլների համար. շարժահաղորդման 
տուփի լիսեռներ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար. անվտանգության 
բարձիկներ ( ավտոմոբիլների անվտանգու թյան 
միջոցներ). հեծանիվների զամբյուղներ. 
ավտոտներ. սայլակների անվակներ 
(տրանսպորտային միջոցների). սայլակներ 
մաքրման համար. նավերի բախամեղմիչներ. 
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ). 
հեծանիվների կողովներ. սայլակներ մթերք-
ների համար. ձնագնաց մեքենաներ. 
հեռակառավարվող տրանսպորտային 
միջոցներ, բացառությամբ խաղալիքների. 
սկուտերներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
նավի կայմեր. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների ղեկերի համար. սփոյլերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցոլալապտերների մաքրիչներ. արգելակային 
կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 

պահեստային անիվների պատյաններ. շրջովի 
թափքով բեռնատար վագոնիկներ. սիգարետի 
վառիչներ ավտոմոբիլների վահանակների 
վրա. արգելակային սկավառակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հեծանիվների խուրջիններ. հեծանիվների 
զանգեր. մոտոցիկլետների զանգեր. 
զրահամեքենա. շարժիչների հենարաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ռազմական նշանակության անօդաչու 
թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական 
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր. 
հետևի կողային դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մոծակապաշտպան ցանցեր մանկական 
սայլակների համար. տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման բռնակներ. 
անվարորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար 
ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխրա-
մաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար. 
մոտոցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկ-
լետների ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետների 
համար. մոտոցիկլետների կողովներ. պինդ 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական 
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակներ. 
հաշմանդամների սայլակներին հարմարեցված 
ոտնամուշտակներ. անվադողերի ներ դրվող 
օդախցիկներ. զբոսասայլակներին հար-
մարեցված պայուսակներ, մանկական 
զբոսասայլակներին հարմարեցված պայու-
սակներ. հեռակառավարվող տրանսպորտային 
միջոցներ ստորջրյա զննումների համար. 
ինքնավար ստորջրյա տրանսպորտային 
միջոցներ ծովի հատակի զննումների համար. 
սիլֆոններ միակցված ավտոբուսների համար. 
էլեկտրական հեծանիվներ. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ. ռոբո-
տացված ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող 
խցիկներ (դրոն). ձկնորսական ձեռնասայլակներ. 
անիվներով վանդակավոր սայլակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
պնդօղակներ. սեղմակներ նախատեսված 
ավտոմեքենայի պահեստամասերը ավտո-
մեքենայի թափքին ամրացնելու համար. 
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փրկարարական սահնակներ. էվակուատորներ. 
աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանքներ 
հեծանիվներ փոխադրելու համար. հեծանիվի 
կցանքներ. սայլակներ ընտանի կենդանիների 
համար. բեռնատարներ ներկառուցված 
կռունկով. առաքման դրոններ. տեսախցիկ-
ներով հեռակառավարվող ուղղաթիռներ. 
գիրոկոպտերներ. ուղղաթիռներ. ինքնա-
հավասարակշռվող ինքնագլորներ. ինքնա-
հավա սա րա կշռվող տախտակներ. 
ինքնա  հա վա սա րակշռվող էլեկտրական 
ունիցիկլեր. տրանսպորտային միջոցների ծած-
կերի ամրակներ.

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների ժապա-
վեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ 
ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտեզա-
գրքեր). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 
տոմսեր. կենսաբանական կտրվածքներ 
մանրադիտակով ուսումնասիրելու համար 
(ուսուցողական նյութեր). տպարանային 
կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ներկանյութով ժապավենների կոճեր. 

ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. բրոշյուրներ. ասեղնա-
գործության նմուշներ (սխեմաներ). գրա-
սենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ. բյուվարներ (սեղանի թղթա-
պանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). զմուռսի 
կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույք ներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. 
ստվարաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների 
համար. ծակոտված քարտեր ժակքարդյան 
մանածագործական հաստոցների համար. 
ստվարաթղթե դիտափողակներ. կատալոգներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
երգարաններ. տպագրական շարվածքի 
սեղաններ. թղթապանակներ փաստաթղթերի 
համար. նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
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համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենա-
ների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչ ների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչա-
ծայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. 
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ. 
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու 
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար. 
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
ծակոտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
թանաք. ներկանյութով ժապավեններ. 
թանաքամաններ. գրասենյակային հարմա-
րանքներ ծրարները կնքելու համար. 
լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ 
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. զտող նյութեր 
(թղթից). բլանկներ (տպագրված). գրասենյա-
կային պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. 
ածխային մատիտներ. կորաքանոններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). շարվածքա-
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալվանա-
ստերեոտիպեր աշխարհագրական քարտեզներ. 
գլոբուսներ.  ջրաներկ  բացելու բաժակապ-
նակներ նկարիչների համար. գրաֆիկական 
վերարտադրություններ. գրաֆիկական (գծա-
նկարչական) պատկերներ. գրասենյակային 
քերակներ (տեքստում ուղղումներ անելու 
պիտույքներ). փորագրման տախտակներ. 
հեկտոգրաֆներ. տպագիր կարգացուցակներ. 
խոնավարարներ մակերևույթների համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). փոստային 
բացիկներ. տպագիր արտադրանք. պիտակ-
ները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. ոչ 
մանածագործական օֆսեթային պաստառ. 
տպագրական դյուրակիր շարվածքներ (գրա-

սենյակային պիտույքներ). տպագրական 
հրատարակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). 
փոստային թուղթ. ճնշածծաններ. չափանշման 
ասեղներ գծագրության համար. գծագրական 
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. 
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե 
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթերն ամրացնելու հարմարանքներ 
(ամրակներ). համարադրոշմիչներ. յուղա-
նկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներկա-
պնակներ նկարիչերի համար. պանտոգրաֆներ 
(գծագրական գործիքներ). թղթագրենական 
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական 
գլանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրա-
ֆարետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար ծանուցատետրեր. 
թուղթ ռենտգենյան նկարների համար. 
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպա-
գրական). կազմարարական նյութեր. գործված 
պաստառ կազմարարական աշխատանքների 
համար. թելեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. գործված պաստառ 
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենա ներում 
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). ամսագրեր 
(պարբերական). թղթե ժապավեններ, բացա-
ռությամբ գալանտերեայի կամ մազերի 
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զարդերի. գրամեքենաների ժապավեններ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե 
տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխա-
տասեղանի համար. գրամեքենաների ստեղներ. 
կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. փոստային նամա-
կանիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշմա-
կնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանսպա րանտներ (գրասենյակային 
ապ րանք ներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատ րաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. հասցեներով 
թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների 
համար. ալմանախներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող 
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նկարելու վրձիններ. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյա կային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
գրասենյակային ռետիններ. մանկական թղթե 
կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ փայտա-
զանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ 
շշերի համար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ. 
ծանուցագրեր (գրասենյակային). պղպջակավոր 
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասենյակային պահարանիկներ (գրա-
սենյակային). սոսինձներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (գրասենյակային). թղթե 

կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. գծագրական անկյունաքանոններ. 
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ). 
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). թանաքամաններ. գրասարքեր. 
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք 
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախ-
տակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ 
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
ներկանյութով ժապավեններ տպիչների 
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանք-
ներ (գրասենյակային սարքավորանք). 
կոմիքսների գրքույկներ. գրասենյակային 
թուղթ. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. 
ձողիկներ տուշով գրելու համար. թանաքա-
քարեր (թանաքապահոց). երաժշտական 
բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. մոմած թղթեր. անձնագրերի 
կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. 
թուղթ պահարանների արկղերի համար 
(բուրավետացված կամ ոչ). կրեդիտային 
տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). փաստա-
թղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). սուան-թուղթ (չինական 
նկարչության և գեղագրության համար). 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրո նային. 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու-
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զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, բացա-
ռությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդա մթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. տպված 
կտրոններ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե 
տոպրակներ ընտանի կենդանիների 
թափոնները հեռացնելու համար. ճապոնական 
թուղթ (վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. 
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ. 
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. 
մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. թղթե 
տոպրակներ բժշկական գործիքների 
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ 
բժշկական զննման սեղանների համար. 
ատամնաբուժական սկուտեղների թղթյա 
ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա 
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). պլաստիկե 
թելեր 3D տպագրության համար.

դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ 
թաղանթանյութ. ակրիլային խեժեր, 
կիսաֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ 
վարագույրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե 
հերձաքար. ջրցանման ճկափողեր. ձայնա-
մեկուսիչ նյութեր. անջրանցիկ խտարար 
օղակներ. բալատա. անջրանցիկ խցվածքներ. 
ռետինե խցվածքներ բանկաների համար. 

ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկանյութեր 
ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր 
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետինե 
կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ռետինե 
հարվածամեղմիչներ, ռետինե թափարգելներ. 
ճկուն ոչ մետաղական խողովակներ. մեկուսիչ 
նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող 
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար. 
թուղթ էլեկտրական կոնդենսատորների համար. 
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար. 
ռետինաքուղեր. բամբակ խծուծման համար. 
միջադիրներ գլանների համար. դիէլեկտրիկներ 
(մեկուսիչներ). ասբեստի թերթեր. էբոնիտ. 
ձայնամեկուսիչ պատվածքներ կեղևից. 
առաձգական թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. մակադրակներ 
կցորդիչների համար. խծուծման նյութեր. 
միջադիրներ ջերմային ընդարձակման 
ազդազերծման (կոմպենսացման) համար. 
քիմիա կան բաղադրություններ հոսա-
կորուստները վերացնելու համար. միջադիրներ. 
ասբեստաթաղիք. մեկուսացման թաղիք. 
ռետինացված (վուլկանացված) թելք. զոդման 
պլաստմասսայե թելեր. մասնակի մշակված 
նյութեր արգելակային միջադիրների համար. 
մեկուսիչ ձեռնոցներ. գուտապերչ. մեկուսիչ 
յուղեր տրանսֆորմատորների համար. մեկուսիչ 
յուղեր. ցելոֆանի թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ 
գործվածքներ. մեկուսիչ լաքեր. մեկուսիչ 
բաղադրություններ շենքերը խոնավությունից 
պաշտպանելու համար. մետաղական մեկուսիչ 
նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր. մեկուսիչ 
խարամաբամբակ. հանքային բամբակ 
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. 
լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաստառից 
ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների ոչ 
մետաղական կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչներ 
մեքենաների մասերը պաշտպանելու համար. 
խտացնող հերմետիկ նյութեր միացքների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
փայլար. ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ, բացառությամբ փաթեթվածքի 
համար օգտագործվողների. ոչ մետաղական 
միացքներ ճկուն խողովակների համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

73

ՄԱՍ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2020

միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային 
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար. 
սինթետիկ խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև 
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված 
(վուլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման 
համար. ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե 
գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. 
ասբեստե խծուծվածք. կափույրներ բնական 
կաուչուկից կամ ռետինացված (վուլկանացված) 
թելքից. վիսկոզային թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսիչներ երկաթու-
ղիների համար. կպչուն ժապավեններ, 
բացառությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի 
կամ կենցաղայինի. ոչ մետաղական ամրաններ 
սեղմած օդը առբերելու համար. ասբեստային 
ստվարաթուղթ. ասբեստաթելք. ամրանավորող 
ոչ մետաղական նյութեր խողովակների 
համար. ասբեստ. ինքնասոսնձվող ժապա-
վեններ, բացառությամբ բժշկականի, 
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե 
սահմանափակիչներ. մալուխային մեկուսիչ-
ներ. ռետինե թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. ածխածնային թելքեր, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. 
մեկուսիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. 
ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթավոր-
ման (միջադրման, խծուծման) նյութեր. 
պլաստմասսայե թելքեր, բացառությամբ 
մանածագործվածքայինի. մեկուսիչ ապակե-
թելք. գործվածքներ ապակե թելքից 
մեկուսացման համար. պլաստմասսայե թելեր, 
ոչ մանածագործական նպատակների համար. 
զտող նյութեր (փրփրուն, մասնակի մշակված, 
կամ պլաստիկ թաղանթներ). մեկուսիչ 
ժապավեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը 
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր 
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնելու 
համար. մեկուսիչ ծեփոններ. պլաստմաս-
սայե թաղանթներ գյուղատնտեսական 
նպատակների համար. ծաղկակալիչներ 
փրփրանյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ 
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման 
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների 
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. 
անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. 

հերմետիկացնող կպչուն ժապավեններ. 
դռների կաուչուկից սահմանափակիչներ. 
պատուհանների կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն 
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին 
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. զտող 
նյութեր մասնակի մշակված պլաստմասսայե 
թաղանթներից.

դաս 19. հայտարարությունների ոչ 
մետաղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. 
ալաբաստր. ասբեստացեմենտ. ասբեստ 
պարունակող շինարարական լուծույթներ. 
հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի 
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար 
արծաթաբեր ավազ. բրուտակավ. հրահեստ 
աղյուսներ. ասֆալտ. ճանապարհային 
ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր 
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական 
զարդաճաղեր. բիտումներ. խեժապատված 
շինարարական սղոցանյութեր. բարաքներ. 
առևտրային կրպակներ. տանիքի հերձաններ 
(բաղդադի) (գոնտեր տանիքածածկի համար). 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումա յին 
շինանյութեր. մասնակի մշակված անտա-
ռանյութ. շինարարական ոչ մետաղական 
տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ 
ֆաներ. մշակված անտառանյութ. ատաղ ձա-
փայտ. սղոցված անտառանյութ. ճանա-
պարհային փայտե պատվածքներ. միաշերտ 
նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ. 
փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ 
շինանյութեր. աղյուսներ. աղյուսակավ. 
կապակցող նյութեր բրիկետավորման համար. 
հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ. 
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական 
աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի). 
շինարարական ստվարաթուղթ. բիտումա-
վորված ստվարաթուղթ (շինարարական). 
հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ 
մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղական 
շինարարական հիմնակմախքներ. նյութեր 
ճանապարհաշինության և ճանապարհային 
պատվածքների համար. կիր. շինարարական 
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին 
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աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ 
մետաղական խողովակներ. հրահեստ 
պատվածքներ ցեմենտի հիմքի վրա 
պատրաստված նյութերից. սալեր ցեմենտի 
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. 
շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. 
ոչ մետաղական կառուցվածքներ. շինարա-
րական թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ 
մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական 
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական կցվանքային մակադրակներ 
տանիքների ջրամեկուսացման համար. ոչ 
մետաղական անկյունակներ. ոչ մետաղական 
պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ. 
դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչներ. 
տանիքապատվածքներ (ոչ մետաղական). 
չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար). 
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ. 
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի 
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար 
խողովակների կափույրներ, բացառու թյամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. ոչ մետաղական լաստակներ. 
բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետաղական 
կառուցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. խողովակաշարերի ոչ մետաղական 
ճյուղավորումներ. գերեզմանների ոչ մետա-
ղական շրջանակներ. բիտումե տանիքա-
պատվածքներ. ոչ մետաղական հեծաններ. ոչ 
մետաղական խոզանոցներ. ոչ մետաղական 
գոմեր. ոչ մետաղական հենարաններ. 
գերեզմանաքարեր (ոչ մետաղական). հուշա-
տախտակներ (ոչ մետաղական). թաղիք 
շինարարության համար. լցակաղապարներ (ոչ 
մետաղական). ցեմենտ վառարանների համար. 
ցեմենտ դոմնային վառարանների համար. քար. 
պատուհանի շինարարական հայելապակի. 
կավ. քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. 
ավազաքար շինարարության համար. 
ավազաքարային խողովակներ. գիպս 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ). խարամ (շինանյութ). 
խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակ-
ներ. արտաքին շերտափեղկեր, բացառու թյամբ 
մետաղականի և մանածագործականի. հրթիռ-
ների թողարկման տեղակայանքների ոչ 
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ 

մետաղական). կապակցող նյութեր ճանա-
պարհային պատվածքների վերանորոգման 
համար. մամլած խցան շինարարության համար. 
մանրահատակ. ոչ մետաղական սանդղա-
հեծաններ (աստիճանների մասեր). դռան կամ 
պատուհանի ոչ մետաղական միջակապեր. 
ճանապարհային լուսատու պատվածքներ. 
ճանապարհային «մակադամ» տեսակի խճային 
պատվածքներ. ոչ մետաղական հուշարձաններ. 
մագնեզիական ցեմենտ. շարժական ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ. մարմար. 
հատիկավոր ապակի ճանապարհների 
գծանշման համար. արհեստական նյութերից 
թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների 
գծանշման համար. ոչ մետաղական 
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). ոչ մետա-
ղական կայմասյուներ. կաղնե տակառա-
տախտակ. շինարարական խճանկարներ. 
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական 
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական բեկվածքներ շինարարության 
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ 
մետաղական երեսապատվածքներ շինարա-
րության համար. ջրամեկուսացման ոչ 
մետաղական մակադրակներ շինարարության 
համար. ձիթակն շինարարական նպատակների 
համար. ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ 
մետաղական ցանկապատեր. ոչ մետաղական 
ցանկապատեր. ագույցային ոչ մետաղական 
ցցեր. ազդանշանային ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ. 
պատերի ոչ մետաղական շինարարական 
երեսվածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ 
մետաղական. թառեր. շինարարական քար. 
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. 
շիրմաքարեր. տուֆ. քարից պատրաստված 
իրեր. ոչ մետաղական հատակներ. ոչ 
մետաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ, 
շրիշակներ շինարարության համար. ոչ 
մետաղական պատվածքներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական կղմինդր տանիքի 
համար. ջրացատկի ոչ մետաղական 
աշտարակներ, ցատկահարթակներ. ոչ 
մետաղական դարպասներ. դռների ոչ 
մետաղական լողաթներ, դռների ոչ մետաղական 
փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյուներ. ոչ 
մետաղական հավանոցներ. ոչ մետաղական 
չորսուներ. հավաքովի ոչ մետաղական 
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հարթակներ. քարե տարողություններ. նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների համար. 
դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ 
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական 
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ 
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, 
բացառությամբ կաղապարախառնուրդի. 
շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ. 
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական 
սիլոսահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ 
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր. 
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ 
մետաղական տաղավարներ (կառուցվածքներ). 
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր. 
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ շինարա-
րության համար. պատուհանի փեղկավոր ոչ 
մետաղական ապակեկալներ. մեկուսիչ 
շինարարական ապակի. պատուհանի ապակի, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
պատուհանների համար նախատեսվածների. 
վիտրաժներ. պատուհանի շինարարական 
ապակի. ոչ մետաղական մեծավանդակներ 
թռչունների համար (կառուցվածքներ). 
ձողաքանոններ (ատաղձագործական աշխա-
տանքների համար). քսիլոլիթ (արհեստական 
շինանյութ). կառանման ոչ մետաղական 
ճոպանասյուներ. լողուն նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. պատերի 
պատվածքի ոչ մետաղական պանելներ. 
ակվարիումներ (կառուցվածքներ). ոչ մետա-
ղական շինարարական ամրանավորող նյութեր. 
ամրանավոր ածապակի. գեղարվեստական 
իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից. ոչ 
մետաղական լոգնոցներ (կառուցվածքներ) 
թռչունների համար. ոչ լուսատու ազդալողաններ. 
լողավազաններ (կառուցվածքներ) ոչ 
մետաղական. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ 
մետաղական կաղապարամածներ բետոնի 
համար. ոչ մետաղական տեղակայանքներ 
հեծանիվների կայանման համար. 
ճանապարհային քարե պատվածքներ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութի զանգվածից 
շինարարության համար. կիսանդրիներ քարից, 
բետոնից կամ մարմարից. լողափի ոչ 
մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով ներկելու ոչ 

մետաղական խցիկներ. ոչ մետաղական 
սյուներ. լուսամուտի ոչ մետաղական շրջանակ. 
դռան արմատուր (ոչ մետաղական). ոչ 
մետաղական հիմնակմախքներ ջերմոցների 
համար. կավակրաքար. ծխնելույզների ոչ 
մետաղական թասակներ. շինարարական ոչ 
մետաղական սալիկներ. ոչ մետաղական 
սալիկներ հատակների համար. ոչ մետաղական 
դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ մետաղական 
գլխանոցներ. ծխնելույզների երկարիչներ (ոչ 
մետաղական). ծխնելույզներ (ոչ մետաղական). 
սալեր ճանապարհային պատվածքների համար 
(ոչ մետաղական). ցամաքուրդային ոչ 
մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային 
խողովակների կափույրներ, բացառու թյամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. 
շինարարական ոչ մետաղական պանելներ. 
արձանիկներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. 
մահարձաններ (ոչ մետաղական). գերեզմանի 
ոչ մետաղական քարակոթողներ. ճանա-
պարհային ոչ մետաղական վթարային 
պաշտպանակներ. փոստարկղեր քարից կամ 
աղյուսից. եռակալված եղեգասեղմիչներ 
(շինանյութ). ճնշումային ոչ մետաղական 
խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիումների 
համար. ավազ ակվարիումների համար. ոչ 
մետաղական խողովակներ օդափոխման 
տեղակայանքների և օդորակիչների համար. 
գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր 
(շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետաղական 
ցանցեր. արեգակնային տարրերով ներկա-
ռուցված ոչ մետաղական տանիքապատվածք. 
ոչ մետաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ 
մետաղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ 
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա-
կազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (փողոցի). ոչ 
մետաղական տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ 
մետաղական ցուցնակներ. փայտե հատակա-
պատվածքներ. ոչ մետաղական հախճա-
սալիկներ հատակների համար. ակոսավոր, ոչ 
մետաղական կղմինդր տանիքի համար. ոչ 
մետաղական սալիկներ պատերը 
երեսապատելու համար. ոչ մետաղական 
սալիկներ շինարարության համար. վանակն 
(թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական 
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի 
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շենքերի համար. կառուցվածքների համար ոչ 
մետաղական սյուներ. կառուցվածքների համար 
ոչ մետաղական բարձակներ. կառուցվածքների 
համար ոչ մետաղական կալունակներ. 
կառուցվածքների ոչ մետաղական երեսա-
պատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ 
լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե 
նեցուկներ շենքերի սեյսմամեկուսացման 
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ. 
դրոշակների ոչ մետաղական կոթեր 
(կառուցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ 
մետաղական դռներ. ոչ մետաղական ծալովի 
դռներ.

դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների 
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր. 
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների 
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների 
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա 
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ 
նետաձգության համար. պարագաներ 
աղեղից արձակելու համար. դահուկների 
եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակներ. փչովի 
խաղագնդակեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր 
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու 
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. հեծանվային 
վարժասարքեր. բիլյարդի խաղագնդեր. կավիճ 
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. 
հարմարանքներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու 
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ 
խաղերի համար. խաղալիքներ. կառուցելու 
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ 
բոբսլեյի համար. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ 
(երեկույթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ, 
դրանց ամրացված չմուշկներով. մոմակալներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորումներ 
բոուլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռ-
նոցներ. կենդանիների աղիքներից լարեր 
ձեռնաթիակների (ռակետների) համար. 
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդա-
պարուկներ. կարժառներ օդապարուկների 
համար, հարմարանքներ օդապարուկների 
պարանները փաթաթելու համար. թիրախներ. 
զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար. 
խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) խաղերի 
համար. խաղային կոնստրուկտորներ. լարեր 

ձեռնաթիակների (ռակետների) համար. 
սպորտային մարզասարքեր. ուժային մարզա-
սարքեր. մանր զարդարանքներ երեկույթ-
ների համար (ուշադրության նշաններ). 
վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). 
պայուսակներ կրիկետի համար. հոկեյի 
մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր. 
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպոր-
տային սկավառակներ. դոմինո (խաղ). 
շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկու 
տախտակներ. խաղալիք ատրճանակներ. 
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար. 
ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. անիվներով 
կամ առանց անիվների պայուսակներ գոլֆի 
մականների համար. անակնկալներով խաղեր 
խաղարկումների համար. սպորտային ցանցեր. 
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր. 
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլի 
սեղաններ. սպորտային որսատեգային 
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար. 
տարողություններ խաղազառերի համար, 
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային 
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու 
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. 
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների 
վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ 
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների 
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատե-
րական դիմակներ. դիմակահանդեսային 
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների 
փոքրամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական 
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ 
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ 
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական 
ձյուն Նոր տարվա եղևնիների համար. նետելու 
սպորտային հարմարանքներ. անվավոր 
չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի (դահուկների 
հենամակերևույթների համար). կավե 
աղունիկներ (թիրախներ), կավե ափսեներ 
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. տիկ-
նիկների հագուստ. տիկնիկների սենյակներ. 
սարքեր աճպարարության ցուցադրման համար. 
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր 
կենդանիների աղիքներից. պատվածքներ 
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դահուկների հենամակերևույթների համար. 
դահուկներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ 
(սպորտային ապրանքներ). տրիկտրակ. 
նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
փետրագնդակներ բադմինտոնի համար. 
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. 
հրապատիճներ (խաղալիքներ). զարդա-
րանքներ Նոր տարվա տոնածառերի համար, 
բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, մոմերի 
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա 
եղևնիների համար. բիլյարդի խաղափայտեր 
(կիյեր). բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) 
ծայրապանակներ. բիլյարդի սեղաններ. 
բիլյարդի սեղաններ կանխավճարով աշխա տող 
ավտոմատներով. դահուկներ սերֆինգի համար. 
առագաստավոր տախտակներ սեր ֆինգի 
համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղերի 
համար. մարմնամարզական հարմա րանքներ. 
սուսերամարտի զենքեր. սուսերամարտի 
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի 
ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդերձանք. 
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
շարժական մասերով խաղալիքներ. 
պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. տոբոգաններ 
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ 
(սպորտային պարագաներ). թավշե արջուկներ. 
ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչներ 
(ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնելու 
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի 
խաղեր. տոնավաճառային կարուսելներ. 
թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. 
թավշյա խաղալիքներ. հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու 
համար (խաղալիքներ). ավտոմեքենաներ 
(խաղալիքներ), տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղա լիքներ). մականամարզության մահակ-
ներ. թիթեռնացանցեր. հատուկ պատյաններ 
դահուկների և սերֆինգի տախտակների համար. 
փոկեր առագաստով տախտակների համար. 
գլուխկոտրուկներ, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). 
կայմեր առագաստով տախտակների համար. 

ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ), 
ներկագնդակով խաղի համար զենք 
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակներով 
խաղի գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի 
փամփուշտներ) (սպորտային ապրանքներ). 
փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. 
սարքեր թենիսի գնդակներ նետելու համար. 
մեկնարկի բլոկներ սպորտի համար. գնդեր 
ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով 
պարապողների համար (սպորտային 
ապրանք ներ). բոդիբորդներ. բինգոյի 
քարտեր. հարմարանքներ հողի գնդերը 
տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագաներ). 
հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետկաների 
(պտուտախաղերի) անիվներ. միասահուկավոր 
անվավոր չմուշկներ. պինատներ. կախովի 
տանձիկներ. ռադիոկառավարվող խաղալիք 
մեքենաներ. մարզիկների կողմից օգտագործվող 
բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ 
(սպորտային ապրանքներ). կանխա-
վճարով աշխատող խաղային ավտոմատներ. 
գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. 
էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ 
խայծեր որսորդության և ձկնորսության 
համար. կամուֆլյաժային էկրաններ 
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային ձգող 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի 
մոդելներ (խաղալիքներ). պաչինկոներ. 
ժումար (լեռնագնացական հանդերձանք). 
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար. 
սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ). 
տոնական թղթե գլխարկներ. պահող 
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի 
նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող 
շերտով վիճակահանության տոմսեր, սքրեչ-
քարտեր վիճակահանության համար. 
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ 
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. 
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի 
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով 
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների 
կառավարման վահանակներ. մոդելներ 
(խաղալիքներ), մանրակերտներ (խաղալիք-
ներ). խաղալիք պատկերաքանդակներ. 
մեքենաներ գնդակներ նետելու համար. 
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մարմնամարզական մարզագնդեր. դիմակներ 
(խաղալիքներ). մատրյոշկա տիկնիկներ. 
խաղերի կառավարման վահանակներ. 
պայուսակ-սայլակներ գոլֆի համար. սերֆինգի 
թիավարելու տախտակներ. օդային մոդելների 
թռիչքի հոլակներ և կայունարարներ. 
ջոյստիկներ տեսախաղերի համար. խաղային 
կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ 
ժապավեններ. դրոններ (խաղալիքներ). 
խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակների 
օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր 
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների 
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգաց-
ման համար նախատեսված գորգեր. թավշյա 
խաղալիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ 
խաղալիք հեծանիվներ մանուկների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ նմանակող 
խաղալիքներ. լողավազանի փչովի լողաններ. 
գեղարվեստական մարմնամարզության ժապա-
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար. 
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար. 
խաղալիք խմորազանգված. շարժական 
խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ. 
բումերանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի 
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների 
գոտիներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. 
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալու համար. 
փչովի խաղալիքներ լողավազանների համար. 
անվավոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. 
փայտեր անվավոր դահուկների համար. յոգայի 
ճոճեր. խաղային վրաններ. տեսախաղերի 
կցուրդներ. տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կա ռավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա  րա րու թյունների     փակցնում.    ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 

խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարա  կա-
կան հարա բերությունների բնագա վառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մանեկենների ծառայու-
թյուններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտո մատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտե սական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կար ծիքի հետա զոտում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
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վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտեր ակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի վար-
ձույթ զանգվածային տեղեկատվու թյան բոլոր   
միջոցներում.   մամուլի   տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում.   
վիճակագրական   տվյալների   հավաքում  և  
տրամադրում.  գովազդի  մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 

ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ,  վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյա-
կային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի 
կազմում. տվյալների և գրավոր հաղորդագրու-
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թյունների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծածախ 
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ծառայություններ. Խանութների 
ծառայություններ. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192174  (111) 30512
(220) 25.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 25.10.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. կոկտեյլներ. 
ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20192180  (111) 30513
(220) 28.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 28.10.2029
(730) «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, ք. Արարատ, Շահումյան 5, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) Բացի «ԱՐԱՐԱՏՑԵՄԵՆՏ» և «ARARATCE-
MENT» բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ և կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 19. ցեմենտ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20192181  (111) 30514
(220) 28.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 28.10.2029
(730) «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, ք. Արարատ, Շահումյան 5, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) Բացի «ԱՐԱՐԱՏՑԵՄԵՆՏ» և «ARARATCE-
MENT» բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կանաչ, կարմիր և մոխրագույն գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. ցեմենտ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192185  (111) 30515
(220) 28.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 28.10.2029
(730) Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 

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

____________________

(210) 20192192  (111) 30516
(220) 30.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 30.10.2029
(730) «Էյջ 2 էյջ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 7, օֆիս 
13, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________
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(210) 20192205  (111) 30517
(220) 31.10.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 31.10.2029
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, սենյակ 301, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «Executive Coaching & Training Institute» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա  գույն, կապույտ և կանաչ գունային համակ  -
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). գրքերի և պար-
բերականների առցանց հրապարակում. 
մասնագիտական վերապատրաստում:

____________________

(210) 20192216  (111) 30518
(220) 01.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.11.2029
(730) Սաիլուն Գրուպ Քո., Էլթիդի., CN 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. թրթուրներ (թրթուրային ժապա-

վեններ) տրանսպորտային միջոցների 
համար. դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. օդախցիկներ օդաճնշական 
դողերի համար. ավտոմոբիլների դողեր. 
հեծանիվներ. գործիքների և պիտույքների 
հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. հեծանիվների դողեր. պինդ 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. դողածածկաններ օդաճնշական 
դողերի համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192218  (111) 30519
(220) 01.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.11.2029
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ կապույտ, սև և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (հայկական 
բրենդի). բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. 
գինիներ. վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի. ապերիտիֆներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. 
ռոմ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ  
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20192219  (111) 30520
(220) 01.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.11.2029
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 18.11.2019
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(540) 

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

դաս 33. հայկական կոնյակ (հայկական 
բրենդի). բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. 
գինիներ. վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի. ապերիտիֆներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. 
ռոմ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20192220  (111) 30521
(220) 01.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.11.2029
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սև և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (հայկական 
բրենդի). բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. 
գինիներ. վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի. ապերիտիֆներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. 
ռոմ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. մրգեր պարունա-
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20192221  (111) 30522
(220) 01.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 01.11.2029
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (հայկական 

բրենդի). բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. 
գինիներ. վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սիդեր. դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի. ապերիտիֆներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. 
ռոմ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. մրգեր պարունա-
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:  

____________________
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(210) 20192236  (111) 30523
(220) 05.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 05.11.2029
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, գ. 
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «Hay» և «Food» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, նարնջագույն, կանաչ, կարմիր 
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություննե-
րում. ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20192281  (111) 30524
(220) 11.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 11.11.2029
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

____________________

(210) 20192282  (111) 30525
(220) 11.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 11.11.2029
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20192314  (111) 30526
(220) 13.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

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

____________________

(210) 20192315  (111) 30527
(220) 13.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

մասնավորապես՝ գինիներ, բրենդի, լիկյորներ, 
հայկական կոնյակ (բրենդի), օղի, վիսկի, 
ռոմ, ջին, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20192328  (111) 30528
(220) 14.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 14.11.2029
(730) «Վեգա ուորլդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թումանյան 4, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթա-

որովայնային գոտիներ. որովայնային 
իրանակալներ. բժշկական ներքնակներ 
ծննդաբերության համար. լսողական 
ապարատներ թույլ լսողություն ունեցողների 
համար. լսափողակներ. վիրաբուժական 
սեղմիչներ. բժշկական ասեղներ. ասեղներ 

կարեր դնելու համար. արգանդային (հեշտո-
ցային) օղակներ. տաք օդի թերապևտիկ 
ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական 
նպատակների համար. տակը դնելու մոմլաթներ 
հիվանդանոցային մահճակալների համար. 
սավաններ անպահությամբ տառապող ների 
համար. փողաձողեր (կաթետերներ). 
հարմարանքներ կրծքով կերակրելու համար. 
ռադիումային խողովակներ բժշկական նպա-
տակների համար. մանկական ատամնա-
օղակներ. ոսկրաբուժական վիրակապեր 
հոդերի համար. վիրաբուժական սևեռա-
թիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ) կալանդներ. 
գալվանական գոտիներ բժշկական նպա-
տակների համար. ռենտգենյան ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. սանիտարա-
հիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակա-
դիր պետքանոթներ բժշկական նպատակ ների 
համար. մանկաբարձական գործիքներ 
անասնաբույժների համար. մանկական սննդի 
շշեր ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. 
հերձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. աղելարեր. անվավոր 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
ոսկրաբուժական իրեր. կալանդներ ճողվածք-
ների համար. կոշիկների սուպինատորներ 
(վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ 
(փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանք ներ 
մարմնի խոռոչները լվանալու համար. գոտիներ 
բժշկական նպատակների համար. կալանդներ 
հղիների համար. ոսկրաբուժական գոտիներ. 
ատամնաբույժի բազկաթոռներ. ամորձատման 
աքցաններ. էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ոսկրահարդար կոշիկներ. արհեստական 
ատամներ. վիրաբուժական սպունգներ. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ. 
պայուսակներ բժշկական գործիքների 
հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր. 
ապարատուրա անզգայացման համար. վիրա-
բուժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրական 
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ 
(վիրաբուժական). կաթոցիկներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
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կոշտուկները կտրելու համար. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր. բարձիկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական կտրող 
գործիքներ. ինկուբատորներ բժշկական 
նպատակների համար. գդալներ դեղ ընդունելու 
համար. քերակներ լեզուն մաքրելու համար. 
ականջի ունելյակներ. ատամնաբուժական 
շաղափներ. ատամնաբուժական ապարա-
տուրա և գործիքներ. բույթեր ատամների 
պրոթեզավորման համար. ատամի պրոթեզներ. 
նշտարներ. ատամնաբուժական հայելիներ. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ներարկումների համար. 
ջրաքաշման փողակներ բժշկական նպա-
տակների համար. ջրի պարկեր բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան ապա-
րատների էկրաններ բժշկական նպատակների 
համար. էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր (զննա-
ձողեր) բժշկական նպատակների համար. 
պոմպեր բժշկական նպատակների համար. 
ապարատուրա արյան անալիզների համար. 
բազկաթոռներ բժշկական կամ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. պղպջակային 
կաթոցիկներ բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական աքցաններ. ապարատուրա 
գալվանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ 
մերսման համար. գաստրոսկոպներ 
(ստամոքսա դիտակներ). բժշկական սառցա-
պարկեր. արյունաչափիչներ. ջրով լցված 
ներքնակներ բժշկական նպատակների համար. 
ներարկիչներ ենթամաշկային ներարկումն երի 
համար. որովայնային բարձիկներ. ինհա-
լատորներ (ներշնչակներ). ներարկիչներ 
բժշկական նպատակների համար. քնաբեր 
բարձիկներ. ուրոլոգիական (միզաբանական) 
սարքեր և գործիքներ. ինսուֆլյատորներ. 
հոգնաներ. ուլտրամանուշակագույն լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. լազերներ 
բժշկական նպատակների համար. կաթնա-
ծծիչներ. լամպեր բժշկական նպատակների 
համար. գոլորշիարարներ բժշկական նպա-
տակների համար. միզաընդունիչներ (միզա-
հավաք անոթներ). ծնոտների պրոթեզներ. 
անզգայացման դիմկալներ. մերսման սարքեր. 
բժշկական սարքեր և գործիքներ. բժշկական 
անոթներ. բժշկական գործիքների պիտոյա-
տուփեր (ճամպրուկներ). վերջավորություն ների 
պրոթեզներ. վիրաբուժական հայելիներ. 

հատուկ կահույք բժշկական նպատակների 
համար. մանկաբարձական գործիքներ. 
գոտիներ պորտի համար. ակնաչափներ. 
սարքեր զարկերակի չափման համար. 
ակնադիտակներ. լսողական օրգանները 
պաշտպանող միջոցներ. արհեստական մաշկ 
վիրաբուժական նպատակների համար. 
հենակների (անթացուպերի) ծայրապանակներ. 
դեղահաբերը ներածելու հարմարանքներ. 
նախապահպանակներ. զարկերակային ճնշման 
չափման սարքեր. քվարցային լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ և տեղակայանքներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենագրեր 
բժշկական նպատակների համար. ռադիո-
գիտական ապարատներ բժշկական նպա-
տակների համար. ապարատներ 
ճառա գայթային բուժման համար. վերակեն-
դանացման ապարատուրա. ռենտգենյան 
խողո վակներ  բժշկական նպատակների 
համար. հարմարանքներ ռենտգենյան 
ճառագայթ ներից պաշտպանվելու համար. 
շնչադիմակներ արհեստական շնչառության 
համար. ապարատուրա արհեստական 
շնչառության համար. սղոցներ վիրաբուժական 
նպատակների համար. կրծքի պրոթեզներ. 
արգանդային ներարկիչներ. հեշտոցային 
սրսկիչներ. լսափողակներ. ծծակներ. 
հենարաններ տափակաթաթության դեպքում 
օգտագործելու համար. ապարատուրա 
խլությունը բուժելու համար. պահող 
վիրակապեր. կարեր դնելու նյութեր. 
վիրահատական սեղաններ. հերյուններ. 
միզուկային զոնդեր (զննաձողեր). միզուկային 
ներարկիչներ. բժշկական բանկաներ. 
անասնաբուժական սարքեր և գործիքներ. 
թրթռական ապարատներ մահճակալների 
համար. թրթռամերսիչներ. աչքի պրոթեզներ. 
օդակախութային սարքեր բժշկական 
նպատակների համար. փչովի բարձեր 
բժշկական նպատակների համար. փչովի 
բարձիկներ բժշկական նպատակների համար. 
փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ բժշկական նպատակ-
ների համար. վիրաբուժական առաձգական 
գուլպաներ. երակների լայնացման ժամանակ 
օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ) երկար 
գուլպաներ. հենակներ (անթացուպեր). ծծակով 
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շշերի կափարիչներ. ծծակներ մանկական շշերի 
համար. ոսկրահարդար միջատակեր. մանրէա-
զերծված վիրաբուժական սավաններ. հատուկ 
բժշկական նպատակների համար հարմա-
րեցված մահճակալներ. էլեկտրոդներ բժշկա-
կան նպատակների համար. էլեկտրական 
գոտիներ բժշկական նպատակների համար. 
ապարատուրա ֆիզիկական վարժություն ների 
համար բժշկական նպատակներով. 
ինկուբատորներ նորածինների համար. 
հարմարանքներ մարմնի խոռոչները մաքրելու 
համար. ատամնաբուժական էլեկտրական 
ապարատուրա. ապարատուրա բժշկական 
անալիզների համար. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների զտիչներ բժշկական նպա-
տակների համար. ծխահարման ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. իրանա-
կալներ բժշկական նպատակների համար. ոչ 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
էլեկտրական ծածկոցներ բժշկական 
նպատակների համար. մազի պրոթեզներ. 
վիրաբուժական ծնկակալներ. ոսպնյակներ 
(ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստման 
համար. պառկելախոցերի առաջացումը 
կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ 
ապարատուրա. շնչաչափներ (բժշկական 
գործիքներ). ջերմաչափներ բժշկական 
նպատակների համար. ասեղներ ասեղնա-
բուժության համար. հատուկ հագուստ 
վիրահատական սենյակների համար. 
ախտորոշման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. գործիքներ 
էլեկտրաասեղնաբուժության համար. սրտա-
խթանիչներ. հարմարանքներ հաշմանդամ-
ներին տեղափոխելու համար. դիմկալներ 
բժշկական անձնակազմի համար. 
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրա-
բուժական սավաններ. վիրաբուժական 
ներպատվաստիչներ արհեստական նյու թերից. 
ջերմաճնշակներ առաջին օգնության համար. 
գիշերանոթների նստոցներ. սրտի դեֆիբրի-
լյատորներ. դիալիզորդ սարքեր. լարային 
ուղղորդիչներ (բժշկական). օրթոդոնտիկ 
սարքեր. բժշկության մեջ օգտագործվող 
օդաքաշ ապարատներ. հատուկ տարողու-
թյուններ բժշկական թափոնների համար. 
լանջագոտի (պահող կալանդ). պարկիկներ 
հեշտոցային ցնցուղման համար. էրոտիկ 

տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). միկրոողորկ-
ման ապարատներ մաշկի համար. մարմնի 
ֆունկցիոնալ խանգարումները վերականգնելու 
համար ապարատուրա բժշկական նպա-
տակներով. ստենտներ. ականջի վիրախծուծներ 
(ականջը պաշտպանելու հարմարանքներ). 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր 
բժշկական նպատակների համար. 
հենասայլակներ սահմանափակ հնարա-
վորություններ ունեցող անձանց համար. 
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար. կորյակային ցանը 
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. 
քառակուսի հենարանով ձեռնափայտեր 
բժշկական նպատակների համար. ներդիտակ 
խցիկներ բժշկական նպատակների համար. 
սրտի աշխատանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող 
(կոմպրեսիոն) հագուստ. սեքս-խաղալիքներ. 
ուղեղի էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող 
միջոցներ դեղերը մաշկի տակ ներարկելու 
համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի 
սևեռակման համար. բժշկական մածկա-
թիակներ. ասպիրատորներ քթի համար. 
պաշտպանիչ ատամնակալներ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. դաշտա-
նային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. 
օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ 
մանրէների նույնականացման համար 
բժշկական նպատակներով. ապարատներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտությունների համար 
բժշկական նպատակներով. ցողունային 
բջիջների վերականգնման ապարատներ 
բժշկական նպատակներով. մարմնի ճարպը 
հսկող-չափող սարքեր. մարմնի կազմությունը 
հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների 
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ. 
հակառևմատիկ օղակներ. ապարանջան ներ 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական ռոբոտներ. ծծակներ մանուկ-
ներին կերակրելու համար. ապարանջաններ 
սրտխառնոցի դեմ. քայլավարժանքի անվավոր 
սայլակներ. ջրածնային ինհալյատորներ 
(ներշնչակներ). մագնիսա-ռեզոնանսային 
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, 
բժշկական նպատակների համար. մահ-
ճակալների փչովի ներքնակներ բժշկական 
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նպատակների համար. սառեցնող սպեղա-
նալաթեր բժշկական նպատակների համար. 
սառեցնող բարձիկներ առաջին օգնության 
համար. ձեռքի շարժական միզամաններ. 
ձեռնափայտեր բժշկական նպատակների 
համար. ռոբոտային էքզոկմախքների 
կոստյումներ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար. ակուպրեսուրային 
ապարանջաններ. երեխաների ծծակների 
պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը չափող 
գործիքներ. հիվանդի հետազոտման 
խալաթներ. բիոմագնիսական օղակներ թերա-
պևտիկ կամ բժշկական նպատակների համար. 
դեմքի թերապևտիկ դիմակներ. լնդերի մերսման 
ռետինե պարագաներ մանկիկների համար. 
հաբերի մանրատիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան 
չափող գործիքներ. պնդացման լամպեր 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ-
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. 
օդաքաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղակային 
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտա-
զերծման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար. 
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի 
լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման 
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. գազային 
վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. մետաղական 
արմատուրներ վառարանների համար. 
սառնապահարաններ. լապտերներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցոլալապտերներ 
մեքենաների համար. սառեցնող բաքեր 
վառարանների համար. վաննաներ. նստելու 
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական 
բաղնիքների համար. սարքավորանք 
լոգարանների համար. ջեռուցիչներ վաննա-
ների համար. սանիտարատեխնիկական 
տեղակայանքներ լոգարանների համար. 
լուսատուներ. լուսավորման լապտերներ. 
լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոցներ. 

այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ 
հեծանիվների համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման 
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ 
ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրական 
լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառա-
րաններ հացաբուլկեղենի համար. հակա-
ցրցողիչ գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ նավթարդյունա-
բերության համար. այրոցներ. այրոցներ 
մանրէների ոչնչացման համար. կաթսաներ 
լվացքատների համար. շարժական զուգա-
րաններ. օդափոխիչներ (օդի լավորակում). 
սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջեռուցիչներ 
(կալորիֆերներ). խողովակների և խողովակա-
շարերի ծորակներ. ջերմության վերա-
կանգնիչներ. հրահեստ աղյուսապատվածք ներ 
վառարանների համար. լամպեր տրանս-
պորտային միջոցների շրջադարձի ցուցիչների 
համար. ածխային էլեկտրոդներ աղեղային 
լամպերի համար. ջեռուցման տեղակայանքներ. 
սարքավորանք վառարանները բեռնելու 
համար. լվացման բաքեր զուգարանների 
համար. եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման 
տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթսաներ. 
ջեռուցման կաթսաների խողովակներ. 
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք 
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. խոնա-
վարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. ջեռուցիչ տարրեր. 
ջեռուցիչներ արդուկների համար. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը 
տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքացնելու 
հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. լամպի 
ապակի. լամպերի խողովակներ. ծխնելույզ ների 
ծխանցքեր. ծխանցքերի սահափականներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. ջրի բաշխման 
տեղակայանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը տաքացնելու 
համար. թորման սյուներ. խողովակներ 
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(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգա-
րաններ. սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և 
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ-
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. 
հակասառցապատիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. զուգարանների 
ախտահանման միջոցների բաշխիչներ. 
ապարատներ ախտահանման համար. ծովային 
ջրի աղազրկման տեղակայանքներ. ապա-
րատներ չորացման համար. լույսի ցրիչներ. 
ըմպելիքներ սառեցնելու ապարատներ. թոր-
ման ապարատներ. ցնցուղներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. ջրի մաքրման 
տեղակայանքներ. ջրի զտման սարքեր. տեղա-
կայանքներ ջրի սառեցման համար. 
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման 
տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչ ներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից. լուսավորման սարքեր և տեղա-
կայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի մաքրման 
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփներ. 
էլեկտրական ռադիատորներ. գազերի զտման 
սարքեր. սարքեր կերերը չորացնելու համար. 
գոլորշիարարներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). էլեկտրական լամպերի թելեր. 
զտիչներ խմելու ջրի համար. կերոններ. 
շարժական դարբնոցներ. վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
ձևավոր աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. հրակալներ վառարանների համար. 
օջախներ. մոխրատաշտեր վառարանների 
համար. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. 
սառնարանային տարողություններ. լամպեր 
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազազտիչներ 
(գազային սարքավորանքի մասեր). գազայ-
րոցներ. գազի կաթսաներ. գազալցված լամպեր. 
շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ մեքե-
նաների մասերի. մանրէասպան լամպեր օդը 
մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ սառույց 
պատրաստելու համար. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. գնդաձև թասակներ լամպերի 

համար. ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեցման 
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողո-
վակներ լուսավորման համար. մագնեզիումային 
թելեր լուսավորման սարքերի համար. 
չորուցիչներ ածիկի համար. հանքափորի 
լամպեր. տեղակայանքներ միջուկային 
վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների 
դանդաղարարների համար. կափույրներ 
պահեստարաններում մակարդակի կարգա-
վորման համար. էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային 
այրոցներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային 
այրոցներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման թիթեղներ. 
լուսարձակներ. պոլիմերացված տեղա-
կայանքներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման տեղակայանքների համար. 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
թորման աշտարակներ թորման համար. 
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր. 
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրա-
դարձիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավորման 
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների 
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ 
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի 
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
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տապակելու համար. սանիտարատեխնիկական 
սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապա-
րատներ լվացասենյակներում ձեռքերը 
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակման տեղակայանքների մասեր). 
մանրէազերծիչներ. գալարախողովակներ (թոր-
ման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի 
սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ 
ծխախոտի համար. լուսավորման սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. օդա-
փոխության կայանքներ և ապարատներ (օդի 
լավորակման). օդափոխման (օդի լավորակման) 
տեղակայանքներ և ապարատներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. զուգարանա-
կոնքեր. նստոցներ զուգարանների համար. 
լուսամփոփներ. լուսամփոփների կալիչներ 
(բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ ջրատար 
խողովակների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ գազամուղների 
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ 
պարագաներ ջրմուղային սարքավորումների 
համար. շոգու կուտակիչներ. տեղակայանքներ 
և ապարատներ ջուրը փափկացնելու համար. 
օդաքաշ լաբորատոր թասակներ. օդի մանրէա-
զերծիչներ. թորիչներ. սպիրտայրոցներ. 
բենզինային այրոցներ. հակաշլացնող 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար (լամպերի պարագաներ). տրանս-
պորտային միջոցների ապակիների տաքա-
ցուցիչներ. գլխադիրներ գազայրոցների 
համար. ջրամատակարարման համակարգերի 
տեղակայանքներ. միջուկային ռեակտորներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական 
վաֆլե կաղապարներ. պահպանիչ և 
կարգավորիչ պարագաներ գազասարքերի 
համար. էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի 
համար. էլեկտրական սրճեփներ. հատակա դիր 
լուսատուներ. շոգեկաթսաների ջերմա-
խողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ). 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային 
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային 

ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի 
վառարաններ. ապարատներ արևայրուքի 
համար (սոլյարիումներ). ջրթողներ զուգա-
րանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ 
կաթսաների համար. սառնարաններ. հոտա-
զերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
օգտագործման համար նախատեսվածների. 
ջրառու սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. 
սարքեր ծխահարման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
սարքա վորանք թրծող վառարանների համար 
(հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. 
հիդրոմերսման լոգարաններ (անոթներ). 
քրոմատագրիչներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական շիկացման 
թելիկներ. գազապաղիչներ (մեքենաների 
մասեր չհանդիսացող). բարձեր էլեկտրա-
ջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. սարքա-
վորանք շոգեբաղնիքների համար. 
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր 
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի 
համար (սաունաներ դեմքի համար). միզա-
մաններ (սանիտարական սարքա վորանք). 
ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ. 
ջերմակներ անկողնու համար. էլեկտրա-
ջեռուցմամբ ծածկոցներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
անկողինը տաքացնելու ջերմակներ. զտման 
սարքվածքներ ակվարիումների համար. 
տաքացիչներ ակվարիումների համար. 
լուսատուներ ակվարիումների համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր. ատամնա-
բուժական վառարաններ. յոգուրտ պատ-
րաստելու էլեկտրական հարմարանքներ. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
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(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծված 
սենյակներ (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար. 
միկրոալիքային վառարաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պահարաններ). գործվածքները գոլորշիով 
փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ. 
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապա-
հարաններ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. սննդի 
էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա 
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ. 
գրքերի ախտահանման պահարաններ. 
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. ախտահանող 
ապարատներ բժշկական նպատակներով. 
գինու էլեկտրական մառաններ. լուսային 
շարաններ տոնական զարդարանքի համար. 
էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպաներ. 
ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների 
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. միկրո-
պղպջակների գեներատորներ լոգանքի համար. 
ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք և սառը 
ըմպելիքներ բաշխելու համար. էլեկտրական 
ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած բրնձից 
թխվածքաբլիթների պատրաստման էլեկտրա-
կան կենցաղային մեքենաներ. պատրույգներ 
հեղուկ վառելիքով վառարանների համար. 
եփման էլեկտրական սալեր. մոմի լապտերներ. 
տաք օդով տապակող ճարպաջեռոցներ. 
պաղպաղակ պատրաստելու մեքենաներ. 
հեծանիվների ուղղորդիչ լուսարձակներ. 
սառնարաններ, սառեցման ապարատներ և 
սառցարաններ բժշկական պահեստավորման 
նպատակով, բժշկական նպատակներով 
պահեստավորման համար. պնդացման լամպեր 
ոչ բժշկական նպատակների համար. աճեցման 
հիդրոպոնիկ համակարգեր. էլեկտրական 
ջերմամեկուսիչ անոթներ. սննդամթերքը 
ջրազրկելու էլեկտրական սարքեր. ՀՀԴ-
սնուցումով ձեռքի տաքացուցիչներ. ՀՀԴ-
սնուցումով բաժակի ջեռուցիչներ. կուսկուս 
պատրաստելու էլեկտրական սալիկներ. 
հատակադիր լապտեր. էլեկտրական թաժիններ.

դաս 20. մեղվափեթակներ. hայտարա-
րությունների տախտակներ. պլաստմասսայե 
զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. 
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելա-
թախտեր տնային կենդանիների համար. բներ 
տնային կենդանիների համար. տնակներ 
տնային կենդանիների համար. իրեր կենդա-
նիների ճանկերից. օղեր վարագույրների 
համար. արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). 
պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ 
խողովակների համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի 
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ 
երեխաների համար. դարակներ գրադա-
րանների համար. փայտե կոճեր թելերի, 
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի 
համար. փայտե մահճակալներ. խցաններ շշերի 
համար. խցաններ կեղևից. բաժանմունքներով 
արկղեր շշերի համար. քարգահներ 
ասեղնագործության համար. շրջանակներ 
կապրոնամազը խոզանակների վրա նստեց-
նելու համար. սպասքապահարաններ. իրեր 
կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղաններ 
(կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների 
համար. քարտադարաններ (կահույք). 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար. 
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ. 
պառկելաթոռներ. գլխակալներ (կահույք). 
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռնման 
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթուղիների 
համար. ոչ մետաղական հոդակապեր. 
ցուցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ 
հագուստի համար. դարակներ քարտարանների 
պահարանների համար. բազկաթոռներ. 
մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի տարողու-
թյուններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ 
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մետաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման 
և տեղափոխման համար). լողուն ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ 
մետաղական սկուտեղներ. իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. 
անկողնային պարագաներ, բացառու թյամբ 
սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր. ներքնակներ. 
կախիչների ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար. ոչ մետաղական մեծ 
անոթներ հեղուկների համար. սպասարկման 
սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
անձեռոցիկների, սրբիչների համար. 
բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. 
փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. 
իրեր կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների 
փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և 
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմաս սայե 
հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի 
շարժական ոչ մետաղական սանդուղքներ 
ուղևորների համար. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. փայտե 
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա-
րարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստմասսայե տարողություններ փաթեթա-
վորման համար. բռնիչներ վարագույրների 
համար, բացառությամբ մանածագործականի. 
մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ 
մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն 
խողովակների համար. փաթաթման ոչ 
մեխանիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք 
ճկուն խողովակների համար. ձողիկներ 
աստիճանների վրա գորգերն ամրացնելու 
համար. դազգահներ. դարակներ (կահույք). 
բներ տնային թռչունների համար. ոչ 
էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետաղական 
փականակներ տարողությունների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր 
անասնակերի համար. կանգնակներ հրա-
ցանների համար. ոչ մետաղական մեծ 
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ 
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ 
վարագույրների համար. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 

ֆուրնիտուր պատուհանների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների 
համար. միս կտրատելու համար կոճղեր 
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի 
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման 
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված փղոսկրից. մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակ ներ 
ամսագրերի համար. ներսի գալարա-
վարագույրներ շերտաձողիկներից. լվա-
ցարանների սեղաններ (կահույք). 
հիվանդա նոցային մահճակալներ. ոչ մետա-
ղական անիվներ մահճակալների համար. ոչ 
մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. 
փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. 
ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր ծղոտից, 
բացառությամբ խսիրների. ծղոտից հյուսված 
երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթուխի 
զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ 
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ 
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. 
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարան ներ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից պատ-
րաստվածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
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վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար 
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. 
սեկրետերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղաններ. 
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զարդա-
քանդակներ նկարների շրջանակների համար. 
պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական 
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողու-
թյուններ. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ 
մետաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ 
(ոչ մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ 
մեքենաների համար. խցանման ոչ մետաղական 
միջոցներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ 
մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. տարբերիչ ոչ մետաղական ապա-
րանջաններ հիվանդանոցների համար. 
սպասարկման անվավոր սեղաններ (կահույք). 
կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սեղմիչներ 
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների 
համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մերսման սեղաններ. ջրով լցված ներքնակներ, 
բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդային 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 

խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավի-
րական բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. 
ոչ մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական 
և ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների 
ոչ մետաղական տակառներ. պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր 
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ 
մանկիկների համար. մանկական քայլա-
վարժանքի սայլակներ. գովազդային նպա-
տակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա-
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ 
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների 
ճանկերը սրելու համար. կախաթևիկներ 
հագուստը տեղափոխելու համար. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). աճյունասափորներ. հողմա զանգեր 
(զարդարանքներ). փայտե հյուսածո գալարա-
վարագույրներ (կահույք). դրոցներ գրքերի 
համար (կահույք). բարձիկներ տնային 
կենդանիների համար. պատուհանի ներսի 
գալարավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. 
սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս 
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ 
մետաղական փակեր. թղթե գալարա-
վարագույրներ. պատուհանների մանածա-
գործվածքից գալարավարագույրներ. դռների ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). ոչ 
մետաղական պտուտակավոր կափարիչներ 
շշերի համար. դռների ոչ մետաղական 
մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի 
կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ 
մետաղական բռնատեղեր լոգարանների 
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համար. անուրներ ոչ մետաղական 
խողովակներն ամրակապելու համար. 
ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար. 
հատակի գորգիկներ քնելու համար. ոչ 
մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մնացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական կամ կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղական 
հողմային մղլակներ, կեռիկներ. պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 
գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետա-
ղական բարձակներ կահույքի համար. 
պլաստմասսայե պիտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք). գրապահարաններ. հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար. ոչ 
մետաղական կանիստրներ. թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառությամբ անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. ոչ մետաղական գամասեղներ 
կոշիկների համար. փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի 
արտահոսքի համար ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ 
բժշկական նպատակներով. ճամբարային 
(տուրիստական) ներքնակներ. տրանս պոր-
տային միջոցների համար նախատեսված 
պլաստմասսայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ 
ընդունելու համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 

խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե. 
դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ 
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական 
անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի 
նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին 
դրվող փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր 
գրասեղաններ.

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործ-
վածքներ. պաստառապատման գործվածքներ 
կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. մարմաշ 
(գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. մանածա-
գործական նյութեր. կտավ. հենք (կանվա) 
ասեղնագործության կամ ջուլհակագործության 
համար. քաթան (կտոր). գործվածքներ 
կանեփաթելից. կտավ (քաթան) կանեփաթելից. 
աստառներ բոլորագլխարկների համար. 
գործվածքներ կոշիկների տակդիրների 
համար. գործվածքներ կոշիկների համար. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ 
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. թավիշ. թաղիք. 
բամբակե գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վուշե գործվածք). 
անկողնու թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր 
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) 
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
գործվածքներ աստառի համար. սավան-
ներ. պատանքներ. մանածագործված քից 
կամ պլաստ մասսայից դրոշներ. մանա-
ծագործվածքից կամ պլաստմասսայից 
գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր 
կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) համար. 
աղվափետուրից վերմակներ, ծածկոցներ. 
ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. վարագույր ների 
կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշա վոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար. 
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե 
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. 
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ  (շղարշ).  ռետինապատված կտավ 
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(բացառությամբ գրասենյակային նպատակ ների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպա-
գրական շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. 
դաջովի չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). 
ջութե գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. 
վուշե գործվածքներ. անկողնու սպիտա-
կեղեն. սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործ-
վածքից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ 
մանածագործվածքից. հակամոծակային 
ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործ-
վածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանա տակեր. սեղանի մանածագործ-
վածքից տակդիրներ. մանածագործական 
ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
պիտակներ մանածագործական նյու-
թերից. մանածագործական երես-
պատման նյութեր պատերի համար. 
մանա ծագործական գործվածքներ ապակե-
թելքից. մանածագործական նյութեր զտելու 
համար. գրամեքենաների ծած կոցներ մանածա-
գործվածքից. գործվածքներ թավաթելից. 
պատյաններ բարձերի համար. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ. 
վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի 
ծածկոցներ. նյութեր մանածագործվածքի 

համար. մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափարիչ-
ների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ 
պարկեր՝ որպես քնապարկերի համար 
պաշտպանիչ պատյաններ. զբոսախնջույքների 
պլեդներ:

____________________

(210) 20192345  (111) 30529
(220) 18.11.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 18.11.2029
(730) Անահիտ Նորիկի Պողոսյան, ք. Հրազդան, 
Ջրառատ թաղ., տուն 477, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

____________________

(210) 20192473  (111) 30530
(220) 03.12.2019 (151) 06.03.2020
   (181) 03.12.2029
(730) «Մառանո» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 9, 
բն. 9, AM 
(442) 16.12.2019
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(540) 

(526) «ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց նարնջագույն, դեղին և բաց կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից).

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճա շա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատու թյուննե րում. 
ռես տորանների ծառայություններ. ինքնա -
սպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայու թյուններ. 
բարերի ծառայություններ. անձնական խոհա-
րարի ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5652  16.12.2029 Դելֆի Թեքնոլըջիզ ԱյՓի Լիմիթիդ, BB

5716  24.02.2030 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

    Երևան, Իսակովի 9, AM

5717  24.02.2030 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

    Երևան, Իսակովի 9, AM

5875  18.02.2030 Իմփերիըլ Թբեքոու Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի Լիմիթիդ, IE

5914  08.03.2030 Ֆոքս Միդիա ԷլԷլՍի, Դելավեր նահանգի սահմանափակ 

    պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

5982  23.03.2030 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6317  21.11.2030 Ավայա Ինք., US

6320  22.11.2030 Ավայա Ինք., US

15273 21.01.2029 «Միկմետալ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 99, AM

15358 01.03.2030 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

15424 26.11.2029 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

15425 26.11.2029 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

15590 24.02.2030 «Հյուր սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Չայկովսկու փող. 34, բն.27, AM

15591 24.02.2030 «Հյուր սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Չայկովսկու փող. 34, բն.27, AM

15703 11.02.2030 «Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, գ. Շամբ, AM

15707 17.03.2030 «Ա. Աշուղյանի հաշվապահական հաշվառման գրասենյակ» ՍՊԸ, 

    Երևան, Մանուշյան 60, AM

15834 23.02.2030 Էդգար Ռոստոմյան, Երևան, Մուսաելյան փող. 41 տուն, AM

15864 29.01.2030 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

16008 23.03.2030 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

16009 23.03.2030 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

16011  19.04.2030 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

16052 17.02.2030 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

16082 26.02.2030 Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

16083 26.02.2030 Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ

98

ՄԱՍ 1

98
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№ 03/2 

16 .03 . 2020

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

16098 19.03.2030 «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի մարզ, 

    Ոսկեվազ համայնք, գինու գործարան, AM

16099 19.03.2030 «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի մարզ, 

    Ոսկեվազ համայնք, գինու գործարան, AM

16107 18.05.2030 «Մանօստ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 27 շ, բն. 46, AM

16212  21.06.2030 «Բիոմեջիք» ՍՊԸ, Էջմիածին, Բաղրամյան 1 գ, AM

16224 26.03.2030 Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE

16312 02.08.2030 Զվլ Սլովակիա, ա.ս., SK

16457 19.04.2030 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

16458 19.04.2030 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

16563 25.08.2030 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

17017 16.12.2030 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

17151  07.09.2030 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

17399 17.12.2030 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

01-02                521 S

01-01                521 S

09-03               522 S

20-02               522 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B39/00     3368  A

A61K 36/00    3369  A

A61K 9/00     3370  A

A61K 9/00             577  U

A61K 9/00             578  U

E02B 3/00             579  U

E02B 5/00             579  U

A61K 35/00       3370 A

C07D 307/00    3371  A

C07D 401/00     3372 A

A61K 31/00        3372 A

C07D 405/00     3373 A

H01G 3/00         3374 A
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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 2344
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27148
73 (1) Իրավատեր  Վաչէ Քէյվանեան, 3136 
Dona Sofia Drive, Studio City, CA 91604, USA, 
US
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՄԱՍԻՍ-
ՊԱՀԱԾՈՅԱԳՈՐԾ» ԲԲԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, Գործարանային փ., Մասիս 
Կայարան, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        25.02.2020

____________________

Գրանցում No 2345
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 17785
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Աբովյան 42-2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Նատալի ֆարմ 
Դեղատուն» ՍՊԸ, Երևան, Օհանովի 15/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        25.02.2020

____________________

Գրանցում No 2346
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Նատալի ֆարմ 
Դեղատուն» ՍՊԸ, Երևան, Օհանովի 15/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          25.02.2020

____________________

Գրանցում No 2347
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9202
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 
22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է              28.02.2020

____________________

Գրանցում No 2348
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9163
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ինտերնեյշնլ 
Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0802, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, Հրանտ Վարդանյան փող., 10 
շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.02.2020

____________________
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Գրանցում No 2349
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11201, 13490
73 (1) Լիցենզատու  «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 23, բն. 5, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Արտաշատ-վինկոն»  
ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ, Մխչյան, 
Արտաշատյան խճ. 1/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  
11201 գրանցում՝ դաս 33. ալկոհոլային 
խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի)։
13490 գրանցում՝ դաս 33. ալկոհոլային 
խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի)։
Լիցենզիայի տեսակը         ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   մինչև 16.01.2023թ.
Գործողության տարածքը   Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                     02.03.2020

____________________

Գրանցում No 2350
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20279, 20405, 20282, 
20281, 20404, 20280, 20278
73 (1) Իրավատեր  «Կերամարգո» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Դալ տրանս» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան 
փ. /տ/43, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        02.03.2020

____________________

Գրանցում No 2351
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5652
73 (1) Իրավատեր  Դելֆի Թեքնոլըջիզ, Ինք., 
Դելավերի նահանգ, 5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098-2815, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դելֆի 
Թեքնոլըջիզ, ԷլԷլՍի, 5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098, U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        03.03.2020

____________________

Գրանցում No 2352
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5652
73 (1) Իրավատեր  Դելֆի Թեքնոլըջիզ, ԷլԷլՍի, 
5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դելֆի 
Ինթրնեշնլ Օփըրեյշնզ Լաքսըմբըրգ Ս.ա.ռ.լ., 
Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 
Grand-Duchy of Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.03.2020

____________________

Գրանցում No 2353
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5652
73 (1) Իրավատեր  Դելֆի Ինթրնեշնլ 
Օփըրեյշնզ Լաքսըմբըրգ Ս.ա.ռ.լ., Avenue de 
Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand-Duchy 
of Luxembourg, LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դելֆի 
Թեքնոլըջիզ ԱյՓի Լիմիթիդ, Erin Court, Bishop 
s Court Hill, St. Michael, Barbados, BB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.03.2020

____________________

Գրանցում No 2354
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5660
73 (1) Իրավատեր  Դելֆի Թեքնոլըջիզ, Ինք., 
Դելավերի նահանգ, 5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098-2815, U.S.A., US
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73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դելֆի 
Թեքնոլըջիզ, ԷլԷլՍի, 5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.03.2020

____________________

Գրանցում No 2355
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 30013
73 (1) Լիցենզատու  «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, 
Արին Բերդի 14, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՊՌՈԴՈՒՍ» ՍՊԸ, 
Նալբանդյան փ./ շ / 44 / 25 Սևան 1501, 
Գեղարքունիք Հայաստան, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      05.03.2022թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.03.2020

____________________

Գրանցում No 2356
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20195
73 (1) Իրավատեր  «Ֆուտբոլային ակումբ 
Ուրարտու» ՍՊԸ, 0012, Երևան, Գյուլբենկյան 
փող., 2-րդ շ., բն. 54, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ֆուտբոլային 
ակումբ Ուրարտու» մարզական ՀԿ, ՀՀ, ք. 
Երևան, Ջիվանու փող., 2 շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.03.2020

____________________

Գրանցում No 2357
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13917
73 (1) Իրավատեր  Միլենիըլ Բրենդս 
ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն, 2000 
Crow Canyon Place, Suite 300, San Ramon, Cali-
fornia 94583, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թոփ Փիք 
Գլոուբըլ Ինք., 900 South Broadway, aka 126 
West 9th Street, Suites 200 and 300, Los Ange-
les, California 90015, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.03.2020

____________________

Գրանցում No 2358
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 
21040, 21041
73 (1) Լիցենզատու  Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, 
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York 
10022, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ, Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- 
Ouates, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    մինչև 26.03.2021թ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.03.2020

____________________

Գրանցում No 2359
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5857, 5878
73 (1) Իրավատեր  ՕԱՕ «Նիժֆարմ», Salgan-
skaya 7, GSP-459, Nijni Novgorod, 603600, 
Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ակցիոներնոյե 
Օբսչեստվո «Նիժեգորոդսկիյ Խիմիկո-
Ֆարմացեվտիչեսկիյ Զավոդ», 603950 g. Nijni 
Novgorod, ul. Salganskaya 7, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.03.2020

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

     391U          29.08.2019

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3359   18.07.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
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32 дата подачи приоритетной заявки
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56 источники информации 
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(51) 2020.01 (11) 3368 (13) A
A01B39/00

(21) AM20190119 (22) 10.10.2019
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Артур Алтунян 
(AM), Альберт Григорян (AM), Ваче Карапетян 
(AM), Павел Антонян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Машина для обработки пространства 
между деревьями плодовых садов
(57) Изобретение относится к землеобра-
батывающим машинам.

Машина для обработки пространства между 
деревьями плодовых садов имеет подвесную 
систему со своей рамой, расположенные 
с возможностью вращения вокруг 
вертикальной оси одну неподвижную и один 
подвижную фрезу с защитным ободом, со 
своими ножами. Вращательное движение 
фрезам передает редуктор. Подвижная 
фреза приводится в действие с помощью 
гидравлической системы с гидроцилиндром. 
Подвижная и неподвижная фрезы выполнены 
в виде металлического диска, на периферии 
которой выполнены радиальные выемки, для 
крепления ножей. Защитный обод снаружи имеет 
резиновый слой. Гидромеханическая система 
состоит гидробака, насоса, последовательно 
подключенного к нему с возможностью 
регулирования редукционного клапана. 
Редукционный клапан имеет два выхода. Один 
из выходов с помощью обратного клапана 
соединен к гидроцилиндру и к гидробаку, а 
другой - к гидробаку. 

Обеспечивается рыхление земли в 
пространстве между деревьями и уничтожение 
сорняков без повреждения стволов деревьев, 
упрощается гидравлическая система, 3 ил.  

____________________

(51) 2020.01  (11) 3369 (13) A
A61K 36/00

(21) AM20190144 (22) 06.12.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ани Микаелян (AM) 

(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для укрепления и стимулирования 
роста волос
(57) Изобретение относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
укрепления и стимулирования роста волос. 

Средство включает следующие компоненты, 
мас.%: смола абрикосового дерева- 3,0-7,0; 
кунжутное масло - 9,0-11,0; 25% этиловый 
экстракт хмеля - 3,0-7,0  и кокосовое масло – 
остальное. 

Расширяется ассортимент косметических 
средств против облысения и повышается их 
эффективность.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3370 (13) A
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20190143 (22) 06.12.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Нарине Фарсян (AM), 
Анна Григорян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбиниро-
ванного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комби нированного действия.

Мазь комби нированного действия включает 
следующие компоненты, мас.%: спермацет 
-  12,0-14,5; масло косточек граната - 12,0-
14,5;  бадяга - 12,0-14,5; масло какао -  6,5-
9,0; кунжутное масло - 25,0-28,5 и вазелин 
– остальное.

Расширяется ассортимент противовос пали-
тельных мазей комбинированного действия.  

____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) 2020.01 (11) 3371 (13) A
C07D 307/00

(21) AM20190146 (22) 09.12.2019
(72) Тариел Кочикян (AM), Меланья Самвелян 
(AM) 
(73) Фонд “Ереванский государственный 
университет”, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 
(AM) 
(54) 2-(5-бутоксиметил)-2-(оксотетрагидро-
фуран-3-ил)-N-((4-нитрофенил)карбо мо тиоил) 
ацетамид, проявляющий противовоспа-
лительную активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 2-(5-бутоксиметил)-2-
(оксотетрагидрофуран-3-ил)-N-((4-нитрофенил)
карбомотиоил) ацетамиду, проявляющему 
противовоспалительную активность, который 
может найти применение в практической 
медицине.

Хлорангидрид 2-карбоксиметил-4-
бутоксиметил-4-бутанолида вводят во взаимо-
действие с роданидом натрия или аммония, 
затем с 4-нитроанилином.

Расширяется ассортимент средств, прояв-
ляющих противовоспалительную актив ность.

____________________

(51) 2020.01  (11) 3372 (13) A
C07D 401/00
A61K 31/00

(21) AM20190142 (22) 06.12.2019
(72) Искуи Агамалян (AM), Седрак Казарян (AM), 
Марине Баласанян (AM), Жанна Алавердян (AM) 
(73) Искуи Агамалян, 0052, Ереван, Царав 
Ахбюр 55/11, кв. 27 (AM) 
(54) Никотиноилпролин в качестве средства 
для коррекции острых и хронических нару-
шений мозгового кровообращения
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии и фармакологии, в частности, к новому 
производному никотиновой кислоты и пролина 
- никотиноилпролину, который может найти 
применение в медицине в качестве средства для 
коррекции острых и хронических нарушений 
мозгового кровообращения.  

Никотиноилпролин обладает высокой 
цереброваскулярной активностью, оказы-

вает слабые побочные эффекты, а также 
превосходит известный препарат – пикамилон, 
который применяется в качестве средства, 
стимулирующего мозговое кровообращение.

Цереброваскулярная активность нико-
тиноил пролина изучалась на модели острого 
нарушения мозгового кровообращения, 
индуцированного перевязкой левой сонной 
артерии и на экспериментальной модели 
хронической ишемизации мозговой ткани, 
вызванной ограничением двигательной 
активности животных в течение 15 дней, что 
позволило выявить способность заявленного 
соединения стимулировать местный кровоток 
коры головного мозга в условиях острой и 
хронической ишемии.  

____________________

(51) 2020.01 (11) 3373 (13) A
C07D 405/00

(21) AM20190145 (22) 09.12.2019
(72) Тариел Кочикян (AM), Меланья Самвелян 
(AM) 
(73) Фонд “Ереванский государственный 
университет”, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 
(AM) 
(54) 3-аллил-5-(бутоксиметил)-3-(2,4-диметил-
1,3-диоксолан-2-ил) дигодрофуран-2-(3H)-он, 
проявляющий противовоспалительную, 
болеутоляющую и снотворную активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 3-аллил-5-(бутокси-
метил)-3-(2,4-диметил-1,3-диоксолан-2-ил) 
дигодро фуран-2-(3H)-ону, проявляющему 
противовоспалительную, болеутоляющую и 
снотворную активность, который может найти 
применение в практической медицине.

3-аллил-3-ацетил-5-алкоксиметилдигидро-
фуран-2(3H)-он вводят во взаимодействие с 
пропиленгликолем в среде абсолютного бензола, 
в присутствии каталитического количества 
катионообменной смолы (КУ-2, КУ-2×8). 

Расширяется ассортимент средств, 
проявляющих противовоспалительную, болеуто-
ляющую и снотворную активность.

____________________



110

ՄԱՍ 1
 

110

№ 03/2 
16 .03 . 2020

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3374 (13) A
H01G 3/00

(21) AM20190077 (22) 03.07.2019
(72) Пепо Хачатрян (AM), Эдуард Кургинян (AM), 
Лиана Варданян (AM) 
(73) Пепо Хачатрян, 0088, Ереван, Шираза 52, 
кв. 17 (AM), Эдуард Кургинян, 0006, Ереван, 
Манандян 17, кв. 7 (AM), Лиана Варданян, 0090, 
Ереван, Бадала Мурадяна 7, кв. 23 (AM) 
(54) Силовой самовосстанавливающийся 
конденсатор
(57) Изобретение относится к областям 
энергетики и электротехники, в частности, к 
преобразовательной технике.

Силовой самовосстанавливающийся кон-
ден  сатор имеет корпус с крышкой, корпусную 
изоляцию и секции-состоящих из фольговых 
обкладок, диэлектрика и двухсторонней 
металлизированной бумаги. Секции в корпусе 
конденсатора расположены так, что между 
корпусом и корпусной изоляцией создаются 
зазоры, в которых обеспечивается циркуляция 
охлаждающей жидкости.

Повышается реактивная мощность 
конденсатора и увеличивается частота, 7 ил.

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
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 на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2020.01 (11) 577  (13) U
A61K 9/00

(21) AM20190139U (22) 03.12.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Анна Григорян (AM), 
Гоар Петросян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам  для 
ухода за кожей. 

Средство содержит следующие 
компоненты, мас.%: глицерин – 8,0-10,0; сок 
алоэ - 8,0-10,0; высушенный помол лепестков 
шафрана - 1,5-2,5; гранатовый уксус – 3,5-4,5; 
экстракт базилика - 3,5-4,5 и этиловый спирт - 
остальное. 

Расширяется ассортимент средств для 
ухода за кожей и обеспечивается их высокая 
эффективность.    

____________________

(51) 2020.01  (11) 578 (13) U
A61K 9/00

(21) AM20190140U (22) 03.12.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ани Микаелян (AM), 
Инара Нафталян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей.  

Средство содержит следующие компоненты, 
мас.%: смола абрикосового дерева - 9,0-14,0;  

Сведения о выданных патентах
высушенный помол пестиков шафрана - 18,0-
22,0; сок алоэ - 9,0-11,0 и кокосовое масло  
-  остальное. 

Расширяется ассортимент средств для 
ухода за кожей и обеспечивается их высокая 
эффективность.

____________________

(51) 2020.01  (11) 579 (13) U
E02B 3/00
E02B 5/00

(21) AM20190133U (22) 15.11.2019
(72) Размик Петевотян (AM), Оганнес Келеджян 
(AM), Арестак Саруханян (AM) 
(73) Размик Петевотян, 0019, Ереван, Ахбюр 
Сероб 11/1, кв. 15 (AM), Оганнес Келеджян, 
0020, Ереван, Вардашен 10 ул., дом 1 (AM), 
Арестак Саруханян, 0025, Ереван, Айгестан 9 
ул., дом 23 (AM) 
(54) Канал для первичной очистки и регули-
рования выхода воды, подаваемой  водо-
заборному отстойнику
(57) Полезная модель относится к области 
водоснабжения.

Канал для первичной очистки и 
регулирования выхода воды, подаваемой 
водозаборному отстойнику, имеет 
прямоугольный разрез в вертикальной 
плоскости, участки для приема и выхода воды. 
На дне канала выполнены криволинейные 
барьеры. На стене на уровне пола, выполнены 
отверстия с плоскими затворами. На одной 
из боковых стенок канала в верхней части 
выполнена прямоугольная продольная 
выемка. Канал имеет также забральную стенку, 
закрепленную периферией на боковых стенках 
канала. Плоские затворы расположены снаружи 
боковой стенки канала.

Обеспечивается надежная и бесперебойная 
работа системы водоснабжения во время 
паводка, 2 ил.

____________________



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)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 01-02 (11) 521  (13) S 
       01-01
(21) 20200002 (22) 01.02.2020
(72) Норайр Бабаян (AM) 
(73) ООО “Бабани Бейкери”, Ереван, ул. Гарегина 
Нжде 48/2 (AM) 
(54) Яблоко в кунжуте, начиненное сырной 
начинкой и орехом

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-03 (11) 522  (13) S 
       20-02
(21) 20190033  (22) 05.11.2019
(72) Слава Погосян (AM) 
(73) Армянский филиал ООО “Золотое поле” 
(AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Стенд для продажи сыпучих продуктов

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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