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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) 2019.01  (11) 3321 (13) A
A42B 1/00

(21) AM20190059 (22) 13.05.2019
(72) Մարիամ Ավագյան (AM), Լիլիթ Թահմազյան 
(AM), Ավետիք Մանուկյան (AM) 
(73) Ալեքսան Արզումանյան, 3102, Գյումրի, 
Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM) 
(54) Ստվարաթղթե գլխարկ
(57) Գյուտը վերաբերում է ստվարաթղթե 
միանգամյա օգտագործման գլխարկների 
պատրաստման բնագավառին, մասնավորա-
պես՝ համապիտանի և բազմաֆունկցիոնալ 
գլխարկների արտադրությանը։

Ստվարաթղթե գլխարկն ունի գլանական 
մաս, լայնեզր դաշտ և վրադիր: Լայնեզր դաշտն 
ու վրադիրը գլանական մասին ամրակցված են 
կեռիկներով, իսկ լայնեզր դաշտն իրականացված 
է հավասար սեկտորների տեսքով, որոնցից 
յուրաքանչյուրի վրա կատարված է անցք և որոնք 
միմյանց հետ միացված են միջնորմներով, ընդ 
որում, սեկտորներից մեկը բաժանված է երկու 
հավասար մասերի, իսկ սեկտորների անցքերի 
միջով անցկացված է ժապավեն: 

Բարձրացվում է գլխարկի համապիտա-
նիությունը՝ դարձնելով կիրառումն  առավել 
բազմաֆունկցիոնալ և նպատակային, 6 նկ.։   

____________________

(51) 2019.01 (11) 3322 (13) A
C05B 11/00
C01G 23/00

(21) AM20190054 (22) 02.05.2019
(72) Թոռնիկ Ավագյան (AM), Սերյոժա Երիցյան 
(AM), Լաուրա Ալեքսանդրյան (AM), Ստելլա 
Մկրտչյան (AM), Լուսինե Երիցյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, 0019, Երևան, Բաղրամյան 
24ա (AM) 
(54) Ցածրատեսակ ֆոսֆատային հումքից 
ֆոսֆորական խտանյութի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ցածրատեսակ 
ֆոսֆատային հումքից ֆոսֆորական խտա-

նյութի ստացման եղանակներին, մասնա-
վորապես՝ երկաթի բարձր և ֆոսֆորի ցածր 
պարունակությամբ տարատեսակ ապարներից 
ֆոսֆորական խտանյութի ստացման 
եղանակին, որը կարող է կիրառվել որպես 
պարարտանյութ:

Ցածրատեսակ հումքը մանրացնում 
են, թրծում 700-1000°C ջերմաստիճանում, 
քայքայում 3-4 %-անոց աղաթթով, ֆոսֆորի և 
երկաթի օքսիդներ (P2O5 և Fe2O3) պարունակող 
ֆոսֆորական խտանյութը ֆիլտրմամբ 
առանձնացնում են երկաթի չլուծվող 
միացություններ պարունակող նստվածքից: 
Որպես ֆոսֆատային հումք վերցնում են Սյունիքի 
մարզի Սիսիանի դիատոմիտաբեր ավազանի 
դիատոմային կամ հրաբխադիատոմային 
ապարը, որն ունի հետևյալ քիմիական կազմ՝ 
զանգվ. %: SiO2` 15.80-37.00, Al2O3` 6.90-11.27, 
TiO2` 0.20-0.55, Fe2O3` 21.70-43.00, FeO` 0.28-
0.94, CaO` 1.30-3.78, MgO` 1.35-1.70, CO2` 0.50-
7.40, P2O5`-5.20-8.85, MnO`-0.03-15.12, Na2O` 
0.40-1.50, K2O` 0.30-1.10, SO3` 1.80-2.50, H2O` 
0.10-4.68:      

Գյուտը թույլ է տալիս տեղական հանքա-
նյութից ստանալ ֆոսֆորական խտանյութ, որը 
կարելի է օգտագործել որպես ֆոսֆորական 
պարարտանյութ, որն իր արդյունավետությամբ 
համարժեք է կրկնակի սուպերֆոսֆատին:

____________________

(51) 2019.01  (11) 3323 (13) A
G01F 1/00

(21) AM20190057 (22) 07.05.2019
(72) Ալբերտ Մարգարյան (AM), Վաչե 
Թոքմաջյան (AM), Գևորգ Վերանյան (AM), 
Հարություն Բայունց (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
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(54) Ջրահավաք հորից վերցվող ջրի քանակի 
որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գրունտային ջրի 
ոչ ճնշումային անհավասարաչափ շարժման 
բնագավառին: 

Համաձայն ջրահավաք հորից վերցվող ջրի 
քանակի որոշման եղանակի, հորից  վերցնում են 
ջուր, ապա չափում են հորում ջրի մակարդակի 
իջեցումը: Ընդ որում, հորից վերցնում են 
տարբեր քանակի ջուր: Յուրաքանչյուր քանակի 
համար որոշում են ջրի մակարդակի իջեցման 
արժեքը, ապա վերջիններիս արժեքներով 
որոշում են յուրաքանչյուր ռեժիմի ֆիլտրացիայի 
գործակիցը: Հետո դրա հիման վրա որոշում են 
հորից վերցվող առավելագույն ջրի քանակն 
ըստ առաջարկվող բանաձևի: 

Ապահովվում է ջրահավաք հորից հանվող 
ջրի քանակի ճշգրիտ հաշվարկը, ինչպես 
նաև ջրահավաք հորի հիդրոերկրաբանական 
հաշվարկի կարևոր գործողության շառավղի 
որոշումը:   

____________________

(51) 2019.01 (11) 3324 (13) A
G01N27/00

(21) AM20190058 (22) 07.05.2019

(72) Վլադիմիր Հարությունյան (AM), Վալերի 
Առաքելյան (AM), Միքայել Ալեքսանյան (AM), 
Արտակ Սայունց (AM), Զավեն Ադամյան (AM), 
Գոհար Շահնազարյան (AM), Վաչեռ Պետր (CZ) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա. Մանուկյան 1 
(AM) 
(54) Օդում ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիների 
կոնցենտրացիայի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրոնիկայի 
և ավտոմատիկայի ոլորտներին, մասնա-
վորապես՝ օդում ջրածնի պերօքսիդի 
գոլորշիների կոնցենտրացիայի որոշման 
եղանակին, որը կարող է կիրառվել 
բժշկության մեջ թոքային հիվանդություններ 
հայտնաբերման համար:

Եղանակն իրականացնում են հետևյալ կերպ. 
կոբալտով լեգիրացված անագի երկօքսիդից 
պատրաստված ռեզիստիվ սենսորի միջոցով՝ 
ջրածնի պերօքսիդի գազային փուլում՝ 75-150°C 
աշխատանքային ջերմաստիճանում չափում են 
ջրածնի պերօքսիդի պարունակությունը օդում:

Պարզեցվում է եղանակը, ինչպես նաև 
թոքային հիվանդություններ հայտնաբերող 
սենսորի պատրաստման տեխնոլոգիան և 
կառուցվածքը:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 08/2   1 6 .08 . 20 19

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01  (11) 558 (13) U
F41H 11/00

(21) AM20190055U (22) 03.05.2019
(72) Եգոր Համբարյան (AM) 
(73) Եգոր Համբարյան, 0052, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM) 
(54) Թռչող սարքերի պաշտպանման կողային 
համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավիացիային, մասնավորապես՝ թռչող սարքերի 
պաշտպանման կողային համակարգերին, և 
կարող է օգտագործվել  ինֆրակարմիր գլխիկով 
կառավարվող հրթիռներից թռչող սարքերի 
պաշտպանման համար:

Թռչող սարքերի պաշտպանման կողային 
համակարգն ունի կեղծ ջերմային թիրախների 
համակարգ և վառելիքի արտածման համակարգ: 
Կեղծ ջերմային թիրախների համակարգն ունի 
շարժիչների հետևի կոների ստորին մասերում 
տեղադրված կեղծ ջերմային թիրախների 
բլոկներ: Կեղծ ջերմային թիրախների բլոկների 
փողերն ուղղված են թռչող սարքի թռիչքին 
հակառակ ուղղությամբ: Վառելիքի արտածման 
համակարգն  իրականացված է միմյանց 
հաջորդաբար ամրակցված, դրենաժային 
խողովակ ունեցող վառելիքի բաքի, պոմպի, 
էլեկտրածորակի և խողովակների տեսքով: 
Խողովակները դուրս են բերված թռչող սարքի 
շարժիչների հետևից՝ արտանետվող գազերի 
շիթի մեջ:

Հզորացվում է թռչող սարքի կեղծ ջերմային 
թիրախների համակարգը և բարձրացվում է 
դրա արդյունավետությունը՝ ինֆրակարմիր 
գլխիկներով ժամանակակից հրթիռներից 
պաշտպանելիս, 5 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 559 (13) U
H02N 11/00

(21) AM20190048U (22) 19.04.2019
(72) Սևակ Ազիզյան (AM) 
(73) Սևակ Ազիզյան (AM) 
(54) Մագնիսական շարժիչ (տարբերակներ)
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
էլեկտրական մեքենաներին, մասնավորապես՝ 
հաստատուն մագնիսներ պարունակող 
շարժիչներին:

Մագնիսական շարժիչն ունի ստատոր 
և հաստատուն մագնիսներ պարունակող 
ռոտոր: Ստատորն իրականացված է օղակաձև 
հաստատուն մագնիսի տեսքով, իսկ ռոտորն 
իրականացված է ստատորի շուրջը դարձի 
հնարավորությամբ, տրամագծորեն իրար 
հակադիր տեղակայված օղակաձև հաստատուն 
մագնիսների տեսքով: Հաստատուն 
մագնիսների շուրջը համառացք՝ պտտման 
հնարավորությամբ, և միմյանց նկատմամբ 
բացակով տեղակայված են գլանային 
մակերևույթի տեսքով մագնիսական մետաղից 
երկուական թիթեղներ: Իրականացման 
երկրորդ տարբերակում մագնիսական 
թիթեղները տեղակայված են միայն ստատորի 
հաստատուն մագնիսի շուրջը: 

Պարզեցվում է մագնիսական շարժիչի 
կառուցվածքը և բարձրացվում է դրա օ.գ.գ.-ն, 
2 նկ.:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________



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



13

ՄԱՍ 1
 

13

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 503 (13) S 
       09-02
(21) 20190010  (22) 18.04.2019
(72) Դավիթ Ավագյան (AM) 
(73) «ԱՐՄ-ՌՈՒՍ ԱԼԿՈ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Տարա օղու համար (2 տարբերակ)
(55) 



14

ՄԱՍ 1
 

14

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 09-01 (11) 504 (13) S 
       09-02
(21) 20190011  (22) 17.04.2019
(72) Դավիթ Ավագյան (AM) 
(73) «ԱՐՄ-ՌՈՒՍ ԱԼԿՈ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Տարա օղու համար
(55) 



15

ՄԱՍ 1
 

15

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 09-01 (11) 505 (13) S
(21) 20190015  (22) 16.05.2019
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Մրգի տեսքով տարաներ (27 տարբերակ)

(55) 



16

ՄԱՍ 1
 

16

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



17

ՄԱՍ 1
 

17

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



18

ՄԱՍ 1
 

18

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



19

ՄԱՍ 1
 

19

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



20

ՄԱՍ 1
 

20

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



21

ՄԱՍ 1
 

21

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



22

ՄԱՍ 1
 

22

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



23

ՄԱՍ 1
 

23

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



24

ՄԱՍ 1
 

24

№ 08/216 .08 . 20 19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 09-03 (11) 506 (13) S 
(21) 20190023 (22) 08.07.2019
(72) Սասուն Սարգսյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Սասուն Սարգսյան 
Գագիկի, Երևան, էրեբունի,Նոր Արեշ 50փ., տ. 
46ա (AM) 
(54) Արևածաղկի տուփ
(55) 



25
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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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(210) 20180254 (111) 29310
(220) 22.02.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 22.02.2028
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.03.2018
(310) 1021/18 (320) 12.09.2017   (330) AD
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքները տաքացվող, բայց ոչ 
վառվող. ծխելու պիտույքներ. էլեկտրոնային 
հարմարանքներ և դրանց մասեր ծխախոտի 
տաքացման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180381  (111) 29311
(220) 13.03.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 13.03.2028
(730) Նիկովենչրս Հոլդինգս Լիմիթեդ, GB 
(442) 03.04.2018
(310) 201733791   (320) 28.09.2017   (330) AZ
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ, 

էլեկտրոնային սիգարետների համար 
նախատեսված քարթրիջներ, հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար, 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ծխախոտի փոխարինիչներ, 
սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային 
արտադրանք, արկղեր սիգարների համար, 
տուփեր սիգարների համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181186  (111) 29312
(220) 25.07.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 25.07.2028
(730) «Կագօռ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփյան 61, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20181451  (111) 29313
(220) 20.09.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 20.09.2028
(730) «Դ վենչուրս» ՓԲԸ, Երևան, Մելիք 
Ադամյան 2/2, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում.  տվյալներ 
գոր ծա  րա րական գործառնություն ների 
մասին.  հայ  տա րա րությունների  փակցնում.   
ներմուծման-արտահանման գործակալու-
թյունների ծառայություններ.  առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ.  ինքնարժեքի վերլուծություն.  
գովազդային նյութերի տարածում.  լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ.  աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ.  գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում.  հաշվետվությունների կազ-
մում հաշիվների վերաբերյալ.  առևտրային 
աուդիտ.  խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման 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.  
առև տրային գործունեության գնահատում.  
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում.  գովազդային նյութերի 
վարձույթ.  խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով.  
գովազդային տեքստերի հրատարակում.  
գովազդ.  ռադիոգովազդ.  կոնյունկտու-
րային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա զոտություններ.  ծառայություններ 
հասա րա  կական հարաբերությունների բնա-
գավա ռում.  սղագրական ծառայություններ.  
հեռուստագովազդ.  հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).  
ցուցափեղկերի ձևավորում.  գովազդա-
յին գործակալությունների ծառայություն-
ներ.  խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով.  մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար.  շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ.  
տվյալների ավտոմատացված  հիմնա-
պաշարների վարում.  մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա  -
րեզում. տնտեսական կանխատեսում.  ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն.  հասարակական 
կարծիքի հետազոտում.  վճարման փաս-
տաթղթերի նախապատրաստում.  աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում.  
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ.  տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.  
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար.  քարտուղարական ծառայություններ.  
հարկային հայտարարագրերի կազմում.  
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար.  տեքստի մշակում.  լրագրերի 
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բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար.  գովազդ 
փոստով.  հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում.  ստեղծագործների և 
կատա րողների գործերի կառավարում.  
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.  
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.  լուսապատճենահանող 
սարքա վորման վարձույթ.  ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում.  
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում).  տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար.  գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում.  մամուլի տեսություն.  առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ.  հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.  գների 
համեմատման ծառայություններ.  մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.  
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ 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.  

դեղա գործական,  անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք.  
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցա փեղկերի (ստենդների) վարձույթ.  
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.  
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում.  վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում.  գովազդային ծառա-
յու թյուններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն).  
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում.  առևտրային գործարք-
ների 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.  առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.  
գովազդային նյութերի ձևավորում.  արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերություն-
ների 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 գրանցում.  
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում.  տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.  պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
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հարցում բիզնես- ծառայություններ.  
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն.  հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն.  խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ.  գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար.  սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում.  մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ.  շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ.  ֆինան-
սական աուդիտ.  թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ.  հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ.  նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ.  
դեղագործական,  անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարա գաների մեծածախ վաճառք.  նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ.  թիրա-
խային մարքեթինգ (շուկայավարում).  գործա-
րարության ժամանակավոր  կառա վարում.  
արտաքին գովազդ.  պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք.  վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, 
ռեստո րանների ծառայություններ, ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների  ծառայու-
թյուններ, խորտկարանների ծառայություններ, 
բարերի ծառայություններ, սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար:

____________________

(210) 20181565  (111) 29314 
(220) 10.10.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 10.10.2028

(730) «Ինար» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
15ա/1, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

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

դաս 30. թեյ. սուրճ. հրուշակեղեն. 
հացաբուլկեղեն:

____________________

(210) 20181652  (111) 29315
(220) 23.10.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 23.10.2028
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
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վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
ինտերակտիվ զվարճանքի համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին 
դիտարկել, լսել և խաղալու փորձ ձեռք բերել 
ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական տարրերի 
ցուցադրության կարգավորման և ընտրելու 
միջոցով. ներբեռնվող ձայնա-, տեսա- և 
տեսալսողական ֆայլեր և գրառումներ 
մուլտիմեդիային զվարճանքի ծրագրերի 
և բովանդակության տեսքով. առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (ներ-
բեռնվող համացանցից կամ համակարգչային 
ցանցից կամ համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից). ծրագրային ապահովում 
հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. ֆայլերի համատեղ օգտագործման 
ծրագրային ապահովում. կապի ծրագրային 
ապահովում տվյալների, ձայնի, տեսանյութերի, 
պատկերների և գրաֆիկական տարրերի 
էլեկտրոնային փոխանցման համար 
համակարգչային, շարժական, անլար և 
հեռակապի միջոցով. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով շարժական սարքերի 
և համակարգիչների համար. ծրագրային 
ապահովման  հավելվածներ  շարժական 
սարքերի համար. ծրագրային ապահովում 
պատկերների, գրաֆիկական տարրերի, 
ձայնի, տեսանյութերի և տեքստերի մշակման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության, տվյալների, 
փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումն երին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանց դիտելու և 
վերահսկելու համար. ներբեռնվող ամպային 

տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող ամպային տեխնոլոգիաների վրա 
հիմնված ծրագրային ապահովում. ներբեռն-
վող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
համա կարգչին կցվող արտաքին սարքեր. 
դյուրակիր համակարգիչներ. անձնական 
դյուրակիր համակարգիչներ. շարժական 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
խցիկներ. մարտկոցներ. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. համակարգչային 
աշխատակայաններ. համակարգչային սպա-
սարկիչներ (սերվերներ). համակարգիչների և 
հեռակապի սարքավորանք. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող 
հանգույցներ. լարով և անլար մոդեմներ 
և հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. 
լեփթոփի բռնիչներ, համակարգիչների 
պայուսակներ. կրակմարիչներ. համա-
կարգչային սարքավորումներ և ներբեռնված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). նավագնացական համակարգեր 
ավտոմոբիլների համար. կոմպակտ 
սկավառակներ. թվային երաժշտություն 
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռախոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ. 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
դիրքորոշման համաշխարային համակարգի 
(GPS) ապարատներ և սարքավորումներ. 
համակարգչային, էլեկտրոնային և տեսա-
խաղերի ծրագրեր և ծրագրային ապահովում 
(ներառյալ՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հեղուկաբյուրեղային 
տեսասարքեր հեռակապի և էլեկտրոնային 
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սարքավորումների համար. հեռուստատե սային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված քար-
թրիջներ տպող և ֆոտոպատճենահանող 
սարքերի համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-
տեսասարքեր երեխաներին հետևելու համար. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործարքների հաշվանցում և կարգա-
վորում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց բանկային և 
ֆինանսական ծառայություններ. վարկա-
քարտերով սպասարկում, հաշիվների 
մշակում, փոխանցում և դրանց վճարում, 
ինչպես նաև ֆինանսական գործարքների 
ապահովագրում. դրամամիջոցների փոխան-
ցում. դրամամիջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային եղանակով՝ երրորդ անձանց 
համար. վճարումների փոխանցում համացանցի 
միջոցով՝ երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
ծառայություններ հաշիվների դուրսգրման 
և վճարումների իրականացման տեսքով. 
վարձակալման և վարձույթի կազմակերպում 
և կառավարում. անշարժ գույքի վարձույթ և 
վարձակալություն. անշարժ գույքի գնահատում. 
անշարժ գույքի ֆինանսավորում, ներդրում 
անշարժ գույքի մեջ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներում. անշարժ 
գույքի գործակալություններ. բնակարա  նա-
յին գործակալություններ. ապահովագրողների 
ծառա յություններ. անշարժ գույքի կառավարում 
և դրա վերաբերյալ խորհրդակցություն. 
վարձավճարի հավաքում. գրասենյակների 

վարձույթ (անշարժ գույք). սենյակների և 
բնակարանների վարձույթ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի 
միջոցով. անկիզելի պահարաններում պահման 
և ճանապարհային վճարագրերի թողարկման 
ծառայություններ. ներդրումների կատարում. 
ֆինանսական գնահատում (ապահովագրական, 
բանկային, անշարժ գույքի). ֆինանսների և 
ակտիվների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինանսական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից տրա-
մադրվող բանկային ծառայություններ. 
բորսայական միջնորդություն, բորսայական 
գնանշումներ. միջնորդություն արժեթղթերի 
և պարտատոմսերի բորսայում, ֆինանսական 
վերլուծություն. հաշվեքարտերով, վճարա-
քարտերով և վճարագրի քարտերով 
սպասարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվների և ներդրումների ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություններ. 
վարկի հաստատում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային 
կառավարոմ. գնումների և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբետագրում 
և վարկավորում. էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ. պահված արժեքով 
քարտերի, վճարաքարտերի և հաշվեքարտերի 
թողար կում. հեռախոսային վարկաքար-
տերով սպասար կում. առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տրամադրվող տեղեկա-
տվական ծառայություններ ֆինանսների 
և ապահովագրության վերաբերյալ. գազի 
և հոսանքի համար վճարների գանձման 
գործակալություններ. հնաոճ իրերի գնա-
հատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
ոսկերչական իրերի գնահատում. օգտագործված 
մեքենաների գնահատում. հարկային տեղեկա-
տվության տրամադրում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
կենտրոնացում. բարեգործական միջոցների 
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հավաքման կազմակերպում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. թղթադրամի և 
մանրադրամի հաշվարկման կամ մշակման 
մեքենաների վարձույթ. բանկոմատների 
կամ ավտոմատ դրամարկղերի վարձույթ. 
առցանց վճարային ծառայություններ. պահում 
անկիզելի պահարաններում. ֆինանսավորման 
կազմակերպում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (մաքսազերծում). բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառայու-
թյուններն ընդգրկված 36-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ, 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրում. տեխնոլոգիայի բնագավառում 
վեբ-կայքերի տրամադրում, որոնք թույլ 
են տալիս օգտատերերին խորհուրդ և 
տեղեկատվություն տարածել. համակարգչային 
սարքավորում և ծրագրային ապահովման 
մշակում և նախագծում. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. համացանցով 
տեղեկատվության, տվյալների, փաստաթղթերի 
և պատկերների փոխանցման հետ կապ-
ված համակարգչային ծառայություններ. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
ծրագրերի հավելվածների կայքերի 
տեղադրում երրորդ անձանց համար. կիրա-
ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ` համացանցային 
տեխնոլոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի 
համա տեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկա-
կան խորհրդակցություն) համակարգչային 

ծրագրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական 
ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր 
փոխանցելու համար. համացանցից օգտվող-
ներին համակարգչային տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
օժանդակ թեժ գծերի միջոցով. համակարգչային 
սպասարկում համակարգչային ցանցում 
տեղեկատվական ցուցիչների, կայքերի 
և ռեսուրսների ստեղծման վերաբերյալ. 
որոնողական համակարգերի տրամադրում. 
համակարգիչների, նոթբուք համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների և ձեռքի համակարգիչների 
նախագծում. աձնական թվային քարտուղարների 
և անձնական մեդիանվագարկիչների 
նախագծում. շարժական հեռախոսների 
և սմարթֆոնների նախագծում. թվային 
խցիկների նախագծում. համակարգչային 
ծառայություններ. համակարգչային ծրա-
գրավորում. համակարգչային միահավաքման 
ծառայություններ. համակարգչային վերլու-
ծություն. համակարգչային ծրագրավորում 
վիրուսների դեմ պայքարելու համար. 
համակարգչային համակարգերի ծրա-
գրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև տվյալների 
փոխանցման նպատակով ուղիղ կապ 
հաստատելու համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և մշակում. վեբ-
էջերի տեղադրում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
տեղադրում տվյալների հիմնապաշարներից 
և համակարգչային ցանցերից տեղեկա-
տվության որոնման և ձեռքբերման 
համար. տեխնիկական տեղեկատվության 
տրամադրում անմիջական օգտատերերի 
հատուկ խնդրանքով՝ հեռախոսային կամ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. խորհրդակցական ծառայություններ 
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համակարգչային ծրագրային ապահովման 
վերաբերյալ. համակարգչային ծառայություններ 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
և վեբ-կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդա նշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխա կերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություն-
ներ. ճարտարապետական և նախագծային 
ծառայություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամադրում. 
համակարգչային անվտանգության 
ծառայություններ (համակարգչային ծրագրերի 
և ցանցերի փորձարկում և ռիսկի գնահատում).  
որակի երաշխավորման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր-
յալ հաշվետվությունների պատրաստում. 
համա կարգչային ցանցերի միջոցով տվյալ-
ների փոխանցման և խմբակային գործարկ-
ման անվտանգության ապահովում. 
խորհրդակցություն տվյալների անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեխնոլոգիական 
խորհրդակցություն հեռահաղորդակցության 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
համակարգչայնացված կապի ցան-
ցերի անվտանգության ծառայություններ. 
տեղեկա տվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության բնագավառում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, 
տեղեկատվության անվտանգության ապա-
հովում.  համակարգչային անվտանգու-
թյան նույնականացման ծառայություններ. 
էլեկտրո նային ստորագրության առցանց 
նույնա կանացման բնագավառում համակարգ-
չային ծառայություններ. արտացանցային 
տվյալ ների պահուստային պատճենում. 

էլեկտրոնային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և 
ծրագրավորման վերաբերյալ. ամպային 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
ամպային տեխնոլոգիաների հարթակների 
տրամադրման ծառայություններ. չբեռնվող 
ամպային հաշվարկների օգտագործմամբ 
և ամպային տեխնոլոգիաների հիմքով 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. ամպային տեխնոլոգիաների 
միջոցով վիրտուալ համակարգչային 
համակարգերի և վիրտուալ համակարգչային 
միջավայրի տրամադրում. զվարճության 
ծրագրերի վարձույթ. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 42-րդ դասում: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20181709  (111) 29316
(220) 01.11.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 01.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դիանա 
Բոստանչյան Արտաշեսի, Երևան, Գր. 
Լուսավորիչի 38, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181714  (111) 29317
(220) 02.11.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 02.11.2028
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(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «F» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 
միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181726  (111) 29318
(220) 02.11.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «FORTE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 
միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181761  (111) 29319
(220) 08.11.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 08.11.2028
(730) «Ռոյալ փրինթ» ՍՊԸ, Երևան, Շարուրի 
37/2, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
կպչուն ժապավենի բաշխիչ հարմարանքներ 
(գրասենյակային). հասցեներով դրոշմա-
կնիքներ. հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. 
ազդագրեր, պլակատներ. ազդագրերի թղթե 
կամ ստվարաթղթե վահանակներ. ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
նրբաթիթեղ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. տպարանային 
կլիշեներ. տպագրական շարվածքի սեղաններ. 
տպագրական դյուրակիր շարվածքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ռեգլետներ 
(տպագրական):

____________________

(210) 20181791  (111) 29320
(220) 13.11.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 13.11.2028
(730) Իրինա Ռուբենի Արիստակեսյան, Երևան, 
Անդրանիկի 10/2, բն. 32, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 44. խորհուրդներ առողջության 

հար ցերով. ոչ ավանդական բժշկության 
խորհուրդներ առողջության հարցերով. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. բժշկական ծառայություն-
ներ.  բանջարաբուծություն. այգեգործություն. 
առողջա տների ծառայություններ. ծառայու-
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թյուններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
կենդանիների և մարդկանց հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ.  
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության բնագավառի 
ծառայություններ. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. գեղեցկության  սրահների 
ծառայություններ. վարսավիրանոցների 
ծառայու թյուններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). ապաքինվողների համար 
տների ծառայություններ. հիվանդանոց-
ների ծառայություններ. սանիտարական 
ծառայություն. մերսում. բժշկական 
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություն-
ներ. ֆիզիոթերապիա. առողջա տների 
ծառայություններ. ատամնաբուժական օգնու-
թյուն, ստոմատոլոգիա. բուժքույրական 
խնամքով տների ծառայություններ.  արյան 
բանկերի ծառայություններ.  մատնահարդարում.  
մանկաբարձական օգնություն.  հիվանդների 
խնամք.  խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով.  պլաստիկ վիրաբուժություն. մազերի 
պատվաստում.  հոգեբանների ծառայություն-
ներ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով, 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում.  
արհեստական բեղմնավորում. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայու-
թյուններ.  փորձանոթում բեղմնավորմ ան 
ծառայություններ, արտամարմնային բեղմնա-
վորման ծառայություններ.  հեռաբուժման 
ծառայություններ. արևաբուժարանների 
ծառայու թյուններ.  հանքաջրաբուժական կենտ-
րոնների ծառայություններ.  վիզաժիստների 
ծառայություններ.  դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով.  
թերապևտիկ ծառայություններ. բուժ-
սարքավորումների վարձույթ.  դիսպանսեր-
ներ,  բուժկենտրոններ.  ոչ ավանդական 
բժշկու թյան ոլորտում ծառայություններ.  
լոգոպեդիա.  խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. օրթոդոնտական ծառայություններ 
(օրթոդոնտիա).  սահմանափակ հնարա-
վորություններով անձանց համար բժշկական 
խորհրդատվություն. պալիատիվ խնամք.  
ծերանոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181832  (111) 29321
(220) 20.11.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 20.11.2028
(730) «Տրի տեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
11ա, բն. 35, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներից 

պատրաստված իրեր. ճամփորդական 
ճամպրուկներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ։
____________________

(210) 20181834  (111) 29322
(220) 20.11.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 20.11.2028
(730) Ալբերտո-Քալվր ՅուԷսԷյ, Ինք., US 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրելու 

համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
հոտազերծիչներ և արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ. պատրաստուկներ մազերի 
խնամքի համար. շամպուններ և լավորակիչներ. 
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միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
սանրվածքի պահպանման և հարդարման 
միջոցներ. հարդարանքի (արդուզարդի) ոչ 
բուժական միջոցներ. պատրաստուկներ 
լոգանքի և ցնցուղ ընդունելու համար. միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. յուղեր, քսուքներ և 
լոսյոններ մաշկի համար. պատրաստուկներ 
սափրվելու համար. սափրվելուց առաջ և հետո 
օգտագործվող միջոցներ. անուշաբույր ջուր  
(օդեկոլոն). դեպիլյատորներ. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար և արևայրուքից 
պաշտպանվելու համար.  պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքի և դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. վազելին. պատրաստուկներ 
շրթունքների խնամքի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
անձնական մաքրող կամ կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված կամ նախապես 
խոնավացված անձեռոցիկներ, բարձիկներ կամ 
կտորներ. կոսմետիկական դիմակներ, դեմքի 
մաշկը մաքրող և սնուցող դիմակներ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20182002  (111) 29323
(220) 13.12.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Կարեն Թասալյան, Արարատի մարզ, գ. 
Բերդիկ, Բաղրամյան 4, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «LUXE» և «LIGHT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20182040 (111) 29324
(220) 17.12.2018 (151) 15.08.2019
   (181) 17.12.2028
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. լրացված 
ճամփորդական դեղատուփեր. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի 
ացետատ դեղագործական նպատակների 
համար. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. մանրէասպաններ. 
բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. բիոցիդներ. բրոմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ բժշկա-
կան և անասնաբուժական նպատակների 
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 20 19

նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբա թելեր. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. գվայակոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. սննդային հավե-
լումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում-
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային 

հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. միջատա-
սպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(ֆունգիցիդ). թթու գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. գինեքար դեղա-
գործական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
պատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի դեմ 
մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
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մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. 
բուժական անասնակեր կենդանիների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր 
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ անասնա-
բուժական նպատակների համար. շների համար 
լոսյոններ ընդգրկված 5-րդ դասում. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. 
լուպուլին դեղագործական նպատակների 
համար. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային 
քսուքներ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. թանզիֆ վիրակապերի համար. բուժիչ 
յուղեր. մանանեխի յուղ դեղագործական 
նպատակների համար. քափուրի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկա կան 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սամիթի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
մածիկներ (մաստիկա) ատամների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. նյութեր 

ատամների ծեփապատճենների համար. 
նյութեր ատամնալցման համար. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. դեղամիջոցներ 
շիճուկաբուժության համար. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. ատամնաբուժական դեղա-
միջոցներ. մենթոլ. միքստուրաներ. մոլեսկին 
(բամբակե գործվածք) բժշկական նպատակների 
համար. նշի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. մայր մեղվի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
իռլանդական մամուռ բժշկական նպատակ ների 
համար. ալյուր դեղագործական նպատակ ների 
համար. ալյուր կտավատի սերմից դեղա-
գործական նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
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կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիե-
նիկ միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. պատրաս-
տուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. պատրաստուկներ բրոնխները 
լայնացնելու համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. պատրաստուկներ հողը մանրէա-
զերծելու համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց-
նելու համար. դեղագործական պատրաս-
տուկներ մաշկի խնամքի համար. 
պատ րաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման 
համար. կրային պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական պատրաս-
տուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. հակասպորային 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. միկրոտարրերով պատրաստուկներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայ-
քային պատրաստուկներ). դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ արևայրուքի դեմ. ֆերմենտային 
(խմորիչ) պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
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հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. կթելու 
ժամանակ օգտագործվող քսուք. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. քնաբերներ. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 

նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագործական 
նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. որդաթափ 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատ-
րաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արևայ-
րուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի 
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
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հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզա տոր ներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ կիսա-
վարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և 
ոսկրաբուժական նպատակների համար. 
ատամի ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային 
թեյեր բժշկական նպատակների համար. 
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպա-
տակների համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:

____________________
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դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. լրացված 
ճամփորդական դեղատուփեր. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի 
ացետատ դեղագործական նպատակների 
համար. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. մանրէասպաններ. 
բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. բիոցիդներ. բրոմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ բժշկական 
և անասնաբուժական նպատակների համար. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. վազելին բժշկական նպատակների համար. 
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննաներ 
(լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. ապա-
նեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
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նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական 
նպատակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. գվայակոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. սննդային հավե-
լումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում-
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային 

հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. 
միջատասպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. քափուր բժշկական նպատակների 
համար. դեղապատիճներ. պատիճներ 
դեղագործական նպատակների համար. արյուն 
կանգնեցնող մատիտներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի 
դեմ մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
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մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. 
բուժական անասնակեր կենդանիների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական 
նպատակների համար. մշակաբույսեր 
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
շների համար լոսյոններ ընդգրկված 5-րդ 
դասում. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիադ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական նպա-
տակների համար. քսուքներ արևայրուքի դեմ. 
սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամների ծեփապատճենների 

համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. իռլանդա-
կան մամուռ բժշկական նպատակների համար. 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր դեղա-
գործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. ածիկա-
կաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. ափիոն. օպոդելդոկ. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. հակամակաբուծային վզակապներ 
կենդանիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
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տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. պատրաստուկներ բրոնխները 
լայնացնելու համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. պատրաստուկներ հողը մանրէա-
զերծելու համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 

ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. լոգանքների պատրաստուկ ներ 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. հակա-
սպորային պատրաստուկներ. պատրաստուկ-
ներ հալվե վերայից դեղագործական 
նպատակների համար. միկրոտարրերով 
պատրաստուկներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սուլֆամիդային պատրաստուկներ 
(դեղորայքային պատրաստուկներ). դեղա-
գործական պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ արևայրուքի դեմ. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակ ների համար. քիմիական պատրաստուկներ 
հղիության ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
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դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. կթելու 
ժամանակ օգտագործվող քսուք. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. քնաբերներ. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 

աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագործական 
նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. որդաթափ 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արև-
այրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի 
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
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համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և 
ոսկրաբուժական նպատակների համար. 
ատամի ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային 
թեյեր բժշկական նպատակների համար. 
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) (միջատա-
սպաններ). գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:

____________________

(210) 20190015  (111) 29326
(220) 09.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 09.01.2029
(730) Աշոտ Թամրազյան, Երևան, Նոր Արեշ, 
փ. 9, տուն 29, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. արբանյակային որոնիչներ.
դաս 42. ծրագրային  ապահովման  

արդիականացում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) 
ծառայություն. 

դաս 45. գողացված ապրանքների տեղ-
որոշման ծառայություններ:

____________________

(210) 20190028 (111) 29327
(220) 14.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 14.01.2029
(730) «Գրին վեյ թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նուբարաշեն 8-րդ փ., տուն 2, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 39. միջնորդություն փոխադրումների 

դեպքում. վարորդների ծառայություններ. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում. 
տաքսի ծառայություն. սուրհանդակային 
ծառայություններ (նամակների կամ 
ապրանքների առաքում). տրանսպորտի 
լոգիստիկա:

____________________
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(210) 20190029 (111) 29328
(220) 14.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 14.01.2029
(730) «Բետանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան 6/1, 
AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «am» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
գազարա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, 
այն է՝ ռադիո հեռար ձակում. հաղորդակ-
ցությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռա գրակապ տրամադրելու ծառայու-
թյուններ. հեռախոսակապ. բաժանոր դային, 
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություններ. 
լրատվական գործա կալությունների 
ծառայություններ. մալու խային հեռուստա-
հեռարձակում. ռադիոհեռա խոսակապ. 
համակարգչային տերմի նալներով իրա-
գործվող կապ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. 
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ. 
փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, 
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ 
միջոցների օգտագործմամբ). մոդեմների 
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի 
սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ). ինտերնետին հեռահա-
ղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 

ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութ-
ների ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապահովում. 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
ձայնային փոստի ծառայություններ. 
շնորհավորական բացիկների առցանց 
փոխանցում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
անլար հեռարձակում. տեսակոնֆերանսների 
համար կապի ծառայությունների տրամադրում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ պահանջի:

____________________

(210) 20190048 (111) 29329
(220) 16.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 16.01.2029
(730) Կարեն Ժիրայրի Դալլաքյան, Սյունիքի 
մարզ, ք. Գորիս, Նոր Կյանք 25/1, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

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

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ), ծերանոցների ծառա-
յություններ, սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություն ներ, քեմ-
պինգների ծառայություններ, ճաշարան-
ների ծառայություններ հիմնարկ ներում 
կամ ուսումնական հաստա տություններում, 
ժամանակավոր բնա կա տեղերի վար-



ԳՅՈՒՏԵՐ

50

ՄԱՍ 1

50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 20 19

ձակալում, պանսիոնների ծառայու-
թյուններ, զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ, հյուրանոցների 
ծառայություններ, մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում, 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայու թյուններ, խորտկարանների ծառա-
յու թյուններ, բարերի ծառայություններ, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում), շարժական 
շինությունների վարձույթ, տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար, 
մոթելների ծառայություններ, կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ, սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար, վրանների 
վարձույթ, խոհանոցային սարքերի վարձույթ, 
ժամանակավոր բնակեցման համար 
ընդունարանների ծառայություններ (ժամանման 
և մեկնման կառավարում):
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20190049 (111) 29330
(220) 16.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 16.01.2029
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս  Այրիշ  Բրենդս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) Բացի «REYKA» բառից մնացած բոլոր 
գրառումները և շշի արտաքին ձևը ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

մասնավորապես՝ օղի:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190051  (111) 29331
(220) 17.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 17.01.2029
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է՝ 
ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հեռուստահեռարձակում. 
հեռա գրերի հաղորդում. հեռագրակապ 
տրամադրելու ծառայություններ. հեռա-
գրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. մալու-
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո հեռա-
խոսակապ. համակարգչային տերմինալ  ներով 
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդա գրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ). 
ինտեր նետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում. հեռահաղորդակցա-
կան միացումների և երթուղավոր ման 
ծառայու թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտեր նետ մուտքի ապահովում. հեռուստա-
խանութների ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա-
հովում. ձայնային փոստի ծառայություններ. 
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում:

____________________

(210) 20190054 (111) 29332
(220) 17.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 17.01.2029
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն 
է՝ ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրություն-
ների փոխանցում. հեռուստահեռարձակում. 
հեռա գրերի հաղորդում. հեռագրակապ 
տրամադրելու ծառայություններ. հեռա-
գրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. մալու-
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո հեռա-
խոսակապ. համակարգչային տեր մինալներով 
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղորդակ-
ցական ծառայություններ). ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապա-
հովում. հեռահաղորդակցական միացում-
ների և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. հեռուստախանութների ծառայու-
թյուններ տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում. ձայնային փոստի 
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ծառայություններ. անլար հեռարձակում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում:

____________________

(210) 20190055 (111) 29333
(220) 17.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 17.01.2029
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն 
է՝ ռադիոհեռարձակում. հաղորդագրություն-
ների փոխանցում. հեռուստահեռարձակում. 
հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ տրա-
մադրելու ծառայություններ. հեռագրա կապ. 
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառայու-
թյուններ. հեռախոսակապ. մալու խային 
հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռա խոսա-
կապ. համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների 

էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղորդակ-
ցական ծառայություններ). ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապա-
հովում. հեռահաղորդակցական միացում-
ների և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. հեռուստախանութների ծառա-
յություններ տրամադրող հեռահաղորդակ-
ցական կապուղիների ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. անլար հեռարձակում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում: 

____________________

(210) 20190059 (111) 29334
(220) 17.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 17.01.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միքայել 
Բադալյան Սուրիկի, Երևան, Ա. Իոսիֆյան փ., 
տուն 8, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ, սպիտակ և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 12. արգելակներ հեծանիվների 
համար. արգելակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար.  արգելակային 
կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 
ավտոպահեստամասեր. մոտոցիկլի 
արգելակման կոճղակներ:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 20 19

(210) 20190077  (111) 29335
(220) 18.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 18.01.2029
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «կոլեկցիա», «collectiօn», «коллекция» 
և «Խոհանոցի գործարան», «Kitchen factory», 
«Фабрика кухни» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190102  (111) 29336
(220) 23.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 23.01.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե 
Խախամյան Արմենակի, Երևան, Բրյուսովի 
թղմ., շ. 68, բն. 15, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ականջօղեր. մատանիներ 

(թանկարժեք իրեր). ոսկերչական իրեր. 

ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից (բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի). որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ.

դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ. 
թիկնապայուսակներ. դրամապանակներ. 
տուրիստական պայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե 
պարկեր փաթեթավորման համար. 
ճամպրուկներ. բանալիների պատյաններ. 
սպորտային պայուսակներ. պայուսակներ.

դաս 25. կոշիկ. բերետներ. բլուզներ. 
գլխարկներ. գդակներ. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
գոտիներ (հագուստ). սվիտերներ պուլովերներ. 
կոշիկների ճտքեր. շապիկներ (բլուզներ). 
հագուստ. բոլորագլխարկներ. մետաղե 
եզրակ կոշիկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). պատրաստի հագուստ. 
կոշկերեսներ. բրիջիներ. վերնազգեստ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժե հագուստ. 
ցիլինդրներ. կրկնակոշիկներ. շրջազգեստներ. 
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. ռանտեր 
կոշիկների համար. բաճկոններ (հագուստ). 
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ.

դաս 35. ականջօղերի, մատանիների 
(թանկարժեք իրերի), ոսկերչական իրերի, 
ապարանջանների (թանկարժեք իրերի), 
շղթաների (թանկարժեք իրերի), վզնոցների 
(թանկարժեք իրերի), խաչելությունների 
թանկարժեք մետաղներից (բացառությամբ 
ոսկերչական իրերի), որպես զարդեր 
օգտագործվող խաչելությունների, այցե քար-
տերի թղթապանակների, թիկնապայուսակ-
ների, դրամապանակների, տուրիստական 
պայուսակների, կանացի պայուսակների, 
ուղեպայուսակների, կաշվե պարկերի 
փաթեթավորման համար, ճամպրուկների, 
բանալիների պատյանների, սպորտային 
պայուսակների, պայուսակների, կոշիկի, 
բերետների, բլուզների, գլխարկների, գդակների, 
երկարաճիտ կոշիկների, կիսակոշիկների, 
քուղերով կիսակոշիկների, գոտիների 
(հագուստ), սվիտերների, պուլովերների, 
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կոշիկների ճտքերի, շապիկների (բլուզներ), 
հագուստի, բոլորագլխարկների, գլխարկների, 
մետաղե եզրակների կոշիկների համար, 
կոմբինեզոնների (հագուստ), պատրաստի 
հագուստի, կոշկերեսների, բրիջիների, 
վերնազգեստի, ձեռնոցների (հագուստ), 
տրիկոտաժե հագուստի, ցիլինդրների, 
կրկնակոշիկների, շրջազգեստների, սաբոների 
(կոշիկ), սանդալների, ռանտերի կոշիկների 
համար, բաճկոնների (հագուստ), կոշիկների, 
սպորտային կոշիկների, սպորտային 
կիսակոշիկների, մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկների վաճառք:

____________________

(210) 20190105  (111) 29337
(220) 24.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 24.01.2029
(730) «Յունիվերսալ քլոզրս» ՍՊԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 29/36, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «UNIVERSAL CLOSURES» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն, մուգ վարդագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. շշերի մետաղյա կափարիչներ. 
ալյումինե պտտվող կափարիչներ նախա-
տեսված հանքային և խմելու ջրերի շշերը 
փակելու համար:

____________________

(210) 20190143  (111) 29338
(220) 30.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 30.01.2029
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «12» թիվը և « ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕЙ 
ПОЛОСТИ РТА» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, երկնագույն, 
սպիտակ,  բաց և մուգ մանուշակագույն, 
ծիրանագույն և դեղնաոսկեգույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 3. ատամի մածուկներ, պատրաս-
տուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. 

դաս 21. ատամի խոզանակներ: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190145  (111) 29339
(220) 30.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 30.01.2029
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 18.02.2019
(310) 4020180154079  (320) 07.11.2018 (330) KR
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչավոր ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ, այն է` ավտոմեքենաներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20190153  (111) 29340
(220) 31.01.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Ազդ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 7, բն. 35, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «check in» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, կանաչ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

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

____________________

(210) 20190239  (111) 29341
(220) 12.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 12.02.2029
(730) ԲՐՖ Ս.Ա., BR 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. պահածոյացված միս. 

ձուկ. թռչնամիս. խոզի միս. տավարի միս. 
նրբ երշիկ. որսամիս. մշակված միս, այն է՝ 
խոզապուխտ, հնդկահավի, հավի, գառան և 
տավարի միս. ինդուստրացված միս (հատուկ 
մշակման ենթարկված), այն է՝ խոզապուխտ, 
հնդկահավի, հավի, գառան և տավարի միս. 
համեմված թռչնամիս. ծխեցրած թռչնամիս. 
խոզի ծխեցրած սուկի. աղը դրած միս. բեկոն. 
պահածոյացված լոբազգիներ. արյունախառն 
երշիկ. լյարդ. լյարդի պաշտետներ. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). մսի պահա-
ծոներ. հիմնականում մսից բաղկացած 
պատրաստի ուտեստներ. թյունոս (պատրաստի 
ուտեստներ). կարտոֆիլից գնդիկներ 
(պատրաստի ուտեստներ). մսով ռուլետներ 
(պատրաստի ուտեստներ). ջերմամշակման 
ենթարկված միս (պատրաստի ուտեստներ). 
ջերմամշակման ենթարկված ձուկ (պատրաստի 
ուտեստներ). կրոկետներ. սառեցրած 
բանջարեղեն. սառեցրած մրգեր. ապուր. 
սառեցրած ապուր. ջերմամշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
չորացրած մրգեր. պահածոյացված բանջա-
րեղեն. պահածոյացված մրգեր. թիթեղյա 
տարաներում պահածոյացված բանջարեղեն. 
թիթեղյա տարաներում պահածոյացված 
մրգեր. կարտոֆիլի ֆրի. մսային գնդիկներ. 
արտադրանք սոյայից, այն է՝ մսագնդիկների 
տեսքով սոյայից պատրաստված գնդիկներ 
և սոյայի բլիթներ. արտադրանք սոյայից, 
այն է՝ մսի փոխարինիչներ. սննդային յուղեր. 
սննդային ճարպեր. կաթնային շիճուկ. յոգուրտ. 
մարգարին. կարագ. պանիր. կաթնամթերք. 
արգանակներ. արգանակի խտածոներ.

դաս 30. համեմունքներ. մանանեխ. 
կետչուպ (սոուսներ). մայոնեզ. hամեմունքներ 
աղցանների համար. տոմատի սոուս. 
համեմանք. ամոքանք. պատրաստի 
սենդվիչներ. մսով կարկանդակներ. կիբեհ 
(աղացած միսը խմորի մեջ լցոնած). սառեցված 
պիցաներ. պանրահաց. մակարոնեղեն. 
պատրաստի ուտեստներ՝ հիմնականում 
բաղկացած մակարոնեղենից. տարտեր (մրգա - 
բանջարեղենային կարկանդակներ). պիցաներ. 
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
քաղցրավենիք. կուտապներ. քիշ. ռավիոլի. 
տորտիլաներ. պանրից ռուլետներ. հաց. 
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բուլկիներ. թավալելու պաքսիմատ. ամոքահունց 
բուլկիներ. ալրային արտադրանք, ներառյալ, 
բայց չսահմանափակվելով մակարոններով, 
սպագետիով, լապշայով (արիշտայով) 
ներառված 30-րդ դասում. տապակած արիշտա 
սոբա. կարրի (ամոքանք). սննդային սառույց. 
սննդային սառույց պատրաստելու համար 
փոշի. մսային թանձր ամոքանք. համբուրգեր 
(սենդվիչներ), չիզբուրգեր (սենդվիչներ)։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190255  (111) 29342
(220) 14.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 14.02.2029
(730) Արթուր Հարությունյան, Երևան, Որմնա-
դիրների 2-րդ նրբ., տուն 55, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք-

ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. ժամա-

նա կա դիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական 
ժամացույցներ. փողկապների սեղմիչներ. 
մետաղադրամներ. ալմաստներ. թելեր ազնիվ 
մետաղներից (թանկարժեք իրեր). ատոմային 
ժամացույցներ. էտալոնային ժամացույցներ 
(ազդանշանների տվիչ գեներատոր). 
ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. 
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ 
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). 
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի 
ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույցների 
զսպանակներ. ձեռքի ժամացույցների 
ապակիներ. ժամացույցների ընթացային 
մեխանիզմներ. ձիթակն (թանկարժեք քար). 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
պատկերներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
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պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրասվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա). 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ. հանովի օղակներ 
բանալիների համար. գլխարկների թանկարժեք 
գնդասեղներ.

դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների 
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. 
թամբերի հիմնակմախքներ. շնակապեր. 
թամբերի ամրակապեր. անձրևի կամ 
արևի հովանոցների ճաղեր. անգազանցիկ 
թաղանթներ կենդանիների աղիքներից. 
քսակներ. ձիասարքի լկամներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. 
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների 
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր 
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի 
կամ արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ). 
դպրոցական պայուսակներ. այցեքար տերի 
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո-
րա գլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ 
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ 
այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական 
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների 
համար. կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. 
փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր 
թամբագործական իրերի համար (փոկային 
շինվածքներ). փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ 
(կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ 
մասնակի մշակված կաշի. կահույքի կաշվե 
հարդարանք. արհեստական կաշի. հովանոցներ. 
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու 
համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների 

համար. ասպանդակի փոկեր. կաշվե 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. մտրակներ. կերի տոպրակներ. 
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար. 
զսպանների կաշվե պատյաններ. ձիերի 
ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների համար. 
լծասարքեր կենդանիների համար. ձիերի 
աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր (լծասարք). 
թիկնապայուսակներ. ձիերի երասանակներ. 
բռնակներ գավազանների համար. 
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր. 
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
արևի հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ 
հովանոցների համար. դրամապանակներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. սանձեր. տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կաշվե թամբակալներ. ձիաթամբեր. 
կաշեգործական - թամբագործական իրեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների 
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. մետաղյա օղակներից պատրաստված 
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրելու համար օգտագործվողների. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, 
արկղեր և սնդուկներ. կռնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. երասաններ (լծասարք). 
բանալիների պատյաններ. տնտեսական 
մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի 
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. 
սպորտային պայուսակներ. ասպանդակներ. 
հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր. 
մանկական լանջագոտիներ. լանջակապեր 
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երեխաներ կրելու համար. կենգուրու 
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար. 
պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). այցեքարտերի պատ-
յաններ. ռանդոսերու (ճապոնական 
դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ. ձիերի մեջքը պահպանող, 
թամբի տակ գցվող գորգեր. կաշվե պիտակներ. 
բռնակներ տնտեսական պայուսակները 
և տոպրակները տեղափոխելու համար. 
թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր ճամպրուկներ. 
խուրջիններ. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար. սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու 
համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի 
ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 
բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք).  հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 

կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական 
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային 
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկ ներ. 
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկ-
տրական   մուֆտաներ   ոտքերի   համար.   սեպեր 
բուտ սերի համար. սպորտային կիսակոշիկ-
ներ. գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
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հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի 
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ 
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ:

____________________

(210) 20190274  (111) 29343
(220) 18.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 18.02.2029
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան 
13/15, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
մանրէասպան ներկեր. բաղադրություններ 
ներքին հարդարանքի համար. պատվածքներ 
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր 
փայտանյութի համար. ներկեր փայտանյութի 

կամ փայտի համար. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու 
համար. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
թանձրարարներ ներկերի համար. ներկող 
նյութեր. գունանյութեր. սոսնձաներկեր. 
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
հրակայուն ներկեր. կապակցող նյութեր 
ներկերի համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու 
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. բաղադրություններ 
ծանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար. լաքեր. ջրաներկեր 
նկարելու համար. յուղաներկեր նկարչության 
համար.

դաս 16. ներկարարական գլանիկներ. 
նկարիչների վրձիններ. նկարելու վրձիններ. 
ներկելու վրձիններ. ծեփանյութեր. ծեփելու 
մածուկներ.

դաս 19. շինարարական լուծույթներ. 
սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների համար. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր.

դաս 35. առևտուր։ 
____________________

(210) 20190276  (111) 29344
(220) 18.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 18.02.2029
(730) «Հովարկո» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան 
փ. 3, հիմնական մասնաշենքի 2-րդ սեկցիա, 
5-րդ հարկ, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզա գույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. անկենդան ձուկ. անկենդան 
սարդինա ձուկ. պահածոյացված ձուկ. աղը 
դրած ձուկ. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած 
ձողաձուկ):

____________________
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(210) 20190332  (111) 29345
(220) 25.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 25.02.2029
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորոցիա, US 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի փոխարինիչներ. 
ըմպելիքներ սուրճի հիմքով. ըմպելիքներ 
թեյի հիմքով. ըմպելիքներ շոկոլադի հիմքով. 
բրինձ. տապիոկա (մանիոկա) և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար. մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ 
(համեմունք). ամոքանք. սառույց։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190335 (111) 29346
(220) 26.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 26.02.2029
(730) «Ինկրիպտ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (R 32, G 42, B 63), սպիտակ և կանաչ 
(hex code R 133, G 186, B 145. R 72, G 160, B 97. 
R 0, G 137, B 65) գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 7. լվացման սարքեր. լվացքի մեքե-

նաներ (սպիտակեղենի համար). էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար. կտրող 
գործիքներ (մեքենաների մասեր). հաց կտրող 
մեքենաներ. փոշեկուլներ.

դաս 9. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների  համար. համակարգիչների 
հիշողության բլոկներ. համակարգիչներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). խտասկավառակներ 
(ձայնա-, տեսա-). խտասկավառակներ 
(չվերագրանցելի). համակարգչային գործառ-
նական ծրագրեր. համակարգիչների կից սար-
քեր. համակարգչային գրառված ծրա  գրային 
ապահովում. ինտերֆեյսներ համակարգիչների 
համար. սկավառակակիրներ սկա-
վառակների ավտոմատ հերթափոխու թյամբ 
համակարգիչների համար. լուսավորության 
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսա կան 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնի տորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). ծխի դետեկտորներ. 
մալուխների միացման կցորդիչներ. 
համրիչներ. էլեկտրոնային ծոցատետրեր. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ. 
տեսախցիկներ. պարկուճային նվագարկիչ-
ներ. խտասկավառակների նվագարկիչներ. 
սկավառակակիրներ համակարգիչների 
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգ-
մանիչներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). դյուրակիր համակարգիչներ. 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակներ. գրպանի հաշվասարքեր. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). տեսաժապավեններ. 
տեսախաղերի քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. 
տեսահեռախոսներ. համակարգչային ներ-
բեռնվող ծրագրեր. նավագնացական սարքեր 
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տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). անլար 
հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրա-
կիր տարածաընդունիչներ. դաստակների 
հենա րաններ համակարգիչների հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք 
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. խաղային գրառված 
ծրագրեր համակարգչների համար. 
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջեր-
ներ. արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. DVD 
–նվագարկիչներ. անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ - 
կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. ծածկոցներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 
թվային ֆոտոշրջանակներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). սմարթֆոններ. դատարկ 
տոներային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ). համակարգչային սարքա-
վորումներ. արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
համար. շար ժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
սմարթ ֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. կառավարման լծակներ 
համակարգիչների համար, բացառությամբ 
տեսախաղերի համար նախատեսվածների. 
սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. պատյաններ անձնական 
թվային օգնական սարքերի համար (PDA). 

էլեկտրոնային մուտքի հսկման համակարգեր 
դռների փակման համար. պլանշետ-
համակարգիչների պատյաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակներ. 
ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման 
համար. էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. 
բարակ հաճախորդ համակարգիչներ. հետևի 
տեսախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. գրպանի էլեկտրոնային բառարաններ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. վրան կրովի համակարգիչներ. 
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների 
համար. դյուրակիր համակարգիչների 
տակդիրներ.

դաս 11. սառնապահարաններ. սարքա-
վորանք լոգարանների համար. օդափոխիչներ 
(օդի լավորակում). օդաջեռուցիչներ (կալո-
րիֆերներ). ջերմության վերականգնիչներ. 
ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. ջեռուցիչ 
տարրեր. կերակուրներ տաքացնելու 
հարմարանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սալօջախներ. 
ապարատներ չորացման համար. ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազի կաթսաներ. 
էլեկտրական սառնախցիկներ. ջեռուցման սալեր. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). օդի մաքրման սարքեր 
և մեքենաներ. տաքացման խոհանոցային 
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սարքեր. ջրատաքացիչներ (ապարատ-
ներ). սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. ծորակներ. էլեկտրական 
սրճեփներ. փողոցային լապտերներ. 
սառնարաններ. լվացարանակոնքեր 
էլեկտրա կան թեյամաններ. միկրոալիքային 
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար). 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
պարագաներ). տորտիլա պատրաստելու 
էլեկտրական մամլիչներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 35. համակարգչային և սերվերային 
տեխնիկայի վաճառք (առևտուր). օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնությունների 
մասին. հայտարարությունների փակցնում, 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
գովազ  դային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 

հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ցուցափեղկերի ձևա-
վորում. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. գործարարության կառա-
վարման խորհրդատվական ծառայություններ. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև տրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործ նական 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. աշխատակիցների հաստիք ների 
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու 
հետ կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. տեքստի մշակում. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարնե  րում. տեղե-
կա   տվության կանոնակարգում տվյալների 
համա  կարգչային հիմնապաշարներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լուսապատճենահանող սար-
քա վորման վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
գնման պատվերների մշակման գործընթաց-
ների կառավարում. գովազդային տեքստերի 
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խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նվերների ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. 

դաս 39. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. փաթեթավորված 
բեռ ների առաքում. բեռների տեղափոխում. 
ապրանքների առաքում. ապրանքների 
պահպանություն. ապրանքների պահպա-
նություն պահեստներում. պահեստների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. բեռների առաքում. սուրհանդակային 

ծառայություններ (նամակների կամ 
ապրանքների առաքում). տեղեկատվություն 
պահեստներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տեղեկատվություն փոխադրումների 
հարցերով. ապրանքների պահպանման 
բեռնարկղերի վարձույթ. ապրանքների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. 

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. խորհրդատվու-
թյուն ծրագրային ապահովման հարցերով. 
վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. համակարգչային 
տեխնոլո գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնո-
լո գիաների ոլորտում արտաքին (աութսորս) 
ծառայությունների տրամադրում. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ անսար քությունները 
բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգ ների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայություն-
ներ տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
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գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PAAS):

____________________

(210) 20190336 (111) 29347
(220) 26.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 26.02.2029
(730) «Ինկրիպտ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. լվացման սարքեր. լվացքի 

մեքենաներ (սպիտակեղենի համար). էլեկ-
տրական մեքենաներ և սարքեր մաքրելու 
համար. կտրող գործիքներ (մեքենաների 
մասեր). հաց կտրող մեքենաներ. փոշեկուլներ.

դաս 9. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների  համար. համակարգիչների 
հիշողության բլոկներ. համակարգիչներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). խտասկավառակներ 
(ձայնա-, տեսա-). խտասկավառակներ 
(չվերագրանցելի). համակարգչային գործառ-
նական ծրագրեր. համակարգիչների կից 
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. ինտերֆեյսներ համակարգիչների 
համար. սկավառակակիրներ սկա-
վառակների ավտոմատ հերթափոխու թյամբ 
համակարգիչների համար. լուսավորու թյան 
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսա կան 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 

համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). ծխի դետեկտորներ. 
մալուխների միացման կցորդիչներ. 
համրիչներ. էլեկտրոնային ծոցատետրեր. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ. 
տեսախցիկներ. պարկուճային նվագարկիչներ. 
խտասկավառակների նվագարկիչներ. սկավա-
ռակակիրներ համակարգիչների համար. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտա-
րարությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). տեսաժապավեններ. 
տեսախաղերի քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. 
տեսահեռախոսներ. համակարգչային 
ներբեռնվող ծրագրեր. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). անլար 
հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրա-
կիր տարածաընդունիչներ. դաստակների 
հենա րաններ համակարգիչների հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք 
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. խաղային գրառված 
ծրագրեր համակարգչների համար. ականջա-
կալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ. 
արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. գերլարումից պաշտպանող կար-
գավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. DVD 
–նվագարկիչներ. անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ - 
կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. ծածկոցներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 
թվային ֆոտոշրջանակներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). սմարթֆոններ. դատարկ 
տոներային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
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տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ). համակարգչային սարքա-
վորումներ. արևային մարտկոցներ էլեկտրա-
էներգիայի արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. համակարգչային էկրանների 
պաշտպանիչ թաղանթներ. պատյաններ 
անձնական թվային օգնական սարքերի 
համար (PDA). էլեկտրոնային մուտքի հսկման 
համակարգեր դռների փակման համար. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
ինտերակտիվ թաչսքրին տերմինալներ. 
սմարթ-մատանիներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքավորումներ երաժշտական 
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ. 
էքվալայզերներ (ձայնային ապարատներ). 
ցածր հաճախականության բարձրախոսներ. 
սմարթֆոնների համար հարմարեցված 
պաշտպանիչ ժապավեններ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. ձայնային 
խառնիչներ. էլեկտրոնային սիգարետների 
մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ 
հեռակառավարման համար. էլեկտրոնային 
թվային ցուցասարքեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հարթակներ, 
գրառված կամ բեռնվող. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. համակարգչային 
էկրանները պաշտպանող ծրագրային 
ապահովում, գրառված կամ բեռնվող. 
ինքնանկարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվներ. 
վրան կրովի համակարգիչներ. վրան կրովի 
մոնիտորների ցուցասարքեր. խաղային 
բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների համար. 
դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.

դաս 11. սառնապահարաններ. սարքա-
վորանք լոգարանների համար. օդափոխիչներ 
(օդի լավորակում). օդաջեռուցիչներ 
(կալորիֆերներ). ջերմության վերականգնիչ-
ներ. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
ջեռուցիչ տարրեր. կերակուրներ տաքացնելու 
հարմարանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սալօջախներ. 
ապարատներ չորացման համար. ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազի կաթսաներ. 
էլեկտրական սառնախցիկներ. ջեռուցման սալեր. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). օդի մաքրման սարքեր 
և մեքենաներ. տաքացման խոհանոցային 
սարքեր. ջրատաքացիչներ (ապարատներ). 
սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. ծորակներ. էլեկտրական 
սրճեփներ. փողոցային լապտերներ. 
սառնարաններ. լվացարանակոնքեր էլեկ-
տրական թեյամաններ. միկրոալիքային 
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար). 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
պարագաներ). տորտիլա պատրաստելու 
էլեկտրական մամլիչներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 35. համակարգչային և սերվերային 
տեխնիկայի վաճառք (առևտուր). օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնությունների 
մասին. հայտարարությունների փակցնում, 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
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առև տրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
գովազ դային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վար-
ձույթ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրավի-
ճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
ցուցա փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. աշխատակիցների հաստիքների 
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու 
հետ կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. տեքստի մշակում. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում. 

առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվու-
թյան որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և  ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
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խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նվերների ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր 
կառավարում. 

դաս 39. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. փաթեթավորված 
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում. 
ապրանքների առաքում. ապրանքների 
պահպանություն. ապրանքների պահպա-
նություն պահեստներում. պահեստների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. բեռների առաքում. սուրհանդակային 
ծառայություններ (նամակների կամ 
ապրանք ների առաքում). տեղեկատվություն 
պահեստներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տեղեկատվություն փոխադրումների 
հարցերով. ապրանքների պահպանման 
բեռնարկղերի վարձույթ. ապրանքների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. 

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. ծրագրային ապահովման սպա-
սարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկա-

տվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում 
խորհրդատվություն. սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. «ամպային» տեխնոլոգիա-
ների ծառայություններ. տեղեկատվական 
տեխնո լո գիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. համակարգչային 
համա կարգերի մոնիտորինգ անսար-
քությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատա-
լոգների ստեղծում և մշակում երրորդ 
անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. խորհրդա-
տվություն տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PAAS):

____________________

(210) 20190356 (111) 29348
(220) 27.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 27.02.2029
(730) «Գուդ ֆուդ ալֆա» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբո-
յեդովի 5ա, բն. 18, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 
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(526) «FOOD COURT» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20190377  (111) 29349
(220) 28.02.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 28.02.2029
(730) «Սմարթ թինքինգ լաբարատորի» ՍՊԸ, 
Երևան, Շերամի 79, բն. 24, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և մոխրագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 42. տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուններ. գիտական հետազոտություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում:

____________________

(210) 20190385 (111) 29350
(220) 01.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 18.03.2019
(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 ծառայություն-
ներ. 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.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռա գրակապ տրամադրելու ծառայություն-
ներ. հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայություններ. հեռախոսակապ. 
մալու խային հեռուստահեռարձակում. 
ռադիո հեռախոսակապ. համակարգչային 
տերմինալներով իրագործվող կապ. 
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. 
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ. 
փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, 
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ 
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միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդա-
գրությունների փոխանցման ապարատուրայի 
վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
արբանյակային կապ. հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ). 
ինտեր նետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում. հեռահաղորդակցական 
միա ցումների և երթուղավորման ծառա-
յու թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտեր նետ մուտքի ապահովում. հեռուստա-
խանութների ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապահովում. ձայնային փոստի ծառայություններ. 
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում:

____________________

(210) 20190388 (111) 29351
(220) 01.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Թի Ջի Էյ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան 
6/4, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «business centre» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց նարնջագույն, մուգ և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. գրասենյակների վարձակալություն:
____________________

(210) 20190402  (111) 29352
(220) 04.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.03.2029
(730) Նորայր Ավագյան, Երևան, Բաբայան 36, 
բն. 2, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կարմիր, նարնջագույն, կանաչ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների  ուղեկցում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտո մո-
բիլային փոխադրումներ. ավտոբուսային 
փոխադրումներ. զբոսանավերի ծառայու-
թյուններ. ձիերի վարձույթ. տրանսպորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար. 
ուղևորային փոխադրումներ. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. վարորդների 
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների 
ամրագրում. անդամալույծների բազկաթոռների 
վարձույթ. 

դաս 41. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. ժամանցային  հանդիպումների  
ծրագրերի  կազմում. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. զբոսավարի (գիդի) 
ծառայություններ. լեռնային զբոսաշրջության 
իրականացում և առաջնորդում. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20190450 (111) 29353
(220) 12.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 12.03.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 

սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
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ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. 
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված 
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 

ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուններ. 
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
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խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). 
հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու 
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային 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 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում.օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. հագուստի կարում. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար-
դում. բրուտագործական աշխատանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. 
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում. 
նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 

մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում 
գալվանացում. գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. դեր-
ձակների ծառայություններ. դաբաղում. 
խրտվիլակների խծուծում. ներկման 
ծառայություններ. մանածագործական իրերի 
ներկում. գործվածքների. մանածագործական 
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
գործվածքների ներկում. թղթի մշակում. 
ապակեգործական աշխատանքներ. ասեղնա-
գործում. կաշվի մշակում. ապակիների 
ներկում մակերևութային ծածկապատմամբ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում. 
անտառանյութի հատում և մասնատում. աղբի 
և թափոնների կրկնական մշակում. գործվածք-
ների նստեցում. մորթիների փայլեցում. 
մորթիների կոկում. մորթիների ներկում. օդի 
հոտազերծում. օդի թարմացում. մոնտաժման-
հավաքման աշխատանքներ ըստ պատվերի 
երրորդ անձանց համար. գեղարվեստական 
աշխատանքների շրջանակում. գալվանական 
ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. 
տեղեկատվություն նյութերի մշակման 
հարցերով. օպտիկական ապակու հղկում. 
լուսանկարների տպագրում. լուսափորագրում. 
նավթի վերամշակում. գործվածքի 
մգդակում. զտարկում. անասունների 
սպանդ. մաքրամշակում. թափոնների 
մշակում (վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
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աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երան-
գավորում:

____________________

(210) 20190453 (111) 29354
(220) 13.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 13.03.2029
(730) «Վեգա ուորլդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թումանյան 4, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 

ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. 
գազախտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող 
հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. 
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակ-
մարիչներ. անոդներ. անոդային մարտկոցներ. 
ալեհավաքներ. հակաշլացման լուսապաշտպան 
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. 
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կանություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական). 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա-
կանություն). տեղագրական գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. օբյեկտիվներ աստղա-
լուսանկարչության համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ուսուցման տեսալսողական միջոցներ. 
կանխավճարով աշխատող երաժշտական 
ավտոմատներ. կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների մեխանիզմներ. ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
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գրանցման սարքեր. մագնիսական 
ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկ-
տրական տեղակայանքներ. փականջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնա ցույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրո-
նոմներ. էլեկտրական կոնդենսատոր ներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայր-
ուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 

գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
կոմուտացման վահաններ. էլեկտրական 
հպակներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրա կան 
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկ-
տրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական 
կերպափոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. ուղղիչ 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի 
ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). 
դերձակների մետրեր. հալքանոթներ 
(լաբորատոր). կաշիների հաստությունը չափող 
սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների 
դետեկտորներ. փականակներն իջեցնող 
մեխանիզմներ (լուսանկարչություն). խտա-
չափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորա-
տոր տակդիրներ. մետաղադետեկտորներ 
արդյունա բերական կամ ռազմական 
նպատակների համար. սոնարներ. դետեկ-
տորներ. լուսանկարչական փականներ. 
մեմբրաններ (ակուստիկա). դիապոզիտիվների 
կենտրոնադրման սարքեր. լուսանկարչա կան 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ (լուսա-
նկարչություն). դիասկոպներ. հեռավորություն 
չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն 
ապարատներ (մանրազննություն). բարձրա-
խոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռա-
ձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ. 
չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ). 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. 
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ֆլուորես ցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական 
ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ. փորձ-
անոթներ. հավասարակշռման սարքեր. 
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). 
էրգաչափներ. նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. 
կայծմարիչներ. լուսանկարչական ապա-
րատների և լուսանկարչական պարագաների 
հատուկ պատյաններ. ապարատուրա 
անալիզների համար, բացառությամբ բժշկա-
կանի. բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ 
(լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվները 
դուրս գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
լուսանկարչությունում օգտագործվող զտիչներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
բարձր հաճախական ապարատուրա. 
հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ. 
ռադիոսարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 

պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալիզարար-
ներ. գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ), 
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները 
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական 
փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
աստիճանավորված ապակե անոթներ. 
ռաստրեր (պատկերացանցեր) լուսա-
տպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխ ներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնա-
խտաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
«մոգական» լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերեր. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. 
խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
ցուցանակներ. նեոնային խողովակներ 
ցուցանակների համար. ակնոցներ (օպտիկա). 
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օպտիկական օկուլյարներով (ակնապակիներով) 
գործիքներ. օպտիկական մակարդակաչափներ. 
ակնոցների ապակիներ. օպտիկական իրեր. 
ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադիտակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ 
(մետրեր). սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ 
գործիքներ. օդերևութաբանական սարքեր. 
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). 
օպտիկական սարքերի և գործիքների 
մանրաչափական պտուտակներ. միկրոֆոններ. 
մանրահատիչներ. ժամանակի ավտոմատ 
ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտիկա). 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակներ. 
էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնա կան 
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակա-
չափական գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտան ներ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե), 

լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային կայան-
ներ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ատամնապաշտպանիչներ. 
հրաչափներ. ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան 
ճառագայթման արտադրման (գեներաց ման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտա գործվողների. 
ռենտգենյան խողովակներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
ռենտգենյան ճառա գայթներից պաշտպանող 
սարքեր, բացա ռությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսային ապա-
րատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. սպեկտրա դիտակներ. 
էլեկտրական դիմադրություններ. ջերմա-
չափներ, բացառությամբ բժշկական ջերմա-
չափների. շնչադիմակներ օդի զտման համար. 
շնչառական ապարատներ, բացառությամբ 
արհեստական շնչառության ապարատների. 
ռեոստատներ. բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային 
կամ մեխանիկական ազդասարքեր. շաքարա-
չափներ. զոնդեր գիտական հետա-
զոտությունների համար. արբանյակներ 
գիտական հետազոտությունների համար. 
մեմբրաններ գիտական ապարատուրայի 
համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվության 
կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ 
(էլեկտրականություն). էլեկտրական փական-
ներ. սեքստանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. 
կանխող եռանկյուններ անսարք տրանս-
պորտային միջոցների համար. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. տրանսպորտային միջոցների 
կառավարման կամ ստուգման նմանակիչներ. 
շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ. 
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ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի 
վերարտադրման սարքեր. խորազննման 
սարքեր և մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ. 
խորաչափների ծանրոցներ. սոնոմետրեր. 
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. 
տարածա դիտակներ. տարածադիտական 
ապարատներ. նվագարկիչների ասեղներ. 
սուլֆիտա չափներ. հեռատիպներ. պտուտա-
չափներ (դարձաչափներ). պարուրակային 
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա-
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո-
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսային 
հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամանակը 
գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ 
գործիքներ). թերմոստատներ փոխա-
դրամիջոցների համար. տոտալիզատորներ. 
պտուտաթվերի հաշվիչներ. նվագարկիչների 
պտուտաթվերի կարգավորիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ 
(ռեյսմուսներ). վակուումային կաթոդային 
լամպեր (ռադիո). միզաչափներ. փոփոխա-
չափներ. նոնիուսներ, վերնիերներ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. մածուցիկաչափներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
լարման կարգավորիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ընտրաձայները հաշվելու 
մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմարանքներ 
նվագարկիչների ասեղները փոխարինելու 
համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. 
հալուն մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ 
շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմնացույց-
անկյունաչափներ) կողմնացույցներ. 
հակա մառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. դրամ-
արկղային ապարատներ. ռենտգենյան 

ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր). 
հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգենյան 
ժապավեններ. լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակ ներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորա տոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-. տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում. 
լուսահավաք ոսպնյակներ. ակուստիկական 
կապի սարքեր. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ճնշամեղմման խցիկներ. կորակառուցիչներ. 
ստորջրյա սուզման դիմապանակներ. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
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տարրեր). մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչ ներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. միկրո-
պրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 
սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների. պատկերամուտներ 
(սարքա վորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային ծոցա-
տետրեր. հեռախոսային ինքնապատաս-
խանիչներ. տեսախցիկներ. պարկուճային 
նվագարկիչներ. խտասկավառակների նվա-
գարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավառա-
կակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային 
պաշտպանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). սմարթ-քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտա-
րարությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 

պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաններ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ներ-
բեռնվող ծրագրեր. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). դեկորատիվ 
մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. մկնիկների 
գորգեր. դյուրակիր տարածաընդունիչներ. 
դաստակների հենարաններ համակարգիչներ 
հետ աշխատանքի համար. համառանցք 
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. խա ղային 
ծրագրեր համակարգչների համար. 
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ. 
արբանյակային նավագնացական սարքեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա-
մագնիսական փոխարկիչներ). գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ. դյուրակիր 
ռացիաներ. կոներ քամու ուղղությունը ցույց 
տալու համար. լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցուցիչներ. մանեկեններ օգնություն 
ցուցաբերելու մեջ վարժվելու համար 
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման 
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի 
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր. 
DVD–նվագարկիչներ. բանկոմատներ. լուսա-
ցույցներ (ազդանշանային սարքավորումներ). 
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների համար. 
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար. 
սաղավարտներ ձիավարության համար. 
լաբորատորիայի հատուկ հագուստ. 
անհատականացման մագնիսական ապա րան-
ջաններ. տրանսպոնդերներ (հաղոր դիչներ-
պատաս խանիչներ). ներ բեռնվող հնչյունային 
ֆայլեր շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
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ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ 
վթարային փորձարկումների համար. 
լաբորատոր ցենտրիֆուգներ. տպա-
տախտակներ. ՀՀԴ (USD) ֆլեշ-կրիչներ. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանս-
ֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. 
Պետրիի բաժակներ. Պիտոյի խողովակներ. 
ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդա-
նշանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն 
ցուցասարքեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ, 
լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու 
համար. տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. զրահա-
բաճկոններ. արագացումաչափներ. էլեկ-
տրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 

վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար (PDA). կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
T–աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(ԱԹՕ). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
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չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասար քեր 
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց-
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. հեռա-
հաղորդակցային ապարատներ ոսկերչական 
զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակարգիչներ. 
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ 
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
վահ-վահ ոտնակներ. հասակաչափներ. 
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխներ 
(ուսումնական սարքեր). սարքեր վիրտուալ 
ստեղնաշարերի նախագծման համար. 
գոյատևման վերմակներ, ծածկոցներ. 
փրկանավակներ. նանոմասնիկների չափերի 
վերլուծիչներ. բարձիկներ ականջակալների 
համար. վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ. 
գնդաձև մկնիկներ (համակարգիչներին կից 
սարքեր). բջջային հեռախոսների համար 
բեռնվող զգայապատկերներ. հեռա-
ներկայության ռոբոտներ. օդակարգավորման 
թվային թերմոստատներ. պիեզոէլեկտրական 
տվիչներ. օրգանական լուսարձակող դիոդներ 
(ՕԼԱԴ). քվանտային կետային լուսարձակող 
դիոդներ (ՔԼԱԴ) քվանտային կետերով. 
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործվողների. խցակի 
էլեկտրական վարդակներ. խաղային բեռնվող 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
փրկարարական, ոչ պայթուցիկ և ոչ 
հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյուրակիր 
համակարգիչների տակդիրներ. գլխարկներ՝ 
որպես պաշտպանիչ սաղավարտներ, 
պաշտպանիչ սաղավարտ հանդիսացող 
գլխարկներ.

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 
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապե տական 
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). օղակներով թղթապանակներ. ներդիր 
էջերով թղթապանակներ. 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. 
ասեղնագործության  նմուշներ (սխեմաներ). 
գրասենյակային 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 
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(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային 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 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքե-
նաների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 

օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրչածայրեր. 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. գրա-
սենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու 
համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). 
գործվածք կազմարարական աշխատանքների 
համար. գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ 
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. զտող նյութեր 
(թղթից). բլանկներ (տպագրված). գրա-
սենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). շարվածքա-
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալվանա-
ստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քար տեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա-
ֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակե-
րևույթների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային 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 
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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. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). 
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղա-
թաթուղթ. 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 (կապտա-
թուղթ). ծալամեքենաներ (գրասենյակային). 
ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ 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 (տպագրական). 
կազմարարական նյութեր. գործված պաստառ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
թելեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. գործված պաստառ փաստաթղթերը 
վերարտադրող մեքենաներում ներկով պատելու 
համար. գրչածայրեր (գրասենյակային 
պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական). 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ 
գալանտերեայի կամ մազերի 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 աշխատա-
սեղանի համար. գրամեքենաների ստեղներ. 

կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. փոստային 
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանք ներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. հասցեներով 
թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների 
համար. ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու 
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. գրասենյակային 
ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասեն-
յակային 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 



ԳՅՈՒՏԵՐ

83

ՄԱՍ 1

83

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 20 19

հավաքակազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաքային պարագաներ. 
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի 
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. 
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարա-
թղթից 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 վառա-
րանում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ 
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների 
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ 
տուշով գրելու համար. թանաքաքարեր 
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. 
տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր 
պատրաստված օսլայից. մոմած թղթեր. 
անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու 
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի 
համար (բուրավետացված կամ ոչ). կրեդիտային 
տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և 
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրա-
տախտակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ արդու-
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, 
բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
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. ցողվող 
կավիճ. 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). տրաֆարետներ 
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման 
համար. անունների բեյջեր (գրասենյակային 
պիտույքներ), անվանական բաջեր. շտրիխ 
կոդերի ժապավեններ. փայլփլուքներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվե-
պիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու 
համար.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
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գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. գործա-
րարության կառավարման խորհրդատվական 
ծառայություններ. մանեկենների ծառա-
յություններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված  հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 

աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդ-
ների համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի 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 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
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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 (ստենդներ) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
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 (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 

գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկա տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես- ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր  կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
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ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով. հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկո-
ղություն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. արվեստի ստեղծագործու-
թյունների իսկության որոշում. չափաբերում 
(չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. խորհրդատվություն 
համա կարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտա-
րատեխնիկական փորձաքննություն. 

համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ  ֆիզիկա-
կան կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ 
կապված գիտական, տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
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տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլո գիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. հեռահա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտնե-
րում հետախուզական ծառայություններ. 
գիտական և տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնա գրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում. 

բժշկական հետազոտություններ. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20190461  (111) 29355
(220) 14.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 14.03.2029
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 01.04.2019
(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. 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) 20190462  (111) 29356
(220) 14.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 14.03.2029
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 01.04.2019
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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. բրենդի. հայկական կոնյակ 
(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) 20190484 (111) 29357
(220) 18.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 18.03.2029
(730) «Արտ թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մարգարյան 23/6, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառքի ծառայություն, 

մասնավորապես՝ էլեկտրական տեխնիկայի, 
բջջային և քաղաքային հեռախոսների, 
աքսեսուարների, նոթբուքերի, պլանշետների, 
համակարգիչների, հեռուստացույցների, 
ժամացույցների (այդ թվում՝ խելացի), 

հովերբորդների, պայուսակների, տեսա-
խցիկների վաճառք:

____________________

(210) 20190496 (111) 29358
(220) 19.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 19.03.2029
(730) ՆեոՍթրաթա Քամփընի, Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. մաքրման միջոցներ, լոսյոններ,  

խոնավացնող միջոցներ, կոսմետիկական 
կրեմներ, ժելեր, շիճուկներ և տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (տոնիկներ) դեմքի 
համար. դեմքի մաշկը թեփազերծող մաքրող 
միջոցներ. դեմքի մաշկը թեփազերծող 
լոսյոններ. սկրաբներ (մաշկը շերտազերծող 
միջոցներ), արևապաշտպան միջոցներ ու 
կրեմներ և դիմակներ դեմքի համար. դեմքի 
մաշկի մեռած բջիջները շերտազատող 
միջոցներ (պիլինգներ). դեմքի մաշկի ծերացումը 
կանխարգելող կրեմներ և շիճուկներ. մաքրման 
միջոցներ, լոսյոններ, խոնավացնող միջոցներ, 
կոսմետիկական կրեմներ և ժելեր մարմնի 
համար. կրեմներ և դիմակներ աչքերի շուրջ 
մաշկի համար. կոսմետիկական միջոցներ, 
այն է ՝ տոնային (երանգավորող) կրեմներ, 
քսուք-հիմքեր դիմահարդարման համար և 
քողարկիչներ (կոնսիլերներ):  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190511  (111) 29359
(220) 20.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 20.03.2029
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
պողոտա 252, AM 
(442) 02.05.2019



ԳՅՈՒՏԵՐ

89

ՄԱՍ 1

89

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 20 19

(540) 

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

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. պահա-
ծոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. պտղամիս. միս. յոգուրտ. բանջարեղենի 
հյութեր. մշակված ընկույզներ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
ենթամթերքներ. մրգակեղև. ծեծած նուշ. 
մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. 
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. մրգային պահածոներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. խնձորի խյուս. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). տոմատի մածուկ. 
բադրիջանի խավիար. դդմիկի խավիար. 
կաթի փոշի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական և անտառային մթերքներ. թարմ 
հատապտուղներ. ընկույզներ (պտուղներ). 
չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. սնկեր 
(չմշակված). չմշակված կիտրոններ. թարմ 
վարունգ. թարմ բանջարեղեն. թարմ մրգեր. 
բույսեր. թարմ նարինջներ. խաղող (թարմ). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
սածիլներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). 

գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. մրգային 
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ). պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. օղի.

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն). առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. գործարարության ժամանակավոր 
կառավարում.

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. տրանսպոր-
տային միջոցների լվացում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ.

դաս 39. ավտոմոբիլային փոխա-
դրումներ. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. երկաթուղային 
փոխա դրումներ. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. ապրանքների առաքում. 
ավտոմոբիլների կայանատեղերի ծառայու-
թյուններ. փոխադրում լաստանավերով. 
նավավարձ (ապրանքների փոխադրում 
նավերով). ավտոտրանսպորտի համար 
կայանատեղի վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. տրանսպորտային 
ծառայություններ. բեռների առաքում. 
միջնորդություն նավավարձակալման 
դեպքում. միջնոր դություն փոխադրումների 
դեպքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
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(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. տրանսպորտի 
լոգիստիկա. տրակտորների վարձույթ.

դաս 44. բանջարաբուծություն. այգե-
գործություն. գյուղատնտեսական սարքա-
վորանքի վարձույթ:

____________________

(210) 20190515  (111) 29360
(220) 20.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 20.03.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում). 
զբոսավարի ծառայություններ. 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190519  (111) 29361
(220) 21.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 21.03.2029
(730) «Արաբկիր» բժշկական համալիր-
երեխաների և դեռահասների առողջության 
ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 30, 
AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակ-
տիկա). հիվանդանոցների ծառա յություններ. 
մերսում. բժշկական օգնություն. ակնաբույժների 
ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների ծառայություններ. թերապևտիկ 
ծառայություններ. դիսպանսերներ (բուժ-
կենտրոններ). լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար 
բժշկական խորհրդատվություն. բժշկական 
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող 
բժշկական վերլուծության ծառայություններ 
ախտորոշման և բուժման նպատակով. 
բժշկական զննում:

____________________

(210) 20190521  (111) 29362
(220) 21.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 21.03.2029
(730) «Փեթ հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 
պող., շ. 7/19, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառք.
դաս 44. կենդանիների խնամք. տնային 

կենդանիների խնամք. կենդանիների 
բժշկական օգնություն:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20190525  (111) 29363
(220) 22.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 22.03.2029
(730) «Ֆասթ կրեդիտ կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, 
Երևան, Նորք Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 14. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր. ապարանջաններ. 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). ոսկերչական իրեր. 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). թանկարժեք քարեր. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). ականջօղեր.

դաս 35. վաճառքի ծառայություն, մասնա-
վորապես՝ ոսկերչական իրերի վաճառք:

____________________

(210) 20190526  (111) 29364
(220) 22.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 22.03.2029
(730) «Արմբազալտ» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արգել, փ. 2, շին. 11, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և ծխախոտագույն գունային համակցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 17. բազալտե կամ ապակե թելքից 

պատրաստված մեկուսիչ, ջերմամեկուսիչ, 
ջերմային ճառագայթումը կասեցնող նյութեր և 
գործվածքներ. ամրանավորող բազալտե կամ 
ապակե թելքից նյութեր խողովակների համար.

դաս 19. շինարարական ամրանավորող 
բազալտե կամ ապակե թելք.

դաս 21. բազալտե կամ ապակե թելք, 
բացառությամբ մեկուսացման կամ գործվածքի 
համար օգտագործվողների. թելեր բազալտե 
կամ ապակե թելքից, բացառությամբ 
մանածագործականի։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190530 (111) 29365
(220) 22.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 22.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գուրգեն 
Վլադիմիրի Հարությունյան, ք. Հրազդան, 
Կենտրոն թաղ., շ. 75, բն. 27, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «DENT» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, գազարա գույն և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա:

____________________
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(210) 20190533 (111) 29366
(220) 22.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 22.03.2029
(730) Գևորգ Աթոյան, Երևան, Խորենացի 25ա, 
բն. 3, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «MAGIC MINIBAR» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 31. հացահատիկ (հացաբույսեր). 
գյուղատնտեսական, այգեգործական, անտա-
ռային և հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանի 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասու. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի).  բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 

բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).  

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

____________________

(210) 20190549 (111) 29367
(220) 26.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 26.03.2029
(730) «Վագա-ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆիզկուլ-
տուրնիկների 8, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20190609 (111) 29368
(220) 29.03.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մեկ վայն քամփընի» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, 
գ. Բազում, Ջերմոցների փ. 9/5, AM 
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(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20190613  (111) 29369
(220) 01.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 01.04.2029
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
գինիներ, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20190616  (111) 29370
(220) 01.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 01.04.2029

(730) Արսեն Արտակի Ավետիսյան, Երևան, Ա. 
Իոսիֆյան փ., տուն 7, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
գինի, օղի, հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20190631  (111) 29371
(220) 03.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 03.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ 
Անուշավանի Սարգսյան, Երևան, Նոր Նորք, Դ. 
Մալյան, շ. 7, բն. 25, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 42. ոսկերչական իրերի դիզայն և 

մոդելավորում:
____________________

(210) 20190641  (111) 29372
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, սենյակ 301, AM 
(442) 02.05.2019
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(540) 

(511) 
դաս 16. ամսագրեր (պարբերական).
դաս 35. արտաքին գովազդ. հյուրանոցային 

գործունեության կառավարում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. հեռուստագովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդային ֆիլմերի արտադրու-
թյուն.

դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
երաժշտության ստեղծագործում. զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդայինների.

դաս 43. բարերի ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190642  (111) 29373
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, սենյակ 301, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. ամսագրեր (պարբերական).
դաս 33. թորման միջոցով  ստացված 

ըմպելիքներ. գինիներ. բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.

դաս 35. արտաքին գովազդ. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
հեռուստագովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն.

դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
երաժշտության ստեղծագործում. զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդայինների.

դաս 43. բարերի ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190643 (111) 29374
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, սենյակ 301, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 
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(511) 
դաս 33. թորման միջոցով  ստացված 

ըմպելիքներ. գինիներ. բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.

դաս 35. արտաքին գովազդ. հեռուստա-
գովազդ. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն.

դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
երաժշտության ստեղծագործում. զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20190645 (111) 29375
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

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

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
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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) 20190646 (111) 29376
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.04.2019
(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. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190647  (111) 29377
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.04.2019
(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. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190648 (111) 29378
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.04.2019
(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. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190649 (111) 29379
(220) 04.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 04.04.2029
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.04.2019
(540) 
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(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախո, 

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. սիգարետների պապիրոսաթուղթ. 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190659 (111) 29380
(220) 05.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 05.04.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ. լուծվող թեյ. սառը թեյ. 

սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190670 (111) 29381
(220) 08.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիս 
Խաչատրյան Արտեմի, Կոտայքի մարզ, 
Աբովյան 4-րդ մկրշ. շ. 62, բն. 23, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

դաս 28. խաղալիքներ ընտանի կենդա-
նիների համար. ճոճաձիեր. խաղալիքներ. 
կառուցելու խորանարդիկներ. խաղալիք 
ատրճանակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ). 
շարժական մասերով խաղալիքներ. թավշյա 
խաղալիքներ. ավտոմեքենաներ (խաղալիքներ). 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ. 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). մոդելներ (խաղալիքներ), 
մանրակերտներ (խաղալիքներ). դրոններ 
(խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. 
շարժական խաղեր, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ:

____________________

(210) 20190672  (111) 29382
(220) 08.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1շ., գրասենյակ 29, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառք:

____________________

(210) 20190687 (111) 29383
(220) 09.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 09.04.2029
(730) «Գարանտօ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բագրա-
տունյաց 69/3, AM, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 
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(526) «FISH FEED» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, երկնագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 31. կեր ձկների համար:
____________________

(210) 20190701  (111) 29384
(220) 10.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 10.04.2029
(730) Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

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

____________________

(210) 20190710  (111) 29385
(220) 10.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 10.04.2029
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, սենյակ 301, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 

երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
երաժշտության ստեղծագործում: 

____________________

(210) 20190724  (111) 29386
(220) 11.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 11.04.2029
(730) «Սլիփի» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի պող. 
18/5, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «HANDMADE» և «MATTRESSES» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. ներքնակներ. ծղոտե ներքնակներ. 
փչովի ներքնակներ, բացառությամբ 
բժշկականի. 

դաս 22. ներքնակերեսներ.
դաս 24. խտակտավ ներքնակների համար:

____________________

(210) 20190732  (111) 29387
(220) 12.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 12.04.2029
(730) Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

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

____________________
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(210) 20190764  (111) 29388
(220) 15.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 15.04.2029
(730) «Այ Այ» ՓԲԸ, Երևան, Նորաշեն թաղ., շ. 
26, բն. 34, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և դարչնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 
աս 35. մարքեթինգային և բիզնես 
խորհրդատվություն. մարքեթինգային և բիզնես 
ծառայությունների մատուցում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. ստեղծագործների 
և կատարողների գործերի կառավարում. 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. շինարա րա-
կան աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերահսկողություն. գրասենյակային սարքա-
վորումների և տեխնիկայի տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում:

____________________

(210) 20190801  (111) 29389
(220) 18.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 18.04.2029
(730) «Վեյգրի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ 
զանգվ., շ. 37, բն. 22, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. տուրիստական 
ծառայությունների մատուցում.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
հոսթելների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20190823 (111) 29390
(220) 23.04.2019 (151) 15.08.2019
   (181) 23.04.2029
(730) «Ռեդի-Սթեդի» ՍՊԸ, Երևան, Բուռնազյան 
7, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

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

դաս 43. հանրային սննդի սպասարկման 
ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     4831  06.04.2029 «Գետափի գինու գործարան» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

    5019  12.01.2029 Թրեսլզ ԱյՓի Հոլդինգզ, ԷլԷլՍի, US

    5392  30.08.2029 Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

    14821  17.07.2029 «Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա» ԲԲԸ, Երևան, Շիրակի 45, AM

   15002   21.07.2029 Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

   15007  27.11.2029 Չաստնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո

     «Կիևսկիյ կարտոննո–բումաժնիյ կոմբինատ», UA

   15087  16.07.2029 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

   15189  13.10.2029 «Ֆինլեգալ կոնսալտ» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, 

     Ս. Հակոբյանի 144, AM

   15199  16.07.2029 Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո, IE

   15247  26.10.2029 «Ալեքս ռեկռուտինգ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 120, բն. 37, AM

   15263  05.08.2029 Քոփարթ, Ինք, Դելավերի նահանգ, US

   15368  19.10.2029 Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   15940  11.09.2029 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիզլով Դմիտրի Իգորևիչ, RU

   16020  18.01.2030 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

   16021  18.01.2030 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

   16022  18.01.2030 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-01                503 S 
     09-02               503 S
     09-01                504 S
     09-02               504 S
     09-01                505 S
     09-03               506 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

A42B 1/00           3321  A

C05B 11/00         3322  A

C01G 23/00        3322  A

G01F 1/00           3323  A

G01N27/00         3324  A

F41H 11/00            558 U

H02N 11/00           559 U
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СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2262
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28983
73 (1) Իրավատեր  Վլադիմիր Դանիելյան, ք. 
Էջմիածին, Վազգեն Առաջինի 48ա, բն. 29, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Փեյվա» 
ՓԲԸ, ք. Էջմիածին, Վազգեն Առաջինի 48ա, 
բն. 29, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.07.2019

____________________

Գրանցում No 2263
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15264
73 (1) Իրավատեր  Քոփարթ, Ինք, 4665 Busi-
ness Center Drive, Fairfield, California 94534, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քոփարթ, Ինք, 
Դելավերի նահանգ, 14185 Dallas Parkway, Suite 
300, Dallas, Texas, USA, 75254, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                    Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.08.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3124        21.01.2019
3182        31.01.2019
3200        26.01.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
    200S               26.01.2019
    210S          26.01.2019

Վկայագրի
համարը

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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2019.01 (11) 3321 (13) A
A42B 1/00

(21) AM20190059 (22) 13.05.2019
(72) Мариам Авагян (AM), Лилит  Тахмазян (AM), 
Аветик Манукян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунц 6, 
кв. 4а (AM) 
(54) Картонная шляпа
(57) Изобретение относится к производству 
картонных одноразовых головных уборов, в 
частности, к изготовлению универсальных и 
многофункциональных шляп.

Картонная шляпа имеет цилиндрическую 
часть, широкие поля и накладку. Поля и  накладка 
соединены с цилинрической частью  зацепами: 
поля, в свою очередь, изготовлены в виде 
равных секторов, на каждом из которых сде-
ланы отверстия и они в свою очередь соединены  
друг с другом перегородками, при этом, один 
из секторов разделен на две равные части, а 
между отверстиями секторов  проведена лента. 

Увеличивается универсальность шляпы, 
делая её применение более многофункцио-
нальным и целевым, 6 ил.  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3322 (13) A
C05B 11/00
C01G 23/00

(21) AM20190054 (22) 02.05.2019
(72) Торник Авагян (AM), Сережа Ерицян (AM), 
Лаура Александрян (AM), Стелла Мкртчян (AM), 
Лусине Ерицян (AM) 
(73) “Институт геологических наук” НАН РА, 
ГНКО, 0019, Ереван, Баграмяна 24а (AM) 
(54) Способ получения фосфорного концен-
трата из низкосортного фосфатного сырья
(57) Изобретение относится к способам 
получения фосфорного концентрата из низко-
сортного фосфатного сырья, в частности, к 
способу получения фосфорного концентрата 
из разновидных пород с высоким содер жанием 
железа   и  низким  содержанием фосфора, 
ко то рый может найти применение в качестве 
удобрения. 

Низкосортное сырье измельчают, обжи-
гают при температуре 700-1000°C, разлагают 
3-4% соляной кислотой, фильтрацией отделяют 
фосфорный концентрат, содержащий оксиды 
фосфора и железа (P2O5 и Fe2O3) от осадка, 
содержащего нерастворимые соединения 
железа. В качестве фосфатного сырья берут 
диатомитовую или вулкано-диатомитовую 
породу сисианского диатомитоносного бассейна 
марза Сюник Республики Армения, который 
имеет следующий химический состав, мас.%: 
SiO2 – 15,80-37,00; Al2O3- 6,90-11,27; TiO2- 0,20-
0,55; Fe2O3- 21,70-43,00; FeO- 0,28-0,94; CaO- 
1,30-3,78; MgO- 1,35-1,70; CO2- 0,50-7,40; P2O5 
– 5,20-8,85; MnO -0,03-15,12, Na2O- 0,40-1,50; 
K2O- 0,30-1,10; SO3- 1,80-2,50; H2O- 0,10-4,68. 

Изобретение позволяет получить 
фосфорный концентрат из местного рудного 
сырья, который можно использовать в 
качестве фосфорного удобрения, которое по 
своей эффективности равнозначно двойному 
суперфосфату.    

____________________

(51) 2019.01 (11) 3323 (13) A
G01F 1/00

(21) AM20190057 (22) 07.05.2019
(72) Альберт Маргарян (AM), Ваче Токмаджян 
(AM), Геворг Веранян (AM), Арутюн Баюнц (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Универ-
ситет” 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) Способ определения количества воды, 
извлекаемого из водосборного колодца
(57) Изобретение относится к отрасли 
безнапорного неравномерного движения 
грунтовых вод. 

Согласно способу определения количества 
воды, извлекаемого из водосборного колодца, 
из колодца механическим способом берут воду 
и измеряют снижение уровня воды в колодце. 
При этом, из колодца извлекают разное 
количество воды. Для каждого количества 

Сведения о выданных патентах
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измеряют величину снижения уровня, а далее 
при помощи этих величин для каждого режима 
определяют коэффициент фильтрации. Потом 
на основании этого определяют максимальное 
количество воды извлекаемого из колодца 
согласно предлагаемой формуле.

Обеспечивается точный расчет количества 
воды, извлекаемой из водосборного колодца, 
а также определение радиуса действия 
водосборного колодца, важного для его 
гидрогеологического расчета.      

____________________

(51) 2019.01  (11) 3324 (13) A
G01N27/00

(21) AM20190058 (22) 07.05.2019
(72) Владимир Арутюнян (AM), Валерий Аракелян 
(AM), Микаел Алексанян (AM), Артак Саюнц 
(AM), Завен Адамян (AM), Гоар Шахназарян 
(AM), Вачер Петр (CZ) 

(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) Способ определения концентрации паров 
перекиси водорода в воздухе
(57) Изобретение относится к областям 
электроники и автоматики, в частности, к 
способу определения концентрации паров 
перекиси водорода в воздухе и может найти 
применение в медицине для обнаружения 
легочных заболеваний.

Способ осуществляют следующим 
образом: посредством резистивного сенсора, 
изготовленного из легированной кобальтом 
двуокиси олова, в газовой фазе перекиси 
водорода при рабочей температуре 75-150°C 
измеряют концентрацию паров перекиси 
водорода в воздухе.

Упрощается способ, а также технология 
изготовления и конструкция сенсора, обна ру-
живающего легочные заболевания.   

____________________



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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(51) 2019.01 (11) 558 (13) U
F41H 11/00

(21) AM20190055U (22) 03.05.2019
(72) Егор Амбарян (AM) 
(73) Егор Амбарян, 0052, Ереван, З. Саркавага 
54/4, кв. 27 (AM) 
(54) Бортовая система защиты летательных 
устройств
(57) Полезная модель относится к авиации, 
в частности, к бортовым системам защиты 
летательных устройств, и может быть 
использована для защиты летательных 
устройств от ракет, управляемых инфракрасной 
головкой. 

Бортовая система защиты летательных 
устройств содержит систему ложных тепловых 
целей и систему вывода топлива. Система 
ложных тепловых целей содержит блоки 
ложных тепловых целей, установленные на 
нижних частях задних конусов двигателей. Дула 
блоков ложных тепловых целей направлены 
в противоположное к направлению полета 
летательного устройства направление. 
Система вывода топлива осуществлена в виде 
последовательно прикрепленных друг к другу 
топливного бака с дренажной трубой, насоса, 
электрокрана и труб. Трубы выведены позади 
двигателей летательного устройства – в струю 
выхлопных газов. 

Усиливается система ложных тепловых 
целей летательного устройства и повышается 
ее продуктивность при защите от современных 
ракет с инфракрасными головками, 5 ил.    

____________________

Сведения о выданных патентах

(51) 2019.01 (11) 559 (13) U
H02N 11/00

(21) AM20190048U (22) 19.04.2019
(72) Севак Азизян (AM) 
(73) Севак Азизян (AM) 
(54) Магнитный двигатель (варианты)
(57) Полезная модель относится к элек-
трическим машинам, в частности, к двигателям, 
содержащим постоянные магниты. 

Магнитный двигатель содержит статор 
и ротор, содержащий постоянные магниты. 
Статор осуществлен в виде кольцевого 
постоянного магнита, а ротор осуществлен 
в виде кольцевых постоянных магнитов, 
установленных диаметрально противоположно 
друг к другу, с возможностью поворота вокруг 
статора. Соосно, с возможностью вращения 
вокруг постоянных магнитов и с зазором 
по отношению друг к другу установлены по 
две пластины из магнитного металла, в виде 
цилиндрической поверхности. Во втором 
варианте осуществления магнитные пластины 
установлены только вокруг постоянного магнита 
статора. 

Упрощается конструкция магнитного 
двигателя и повышается его к.п.д., 2 ил.
(74) А. Хачикян

____________________



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



115

ՄԱՍ 1
 

115

№ 08/2 
16 .08 . 20 19

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 503 (13) S 
       09-02
(21) 20190010 (22) 18.04.2019
(72) Давид Авагян (AM) 
(73) ООО “АРМ-РУС АЛКО” (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Тара для водки (2 варианта)

____________________

(51) 09-01 (11) 504 (13) S 
       09-02
(21) 20190011  (22) 17.04.2019
(72) Давид Авагян (AM) 
(73) ООО “АРМ-РУС АЛКО” (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Тара для водки

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 505 (13) S 
(21) 20190015  (22) 16.05.2019
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) ООО “Артстеп” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Тара в форме фруктов (27 вариантов)

____________________

(51) 09-03 (11) 506 (13) S 
(21) 20190023  (22) 08.07.2019
(72) Сасун Саргсян (AM) 
(73) Частный предприниматель Сасун Саргсян 
Гагикович, Ереван, Эребуни, Нор Ареш ул. 50, 
дом 46а (AM) 
(54) Упаковка для семечек

____________________
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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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