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№ՄԱՍ 1

Արտոնագրաունակության մասին
գործակալության եզրակացությունները
(51) 2021.01
(11) 3415
(13) B
A47K 5/00
(21) AM20190128
(22) 04.11.2019
(31) 62/758,817, (32) 12.11.2018,
(33) US
(31) 62/851,878, (32) 23.05.2019, (33) US
(72) Պադրեյգ Մակդոնը (IE), Հայներ Օփարդ (CH)
(73) ՕուՓի-Հայջին ԱյՓի ԳմբՀ (CH)
(54) Հեղուկի բաժնավորիչ
1. Հեղուկի բաժնավորիչ, որն ունի
իրան հեղուկի շարժական ռեզերվուարի
տեղադրման համար,
իրանին միացած կափարիչ՝ առաջին տեղա
դիրքի և երկրորդ տեղադիրքի միջև տեղա
շարժվելու հնարավորությամբ,
իրանին միացած կափարիչի վերհան տարր՝
իրանի նկատմամբ առաջին կողմնորոշման և
երկրորդ կողմնորոշման միջև տեղաշարժվելու
հնարավորությամբ,
առաջին տեղադիրքում կափարիչն ապահո
վում է մուտք դեպի իրանի ներքին խցիկ՝ ներ
քին խցիկում հեղուկի ռեզերվուարի ներդման
համար և ներքին խցիկից հեղուկի ռեզերվուարի
հեռացման համար,
ընդ որում կափարիչի վերհան տարրի՝
առաջին կողմնորոշումից դեպի երկրորդ կողմն
որոշում տեղաշարժման ժամանակ կափարիչի
վերհան տարրը փոխազդում է կափարիչի հետ՝
կափարիչը առաջին տեղադիրքից երկրորդ
տեղադիրք տեղաշարժելու համար. տարբերվում
է նրանով, որ
հեղուկի բաժնավորիչը լրացուցիչ պարու
նակում է տեղաշարժման մեխանիզմ՝ կափարիչի
վերհան տարրը իրանի նկատմամբ տեղա
շարժելու հնարավորությամբ,
ընդ որում կափարիչի վերհան տարրը ներա
ռում է կառչման տարր, որը տեղաշարժվում է
շարժման ճանապարհով առաջին և երկրորդ
դիրքերի միջև, երբ կափարիչի վերհան տարրը
տեղաշարժվում է առաջին կողմնորոշման
և երկրորդ կողմնորոշման միջև, ընդ որում
կառչման տարրը գտնվում է առաջին դիրքում,
երբ կափարիչի վերհան տարրը առաջին
կողմնորոշման մեջ է, իսկ կառչման տարրը
գտնվում է երկրորդ դիրքում, երբ կափարիչի
վերհան տարրը երկրորդ կողմնորոշման մեջ է,

տեղաշարժման մեխանիզմը փոխազդում
է կառչման տարրի հետ, առնվազն այնքան
ժամանակ, երբ կառչման տարրը գտնվում
է շարժման ճանապարհի առաջին մասում,
առաջին դիրքի ուղղությամբ,
տեղաշարժման մեխանիզմը պարունակում
է առաջին զսպանակային տարր, որը պատ
րաստված է առաձգական պլաստիկ նյութից,
ունի առաջին բազուկ, որը միացած է երկրորդ
բազուկին առաձգական կալիչով, իսկ առաջին
բազուկն ամրակցված է իրանին,
երկրորդ բազուկն ունի կառչման մակերևույթ,
որը նախատեսված է կառչման տարրի հետ
փոխազդելու համար, և
կալիչն ունի հատկություն առաձգականորեն
դեֆորմացվել չշեղված վիճակի, որտեղ կալիչը
գտնվում է առաջին բազուկի նկատմամբ
չշեղված վիճակում, և թեքված վիճակի, որտեղ
երկրորդ բազուկը գտնվում է առաջին բազուկի
նկատմամբ թեքված դիրքում, միջև, ընդ որում,
կալիչն ունի սեփական շեղում՝ չշեղված վիճակի
վերադառնալու համար,
առաջին զսպանակային տարրն ունի
զուգահեռ հարթություններում գտնվող առաջին
կողմնային կողմով և երկրորդ կողմնային կողմով
հարթ մարմին,
ընդ որում առաջին բազուկը ներառում է
հարթ մարմնի առաջին մաս, իսկ երկրորդ
բազուկը ներառում է հարթ մարմնի երկրորդ
մաս, և
կալիչը ներառում է հարթ մարմնի երրորդ
մաս:
2. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. տար
բերվում է նրանով, որ հարթ մարմնի առաջին
կողմնային կողմը և երկրորդ կողմնային կողմը
մնում են զուգահեռ հարթություններում, երբ
թեքող մասը ուղղված է չշեղված վիճակից դեպի
թեքված վիճակ:
3. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կամ 2-րդ կետի.
տարբերվում է նրանով, որ իրանն ունի առաջին
կողմնային պատ, երկրորդ կողմնային պատ,
ներքին խցիկը սահմանափակված է առաջին
կողմնային պատի և երկրորդ կողմնային պատի
միջև,
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ընդ որում, երբ հեղուկի բաժնավորիչը
գտնվում է աշխատանքային վիճակում, հեղուկի
ռեզերվուարը հայտնվում է իրանի ներքին
խցիկում՝ առաջին կողմնային պատի և երկրորդ
կողմնային պատի միջև, և
առաջին զսպանակային տարրի հարթ
մարմինը գտնվում է իրանի ներքին խցիկում,
իսկ հարթ մարմնի առաջին կողմնային կողմը
գտնվում է իրանի առաջին կողմնային պատի
կողքին:
4. Բաժնավորիչն ըստ 3-րդ կետի. տարբեր
վում է նրանով, որ երբ հեղուկի բաժնավորիչը
գտնվում է աշխատանքային վիճակում, առաջին
զսպանակային տարրի հարթ մարմնի, առնվազն,
մի մասը գտնվում է հեղուկի ռեզերվուարի և
առաջին կողմնային պատի միջև,
իսկ առաջին զսպանակային տարրը ուղղված
է չշեղված վիճակից դեպի թեքված վիճակ, ընդ
որում առաջին զսպանակային տարրի բոլոր
մասերը լայնակիորեն անշարժ են իրանի
երկրորդ կողմնային պատի նկատմամբ։
5. Բաժնավորիչն ըստ 3-րդ կամ 4-րդ կետի.
տարբերվում է նրանով, որ
հեղուկի բաժնավորիչը լրացուցիչ պարու
նակում է հարթ մարմին ունեցող երկրորդ
զսպանակային տարր, ընդ որում, երկրորդ
զսպանակային տարրի հարթ մարմինը գտնվում
է իրանի ներքին խցիկում՝ իրանի երկրորդ
կողմնային պատի կողքին,
ընդ որում, հեղուկի բաժնավորիչի առնվազն
մի քանի եզրաձևերում հեղուկի ռեզեր
վուարը գտնվում է ներքին խցիկում առաջին
զսպանակային տարրի և երկրորդ զսպանակային
տարրի միջև,
իսկ առաջին զսպանակային տարրն ունի
առաջին լայնական տարածում, որով առաջին
զսպանակային տարրը լայնակիորեն ձգված է
իրանի առաջին կողմնային պատից ներս,
ընդ որում երկրորդ զսպանակային տարրն
ունի երկրորդ լայնական տարածում, որով
երկրորդ զսպանակային տարրը լայնակիորեն
ձգված է իրանի երկրորդ կողմնային պատից
ներս, և
երկրորդ զսպանակային տարրի առաջին
լայնական տարածումը և երկրորդ զսպանակային
տարրի երկրորդ լայնական տարածումը սահ
մանում են ներքին խցիկի լայնությունը, որը
հարմարեցված է առաջին զսպանակային տարրի
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և երկրորդ զսպանակային տարրի միջև հեղուկի
ռեզերվուարի տեղադրման համար։
6. Բաժնավորիչն ըստ 1-5-րդ կետերից
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ
կափարիչն ունի հնարավորություն ուղղաձիգ
սահելու իրանի նկատմամբ՝ առաջին տեղադիրքի
և երկրորդ տեղադիրքի միջև։
7. Բաժնավորիչն ըստ 1-6-րդ կետերից
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ
առաջին տեղադիրքում կափարիչը իրանի
նկատմամբ վերին բաց դիրքում է՝ մուտք
ապահովելով դեպի ներքին խցիկ՝ հեղուկի
ռեզերվուարը ներքին խցիկում տեղադրելու
համար և հեղուկի ռեզերվուարը ներքին խցիկից
հեռացնելու համար, իսկ երկրորդ տեղադիրքում
կափարիչը իրանի նկատմամբ ստորին փակ
դիրքում է՝ ֆիքսելով ռեզերվուարը:
8. Բաժնավորիչն ըստ 1-7-րդ կետերից ցան
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ տեղա
շարժման մեխանիզմի կառչման մակերևույթը
փոխազդում է կառչման տարրի հետ, երբ
կափարիչի վերհան տարրը գտնվում է առաջին
կողմնորոշման մեջ,
ընդ որում, տեղաշարժման մեխանիզմի
միջոցով կափարիչի վերհան տարրը կարող է
հայտնվել առաջին կողմնորոշման մեջ,
իսկ, երբ կափարիչի վերհան տարրը գտնվում
է առաջին կողմնորոշման մեջ, կափարիչի
վերհան տարրը փոխազդում է կափարիչի հետ՝
կափարիչը առաջին տեղադիրքում տեղավորելու
համար, և
երբ կափարիչի վերհան տարրը գտնվում
է առաջին կողմնորոշման մեջ, կափարիչը
հայտնվում է առաջին տեղադիրքում՝ տեղա
շարժման մեխանիզմի կառչման մակերևույթը
կափարիչի վերհան տարրի հետ փոխազդելու
և կափարիչի վերհան տարրը կափարիչի հետ
փոխազդելու հետևանքով։
9. Բաժնավորիչն ըստ 1-8-րդ կետերից
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ
կառչման տարրի՝ առաջին դիրքից երկրորդ
դիրք տեղաշարժման ժամանակ շարժման
ճանապարհին կառչման տարրը ստիպված է
շարժվել առնվազն առաջին ուղղությամբ առաջին
դիրքից դեպի միջանկյալ դիրք, իսկ այնուհետև
շարժվել առնվազն երկրորդ ուղղությամբ
միջանկյալ դիրքից դեպի երկրորդ դիրք, ընդ
որում առաջին ուղղությունը հակառակ է երկրորդ
ուղղությանը,
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ընդ որում տեղաշարժման մեխանիզմի կառչ
ման մակերևույթի միջոցով կառչման տարրն ունի
երկրորդ ուղղությամբ տեղաշարժման հնարա
վորություն, երբ կառչման տարրը գտնվում է
շարժման ճանապարհի առաջին մասում,
իսկ շարժման ճանապարհի առաջին մասը
պարունակում է շարժման ճանապարհի այն
մասը, որտեղ կառչման տարրը գտնվում է
առաջին դիրքում կամ գտնվում է առաջին դիրքից
հեռավորության վրա առաջին ուղղությամբ:
10. Բաժնավորիչն ըստ 1-3-րդ կետերից
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ իրանն
ունի փորակ, որն առաջին և երկրորդ ծայրերի
միջև է,
ընդ որում կափարիչի վերհան տարրը
ներառում է սահող տարր՝ փորակի մեջ սահելով
մտնելու հնարավորությամբ,
ընդ որում տեղաշարժման մեխանիզմը
շարժման ժամանակ տեղաշարժում է սահող
տարրը դեպի փորակի երկրորդ ծայր, երբ
կառչման տարրը գտնվում է շարժման
ճանապարհի առաջին մասում:
11. Բ ա ժ ն ա վ ո ր ի չ ն ը ս տ 1 0 - ր դ կ ե տ ի .
տարբերվում է նրանով, որ սահող տարրը
տեղադրված է փորակի մեջ պտտվելու հնարա
վորությամբ,
իսկ կափարիչի վերհան տարրի տեղաշարժը
առաջին կողմնորոշումից դեպի երկրորդ կողմն
որոշում ներառում է փորակի մեջ սահող տարրի
սահում և պտույտ, և
կառչման տարրը պարունակում է սահող
տարր:
12. Բաժնավորիչն ըստ 11-րդ կետի. տարբեր
վում է նրանով, որ սահող տարրի՝ առաջին դիրքից
դեպի երկրորդ դիրք շարժման ճանապարհին
սահող տարրն առաջին դիրքից շարժվում է դեպի
փորակի առաջին ծայր, և այնուհետև փոխում է
ուղղությունը և շարժվում փորակի երկրորդ ծայրի
ուղղությամբ դեպի երկրորդ դիրք,
ընդ որում առաջին դիրքը գտնվում է փորակի
առաջին ծայրի և փորակի երկրորդ ծայրի միջև,
իսկ առաջին դիրքն ավելի մոտ է փորակի
առաջին ծայրին, քան երկրորդ դիրքը փորակի
առաջին ծայրին, և
տեղաշարժման մեխանիզմի կառչման մակե
րևույթը կառչում է սահող տարրին՝ դիմադրելու
սահող տարրի շարժմանը առաջին դիրքից
դեպի փորակի առաջին ծայր, և առնվազն, երբ
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սահող տարրը գտնվում է շարժման ճանապարհի
առաջին մասում, խթանում է սահող տարրի
շարժումը դեպի փորակի երկրորդ ծայր:
13. Բաժնավորիչն ըստ 1-12-րդ կետերից
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ
առաջին զսպանակային տարրի առաջին
բազուկը միացած է իրանի առաջին կողմնային
պատին,
ընդ որում, երբ առաջին զսպանակային
տարրի կալիչը գտնվում է չշեղված վիճակում,
կառչման մասի կառչման մակերևույթը գտնվում
է կառչման տարրի շարժման ճանապարհին,
կառչման մակերևույթը փոխազդում է կառչ
ման տարրի հետ, առնվազն, այն ժամանակ,
երբ կառչման տարրը գտնվում է շարժման
ճանապարհի առաջին մասում,
ընդ որում, կառչման տարրի փոխազդումը
կառչման մակերևույթի հետ՝ կառչման տարրի
առաջին դիրքի և երկրորդ դիրքի միջև շարժման
ժամանակ թեքում է առաջին զսպանակային
տարրի կալիչը՝ սեփական շեղման նկատմամբ՝
չշեղված վիճակից դեպի թեքված վիճակ, և
երբ կառչման տարրը տեղակայված է
շարժման ճանապարհի առաջին մասում, կալիչի
սեփական շեղումը հանգեցնում է կառչման
տարրի տեղաշարժմանը դեպի առաջին դիրք։
14. Բաժնավորիչն ըստ 10-րդ կետի. տար
բերվում է նրանով, որ իրանի առաջին կողմնային
պատն ունի զսպանակային ուղղորդող փորակ,
ընդ որում ուղղորդող տարրը լայնակիորեն
ձգվում է առաջին զսպանակային տարրի
կառչման մասից, ընդ որում, ուղղորդման տարրը
սահելու հնարավորությամբ փոխազդում է
զսպանակային ուղղորդող փորակի հետ,
ուղղորդող տարրի փոխազդումը զսպա
նակային ուղղորդող փորակի հետ ուղղորդում
է առաջին զսպանակային տարրի թեքությունը
չշեղված վիճակի և թեքված վիճակի միջև,
ընդ որում զսպանակային ուղղորդող փորակը
առաջին կողմնային պատի միջով լայնակիորեն
ձգվում է՝ առաջին կողմնային պատի առաջին
մակերևույթից դեպի առաջին կողմնային պատի
երկրորդ մակերևույթ,
ընդ որում կառչման մասը գտնվում է առաջին
կողմնային պատի առաջին մակերևույթի կողքին,
իսկ ուղղորդող տարրը լայնակիորեն ձգվում
է կառչման մասից՝ զսպանակային ուղղորդող
փորակի միջով,
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ընդ որում ուղղորդող տարրն ունի գլխիկ,
որը գտնվում է առաջին կողմնային պատի
երկրորդ մակերևույթի կողքին, ընդ որում
գլխիկը ձևավորված է առաջին կողմնային
պատի երկրորդ մակերևույթին կառչելու
հնարավորությամբ՝ կանխելու համար կառչման
մասի լայնակի տեղաշարժը առաջին կողմնային
պատի առաջին մակերևույթից դուրս,
ընդ որում գլխիկն ունի երկարություն և
լայնություն, ընդ որում գլխիկի երկարությունն
ավելի փոքր է, քան զսպանակային ուղղոր
դող փորակի երկարությունը, և ավելի մեծ
է, քան զսպանակային ուղղորդող փորակի
լայնությունը, և գլխիկի լայնությունն ավելի
փոքր է, քան զսպանակային ուղղորդող փորակի
երկարությունը, և ավելի փոքր, քան զսպա
նակային ուղղորդող փորակի լայնությունը,
ընդ որում, երբ առաջին զսպանակային
տարրը գտնվում է աշխատանքային վիճակում,
գլխիկի երկարությունը չի համընկնում զսպա
նակային ուղղորդող փորակի երկարության
հետ, ինչը խոչընդոտում է գլխիկի անցմանը
զսպանակային ուղղորդող փորակի միջով,
ընդ որում առաջին զսպանակային տարրը
կատարված է իրանի նկատմամբ պտտվելու
հնարավորությամբ՝ աշխատանքային դիրքից
ներդրման կամ հեռացման դիրքի, որում գլխիկի
երկարությունը համընկնում է զսպանակային
ուղղորդող փորակի երկարության հետ, ինչը
թույլ է տալիս գլխիկի անցումը զսպանակային
ուղղորդող փորակի միջով,
ընդ որում իրանի առաջին կողմնային
պատն ունի գլխիկի փորակ՝ ուղղորդող տարրի
գլխիկի սահուն ընդունման համար, ընդ որում
գլխիկի փորակը լայնակիորեն ձգվում է առաջին
կողմնային պատի երկրորդ մակերևույթից դեպի
առաջին կողմնային պատի երրորդ մակերևույթ,
ընդ որում գլխիկի փորակի լայնությունը
գերազանցում է գլխիկի երկարությունը, իսկ
գլխիկի հաստությունն ավելի փոքր է, քան առաջին
կողմնային պատի երկրորդ մակերևույթից մինչև
առաջին կողմնային պատի երրորդ մակերևույթ
լայնական հեռավորությունը։
15. Բաժնավորիչն ըստ 13-րդ կամ 14-րդ
կետի. տարբերվում է նրանով, որ իրանի
առաջին կողմնային պատն ունի ամրակցման
անցք, որը ձգվում է առաջին կողմնային պատի
առաջին մասից դեպի առաջին կողմնային պատի
երկրորդ մասը,
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ընդ որում ամրակցման տարրը լայնակիո
րեն ձգվում է առաջին զսպանակային տարրի
առաջին բազուկից` ամրակցման անցքին
կառչելու համար,
ընդ որում ամրակցման տարրն ունի
շեղատված մակերևույթ, որը ձգվում է երկայ
նական ուղղությամբ, երբ շեղատված մակե
րևույթը լայնակիորեն ձգվում է առաջին
զսպանակային տարրի առաջին բազուկից դուրս,
ընդ որում ամրակցման անցքն ունի կալ
ման մակերևույթ, որը ձգվում է երկայնական
ուղղությամբ, երբ կալման մակերևույթը
լայնակիորեն ձգվում է առաջին կողմնային
պատի առաջին կողմից դուրս,
ընդ որում առաջին բազուկը գտնվում է
առաջին կողմնային պատի առաջին կողմին կից,
ընդ որում ամրակցման տարրը լայնակիորեն
անցնում է ամրակցման անցքի միջով,
ընդ որում կափարիչի վերհան տարրի
կառչման տարրի կառչումը առաջին զսպա
նակային տարրի կառչման մակերևույթի հետ,
կառչման տարրի՝ առաջին դիրքի և երկրորդ
դիրքի միջև շարժման ժամանակ երկայնական
ուժ է գործադրում առաջին բազուկի վրա՝
ամրակցման տարրը՝ երկայնական ուղղությամբ
տեղաշարժելու համար ամրակցման անցքի
նկատմամբ,
ընդ որում ամրակցման տարրի շեղատված
մակերևույթը կառչում է ամրակցման անցքի
կալման մակերևույթին, առնվազն, երբ
երկայնական ուժը երկայնական ուղղությամբ
տեղաշարժում է ամրակցման տարրը ամրակցման
անցքի նկատմամբ,
ընդ որում շեղատված մակերևույթի կառչումը
կալման մակերևույթին երկայնական ուժի
ազդեցության տակ առաջացնում է կողմնային ուժ,
որը լայնակիորեն տեղաշարժում է ամրակցման
մասը դեպի առաջին կողմնային պատի առաջին
կողմ,
ընդ որում, ամրակցման տարրն ունի
գլխիկային տարր, որը շեղատված մակերևույթից
ձգվում է երկայնական ուղղությամբ, ընդ որում
գխիկային տարրը
ձևավորված է առաջին
կողմնային պատի երկրորդ կողմին կառչելու
հնարավորությամբ՝ կանխելու առաջին բազուկի
լայնական շարժումը առաջին կողմնային պատի
առաջին մասից դուրս,
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ընդ որում իրանը պարունակում է բնիկ, որն
ունի առաջին զսպանակային տարրի առաջին
բազուկի փոխադրվող մաս, ընդ որում բնիկը
կանխում է առաջին զսպանակային տարրի
առաջին բազուկի փոխադրվող մասի լայնակի
շարժումը առաջին կողմնային պատից դուրս,
ընդ որում կառչման տարրն ունի կորա
գծային մակերևույթ՝ կառչման մասի կառչման
մակերևույթին կառչելու համար,
ընդ որում կորագծային մակերևույթը
թեքված է այնպիսի անկյան տակ, որ, առնվազն,
երբ կառչման տարրը գտնվում է շարժման
ճանապարհի առաջին մասում, կորագծային
մակերևույթի կառչումը կառչման մակերևույթին
առաջ է հրում կառչման մասը դեպի իրանի
առաջին կողմնային պատը:
(74) Հռիփսիմե Դավթյան
____________________

10
10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դաս ակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.04.2021
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№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 09-01

(11) 551		

(21) 20200005		

(13) S

(22) 25.03.2020

(31) 006928339-0001, (32) 25.09.2019, (33) EM
(72) ՍԵՐՎԵՐ Սեբաստյեն (FR)
(73) Ի. Ռեմի Մարտին ընդ Քո. (FR)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Ջրաման
(55)

____________________

13
13

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

04/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «CAKES» և «ՔԵՅՔՍ» բառերն ինքնուրույն

չորացրած բանջարեղեն. շաքարած մրգեր.
բանջարեղենի պահածոներ. բանջարեղենի
մուսեր. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն.
մրգային պահածոներ. ջերմային մշակման
ենթարկված մրգեր. մրգային աղցաններ.
սպիրտի
մեջ
պահածոյացված
մրգեր.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
դաս 31. թարմ բանջարեղեն. թարմ մրգեր:
____________________

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. խմորեղենի մանրածախ վաճառք:
____________________

(210) 20200218		

(111) 32370

(220) 06.02.2020

(151) 26.03.2021

(210) 20191579		

(111) 32368

(220) 05.08.2019

(151) 26.03.2021

			(181) 05.08.2029
(730) «Պար-արտ» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան
23/6, AM
(442) 16.08.2019
(540)

			(181) 06.02.2030
(730) Մաջիդ Սեդաղաթփիշեհ, IR
(210) 20192457

(111) 32369

(220) 29.11.2019

(151) 26.03.2021

(442) 04.05.2020
(540)

			(181) 29.11.2029
(730) «Տրոպիկա» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Քոչարի 7,
բն. 4, AM
(442) 14.01.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա
գույն, կապույտ, մուգ կապույտ, մանուշակագույն,
սև, սպիտակ, դեղին, կարմիր, մուգ կարմիր,
նարնջագույն, վարդագույն, մոխրագույն, մուգ
մոխրագույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված բանջարեղեն.
պահածոյացված մրգեր. սառեցրած մրգեր.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.

(526) «ENERGY DRINK» արտահայտությունը
և «luxury» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և բեժ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. էներգետիկ ըմպելիքներ. պրո
տեինով հարստացված սպորտային ըմպե
լիքներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20200716		

(111) 32371

(220) 15.04.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 15.04.2030
(730) «Միկարտ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան
19/43, AM
(442) 04.05.2020
(540)

(591) Ապր անք այ ին նշան ը պահպ անվ ում է
սպիտակ, սև, երկնագույն և կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ալիզարինային ներկանյութեր. ալ յումինային
ներկեր. ասբեստային ներկեր. հակակոռոզիա
կան պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր (սևե
ռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի մածուկ.
արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր). փոշի
ներ արծաթապատման համար. ասֆալտի լաք.
սև լաք. մանրէասպան ներկեր. բաղադրություն
ներ ներքին հարդարանքի համար. հակակոռո
զիական ժապավեններ. կանադական բալզամ
(բալասան). բիտումային լաքեր. պատվածքներ
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր
փայտանյութի համար. ներկանյութեր փայտա
նյութի կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին
ներկանյութ). լաքեր բրոնզապատման համար.
բրոնզափոշի ներկելու համար. ներկանյութեր
կաշվի համար. կապարի շպար. գազի մուր (ներ
կանյութ). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյութեր. միջոցներ
փայտանյութը պաշտպանելու համար. կոպալ
(բուսական խեժ). անիլինային ներկանյութեր.
նոսրացուցիչներ ներկերի համար. նոսրա
ցուցիչներ լաքերի համար. թանձրարարներ
ներկերի համար. կրեոզոտ փայտանյութը պահ
պանելու համար. ներկող նյութեր. գունանյու
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թեր. քրքում (ներկանյութ). բնական անմշակ
խեժեր. սոսնձաներկեր. տեմպերա. արծներ
(լաքեր). արծնաներկեր. ներկերի սիկատիվ
ներ (չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). լամպի
մուր (ներկանյութ). ֆուստին (ներկանյութ).
ջնարակներ (պատվածքներ). դեղնախեժ նկար
չության համար. շելլաք (գոճխեժ). կարմրա
խեժ. բուսախեժեր. թանձր հակակոռոզիական
քսուքներ. ցինկի օքսիդներ (գունանյութեր).
պաշտպանական յուղեր փայտանյութի համար.
հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն ներ
կեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակցող նյու
թեր ներկերի համար. մետաղական փոշիներ
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և
տպագրության համար. մածիկներ (բնական
խեժեր). բաղադրություններ մետաղների փայ
լազրկումը կանխելու համար. պաշտպանական
պատրաստուկներ մետաղների համար. կապա
րի սուսր. մուր (ներ
կա
նյութ). աղ
տոր լա
քե
րի համար. տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ).
բաղադրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր.
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար.
ներկանյութեր փայտանյութից. ներկիչ էքստ
րակտներ փայտանյութից. կարբոնիլ փայտա
նյութը պահպանելու համար. հանածո խեժի
լաքեր. լաքեր. մակերևույթները բուսածածկույ
թից պահպանող ներկապատվածքներ. բևեկն
(ներկերի նոսրացուցիչ). ջրաներկեր նկարե
լու համար. յուղաներկեր նկարչության համար.
նշիչների տեսքով գունանյութեր կահույքի
վերականգնման համար. գրաֆիտիից պաշտ
պանելու պատվածքներ (ներկեր). փայտյա
հատակների լաքեր.
դաս 6. պողպատաշերտ. պողպատե լար.
պողպատե թերթեր. պողպատե խողովակներ.
ալ յումինե լար. մետաղական ձողեր. պաշտ
պանիչ մետաղական ցանկապատեր ծառերի
համար. մետաղական ամրանանյութեր բետոնի
համար. անկիզելի պահարաններ (մետաղական
կամ ոչ մետաղական). մետաղ յա սահմանա
փակիչներ պատուհանների համար. դռների
մետաղական նեցուկներ. դռների մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական տափօղակ
ներ. փշալար. ձողեր մետաղական ցանցա
վանդակների համար. ձողեր մետաղական
ցանկապատերի համար. մետաղական հեղույս
ներ. մետաղական կախովի կողպեքներ. բացա
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ռությամբ էլեկտրոնայինների. մետաղական
շղթաներ. մետաղական պաշտպանիչ շղթա
ներ. շինարարական մետաղ յա շրջանակներ.
մեխեր. պաստառամեխեր. հարդարման մեխեր.
մետաղական դյուբելներ. մետաղական սյուներ
կառուցվածքների համար. ջրմուղի մետաղա
կան խողովակներ. ականոցներ (երկաթեղեն
իրեր). կցվանքային մետաղական մակադրակ
ներ կտուրների ջրամեկուսացման համար.
խողովակների
մետաղական
արմունկներ.
խողովակների մետաղական ճյուղավորումն եր.
մետաղական դռներ. մետաղական սեղմակ
ներ (պահանգներ). պատուհանի մղլակներ.
կեռեր (երկաթեղեն իրեր). պատուհանների
մետաղապատվածքներ. լարեր սովորական
մետաղներից. դռան առջևի մետաղ յա քերիչներ
կոշիկները մաքրելու. ցամաքուրդային մետա
ղական խողովակներ. մետաղական պտու
մետաղական
պտուտամեխեր.
տակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ. շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետա
ղյա սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական
մետաղական
խողովակներ.
սողնակներ.
պատուհանների մետաղ յա պիտույքակազմեր.
երկաթալար. դռները փակելու ոչ էլեկտրական
մետաղ յա սարքեր. շինարարական մետա
ղական ամրան. մետաղական փականքներ.
բացառությամբ էլեկտրականների. մետաղա
կան փականներ. բացառությամբ էլեկտրական
ների. մետաղական ցանցեր. զսպանակավոր
փականքներ. զսպանակավոր փականներ.
մետաղական շերտավարագույրներ. արտա
քին
մետաղական
շերտավարագույրներ.
արտաքին մետաղական լուսամուտափեղկեր.
դռների կամ պատուհանների միջակապեր.
մետաղական մղլակներ. մետաղական շար
ժական կառուցվածքներ. մետաղական կցոր
դիչներ խողովակների համար. մետաղական
ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). մետա
ծածկարաններ
(կառուցվածքներ).
ղական
մետաղական անվակներ կահույքի համար.
մետաղական անվիկներ կահույքի համար.
պատերի մետաղական երեսապատվածքներ
շինարարական
մետա
(շինարարություն).
մակադրակներ
ջրամեկուսացման
ղական
համար. մետաղական փակոցափեղկեր. մետա
ղական ցանկապատեր. պատերի շինարա
րական մետաղական երեսվածք. մետաղ յա
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կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. մետա
ղական սյուներ. շինարարական մետաղա
կան պատվածքներ. կտուրի մետաղական
կղմինդր. մետաղական դարբասներ. մետաղա
կան ճակատամուտք. մետաղական հեծաններ.
մետաղական միացքներ խողովակների համար.
մետաղալարերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող
միացուցիչ). շարժական մետաղական ջերմոց
ներ. մետաղալար զոդման համար. մետաղա
կան փականներ. բացառությամբ մեքենաների
մասերի. մետաղական կափույրներ. բացա
ռությամբ մեքենաների մասերի. մետաղական
տանիքածածկեր. մետաղական տուրնիկետ
ներ. ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր.
մետաղական խողովակաշարեր. մետաղական
մեծավանդակներ (կառուցվածքներ). պողպա
տյա կառուցվածքներ. մետաղական ամրանա
նյութեր խողովակների համար. շինարարական
մետաղական ամրանանյութեր. մետաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղ յա
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր
ման համար. մետաղական լողավազաններ
(կառուցվածքներ). մետաղ յա շինանյութեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվ
ն երի կայանման
համար. շշերի մետաղական խցաններ. կափա
րիչներ. փակիչներ. մետաղական միջոցներ
շշերի խցանափակման համար. կարկասներ
ջերմոցների համար. հատակի մետաղական
սալեր. շինարարական մետաղական հիմ
նակմախքներ. դռան մետաղական շրջանակ
ներ. մետաղական ջրհորդաններ. շարժական
կառուցվածքներ. մետաղական ճոպաններ.
մետաղական քիվեր. մետաղական պատու
հաններ.
դռների
մետաղապատվածքներ.
մետաղական տանիքապատվածքներ. մետա
ղական բաքեր. սանդուղքների մետաղական
աստիճաններ. ջրհորդան մետաղական խողո
վակներ. շինարարական մետաղական փայ
տամածներ. մետաղ յա հենասանդուղքներ.
մետաղական հենարաններ էլեկտրահաղոր
դագծերի համար. մետաղական ցանկապա
տեր. թիթեղ. թերթավոր մետաղ. մետաղական
տապանաքարերի
համար.
ցուցանակներ
մետաղական հուշատախտակներ. բուխարի
ների, վառարանների մետաղական ցանցեր.
ծխնելույզի մետաղական խողովակներ. մետա
ղական ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ
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օդափոխիչ և օդի լավորակման հարմարանք
ների համար. մետաղ յա արկղեր գործիքների
համար. մոծակապաշտպան մետաղական ցան
ցեր. երկաթե տակդիրներ բուխարիների վառե
լափայտի համար. մետաղական տաղավարներ
(կառուցվածքներ). հավաքովի մետաղական
տներ (պատրաստի հավաքակազմեր). մետա
ղական սկուտեղներ. պտուտակավոր մետաղա
կան կափարիչներ շշերի համար. մետաղական
ձեռնասանդուղքներ. ֆոտոէլեմենտներով ներ
կառուցված մետաղական ծածկեր տանիքի
համար. տանիքների մետաղական փորակավոր
կղմինդրներ. մետաղ յա պիտակներ. բուխարի
ների մետաղ յա ճաղավանդակներ. մետաղա
կան դռներ. մետաղական զրահապատ դռներ.
մետաղ յա ծալովի դռներ. մետաղ յա զսպանա
կավոր դռներ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ.
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիք
ներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. բզեր
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող կալիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ.
մածկաթիակներ. գունադանակներ (գույները
խառնելու). մածկաթիակներ (ձեռքի գործիք
ներ). գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գոր
ծիքների մասեր). անկյունաչափական սարքեր
(ձեռքի գործիքներ). պարուրահաններ. աղեղ
նաձև սղոցներ. ձեռքի մեխահան գործիքներ.
ձեռքի ամբարձիկներ. սվինաձողեր. ձեռքով
կառավարվող ձեռքի գայլիկոնիչներ. դուրեր.
կացիններ ակոսներ. բնիկներ փորելու համար.
քարտաշի դուրեր. սրոցաքարեր. մկրատներ.
նրբունելիներ. փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի
գործիքներ). քլունգներ. քարի հետ աշխատելու
մուրճեր. նրբասղոցներ. սղոցներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). թանձր նյութերը կտրելու մկրատներ.
փականագործի մկրատներ. կտրող ժապավեն
ներ. ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). պտու
տակամերի բանալիներ (ձեռքի գործիքներ).
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ).
արգելանիվ
ն եր (ձեռքի գործիքներ). արտա
պարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). գչիր
(հորատ). կացիններ. ռանդաներ. ձեռքի շար
ժակով ձեռքի գործիքներ. խողովակահատիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիքներ.
կտրիչ-դանակներ. պտղահավաքիչներ (ձեռ
քի գործիքներ). դրոշմման գործիքներ (ձեռքի
գործիքներ). ֆրեզավոր կտրիչներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). թիակներ (այգեգործություն). գոգաթի

04/1

№ՄԱՍ 1

ակներ (այգեգործություն). ծեփիչներ. բույսերի
վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի սարքեր.
ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի գործիք
ների մասեր). լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի
գործիքներ). սրոցաքարեր. սրելու գործիքներ.
սայրեր սրելու գործիքներ. գայլիկոնիչներ.
խոշոր մոլախոտերի կուլտիվատորներ (ձեռքի
գործիքներ). էտոցներ. պատվաստման դանակ
ներ. թփահատներ (գործիք). դրոշմատպման
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). փոցխեր (ձեռքի
գործիքներ). թիեր (ձեռքի գործիքներ). բահեր
(ձեռքի գործիքներ). էտելու մկրատներ. գերան
դիներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի գործիքներ).
փորագրական ասեղներ. փոխպատվաստման
դանակներ (ձեռքի գործիքներ). եզրակոսահան
ներ. սակրեր (տապարներ). կացնիկներ (ձեռքի
գործիքներ). ուրագներ (գործիքներ). քաղհա
նիչներ. պատվաստի դանակներ. ագույցներ
ատաղձագործական կամ տակառագործական
աշխատանքների համար. սղոցների տափուկ
ներ (ձեռքի գործիքների մասեր). մուրճեր (ձեռքի
գործիքներ). կռաններ. հատիչներ. կետանշիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). խոշորաքարթ խար
տոցներ (թորբու, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ).
անցքահատներ. եղաններ (ձեռքի գործիքներ).
փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). սղոցների շրջա
նակներ. մանգաղներ. ներպարուրակիչներ
(ձեռքի գործիքներ). հորատներ (ձեռքի գործիք
ներ). ոչ էլեկտրական պտուտակահաններ. դու
րեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովի ծայրեր (ձեռքի
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ.
շաղափիչներ. ձեռքով կառավարվող գյուղատն
տեսական գործիքներ. աքցաններ. ունելիներ.
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). գյու
ղատնտեսական եղաններ (ձեռքի գործիքներ).
խարտոցներ (գործիքներ). մամլակներ. ձեռքի
պոմպեր. լինգեր. մեկուսիչ հանելու գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). էջատման մամլակներ (ձեռ
քի գործիքներ).
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ացետիլենային այրոցներ. ացետի
լենային գեներատորներ. օդաքաշ թասակներ.
ապարատներ օդի հոտազերծման համար.
սարքվածքներ օդի սառեցման համար. զտիչ
ներ օդի լավորակման համար. օդաջեռուցիչներ.
օդային չորուցիչներ. օդի լավորակման տեղա
կայանքներ. օդի զտման տեղակայանքներ.
տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. սառ
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նապահարաններ. վաննաներ. սարքավորանք
լոգարանների համար. սանիտարատեխնիկա
կան տեղակայանքներ լոգարանների համար.
լուսատուներ. ջրաջեռուցիչներ. բացառությամբ
մեքենայի մասերի. գրպանի էլեկտրական լապ
տերներ. ջրատաքացուցիչներ. հարմարանքներ
շամփուրները շրջելու համար. շամփուրներ.
այրոցներ. շարժական զուգարաններ. օդափո
խիչներ (օդի լավորակում). օդաջեռուցիչներ
(կալորիֆերներ). ջեռուցման տեղակայանքներ.
եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման տեղա
կայանքներ. ջեռուցման-տաքացման սարքեր.
որոնք աշխատում են պինդ. հեղուկ և գազային
վառելիքով. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր.
կերակուրներ տաքացնելու հարմարանքներ.
ընկղմվող ջեռուցիչներ. ջրի բաշխման տեղակա
յանքներ. չորացման ապարատներ. օդորակիչ
ներ. ջրմուղի տեղակայանքներ. սառցարանային
ապարատներ. խոհանոցային սալօջախներ.
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի ջեր
մային մշակման համար. ըմպելիքներ սառեցնե
լու ապարատներ. թորման ապարատներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սար
քեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
ջրի մանրէազերծիչներ. լուսավորման սարքեր
և տեղակայանքներ. վառարաններ (ջեռուցիչ
սարքեր). զտիչներ խմելու ջրի համար. վառա
րաններ. բացառությամբ լաբորատոր վառա
րանների. սառնարանային ապարատներ և
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. մրգերը
չորացնելու ապարատներ. գազի կաթսաներ.
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու
համար. հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի
խոհանոցային ապարատներ. լվացարաններ
(սանիտարատեխնիկական
սարքավորման
մասեր). խոհանոցային վառարաններ (ջեռոց
ներ). ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրե
լու համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ.
տաքացման խոհանոցային սարքեր. սանիտա
րատեխնիկական սարքեր և տեղակայանքներ.
չորացման ապարատներ և տեղակայանքներ.
օդափոխության կայանքներ և ապարատ
ներ (օդի լավորակման). զուգարանակոնքեր.
խառնիչ ծորակներ ջրատար խողովակների
համար. ջրամատակարարման համակարգերի
տեղակայանքներ. էլեկտրական սրճեփներ.
կրակարաններ (մանղալներ). էլեկտրական ճար
պաջեռոցներ. սենյակային բուխարիներ. արև
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ային ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի
վառարաններ. սառնարաններ. սարքեր ծխա
հարման համար. բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. հիդրո
մերսման լոգարաններ (անոթներ). սարքավո
րանք շոգեբաղնիքների համար. լողախցիկներ.
լվացարանակոնքեր.
միզամաններ՝
որպես
սանիտարա-տեխնիկական
սարքավորանք.
էլեկտրական թեյամաններ. կենցաղային էլեկտ
րական օդափոխիչներ. միկրոալիքային վառա
րաններ (սնունդ պատրաստելու համար).
տեղակայանքներ լողավազանների ջուրը քլո
րացնելու համար. հաց թխելու մեքենաներ.
հաց թխելու սարքեր. ջեռուցման և հովացման
սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու
համար. հատակի ջեռուցման սարքեր և հար
մարանքներ.
դաս 17. ակրիլային խեժեր. կիսաֆաբրի
կատներ. ասբեստե պահպանիչ վարագույրներ.
ասբեստե հերձաքար. ջրցանման ճկափողեր.
խցկանյութեր ռետինից կամ պլաստմասսայից.
նյութեր հերմետիկացման համար. ջերմամեկու
սիչ նյութեր. ճկուն ոչ մետաղական փողրակ
ներ. մեկուսիչ նյութեր. խցանիչ միջադիրներ
խողովակների համար. խծուծման նյութեր.
մեկուսիչ բաղադրություններ շենքերը խոնա
վությունից պաշտպանելու համար. մեկուսիչ
ներկեր. մեկուսիչ խարամաբամբակ. հանքա
յին բամբակ (մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամ
բակ. մածիկներ. պլաստմասսայե թաղանթներ.
բացառությամբ փաթեթվածքի համար օգտա
գործվողների. սինթետիկ խեժեր. կիսաֆաբ
րիկատներ. մեկուսիչ ապակեթելք. մեկուսիչ
ժապավեններ. մեկուսիչ ծեփեր. պլաստմասսայե
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպատակ
ների համար. հակաշլացման (գունամշակված)
թաղանթներ պատուհանների համար.
դաս
19. ասբեստացեմենտ. ասբեստ
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
ձաքար. տանիքի հերձաքար. ծպեղներ տանիք
ների համար. հրակայուն աղ յուսներ. ասֆալտ.
ոչ մետաղական ճաղաշարքեր. բիտումն եր.
առևտրային կրպակներ. փեղկավոր ոչ մետա
ղական դռներ. բետոն. բետոնե շինարարական
տարրեր. բիտումային շինանյութեր. շինարա
րական ոչ մետաղական տախտակամածներ.
սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտա
ռանյութ. միաշերտ նրբատախտակ. փայտե
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երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ շինանյութեր.
աղ յուսներ. աղ յուսակավ. կրաքար. ոչ մետաղա
կան ջրհորդաններ (տանիքի). բիտումավորված
ստվարաթուղթ (շինարարական). հրահեստ նյու
թեր (շամոտ). կիր. շինարարական լուծույթներ.
սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների համար.
սալեր ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված
նյութերից. ցեմենտից պատրաստված սյուներ.
ոչ մետաղական կառուցվածքներ. շինարարա
կան թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ մետա
ղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական ծեփածո
զարդեր շինարարության համար. ոչ մետաղա
կան պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ.
ոչ մետաղական տանիքապատվածքներ. սան
դուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ. ջրա
տար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի
ոչ մետաղական խողովակներ. խողովակա
շարերի ոչ մետաղական ճյուղավորումն եր.
բիտումե տանիքապատվածքներ. քար. պատու
հանի շինարարական հայելապակի. գրանիտ.
կոպիճ. ավազաքար շինարարության համար.
գիպս (շինանյութ). ոչ մետաղական շերտա
փեղկեր (շերտավարագույրներ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. մանրահա
տակ. դռան կամ պատուհանի ոչ մետաղական
միջակապեր. շարժական ոչ մետաղական
կառուցվածքներ. մարմար. արհեստական նյու
թերից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհ
ների գծանշման համար. ոչ մետաղական
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). շինարարա
կան խճանկարներ. պատերի ոչ մետաղական
երեսապատվածքներ շինարարության համար.
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ մետա
ղական ցանկապատեր. պատերի ոչ մետաղա
կան շինարարական երեսվածք. շինարարական
քար. արհեստական քար. խարամաբլոկներ.
շիրմաքարեր. տուֆ. տանիքների ոչ մետաղա
կան կղմինդրներ. ոչ մետաղական դարպաս
ներ. դռների ոչ մետաղական լողաթներ. դռների
ոչ մետաղական փեղկեր. դռների ոչ մետաղա
կան շեմեր. ավազ, բացառությամբ կաղապա
րախառնուրդի. շարժական ոչ մետաղական
ջերմոցներ. ոչ մետաղական տանիքածածկեր.
ոչ մետաղական տաղավարներ (կառուցվածք
ներ). ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ շինա
րարության համար. պատուհանի փեղկավոր
ոչ մետաղական ապակեկալներ. պատուհանի
ապակի, բացառությամբ տրանսպորտային
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միջոցների պատուհանների համար նախատես
վածների. պատուհանի շինարարական ապակի.
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող
նյութեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվես
տական իրեր քարից. բետոնից կամ մարմարից.
լողավազաններ (կառուցվածքներ) ոչ մետաղա
կան. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ մետա
ղական կաղապարամածներ բետոնի համար.
լուսամուտների ոչ մետաղական շրջանակներ.
դռան ոչ մետաղական արմատուր. ոչ մետա
ղական հիմն ակմախքներ ջերմոցների համար.
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ
մետաղական սալիկներ հատակների համար.
սանդուղքներ. ոչ մետաղական. հակամիջա
տային ոչ մետաղական ցանցեր. ոչ մետաղա
կան զրահապատված դռներ. երկկողմ բացվող,
ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ մետաղական
ծալովի դռներ.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտրի
կետերի ծառայություններ.
դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում. վերելակների տեղադրում և
վերանորոգում. ասֆալտապատում. բուլդոզեր
ների վարձույթ. հրդեհային ազդաս արքերի
տեղադրում և վերանորոգում. հակաառևանգ
ման համակարգերի տեղադրում և վերանորո
գում. շինարարական տեխնիկայի վարձույթ.
ջեռուցման սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. օդի լավորակման սարքա
վորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
շինարարություն.
շինարարական
աշխա
տանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկո
ղություն. խոհանոցային սարքավորումն երի
տեղադրում. շինարարական կառուցվածքների
քանդում. պահեստների կառուցում և վերա
նորոգում. շինարարական կառուցվածքների
էքսկավատորների
վար
հերմետիկացում.
ձույթ. վառարանների տեղադրում և վերանորո
գում. արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառուցում. կառույցների մեկուսացում. քարա
շինարարական աշխատանքներ. պատերի
պաստառապատում. ներկարարական աշխա
տանքներ. ծեփագործական աշխատանքներ.
սառնարանային սարքավորումն երի տեղադ
րում և վերանորոգում. շինարարական փայ
տամածների մոնտաժում. աղ յուսի շարում.
շինարարության հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում. վերանորոգմանը վերաբերող
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տեղեկատվության
տրամադրում.
շենքերի
մաքրում (արտաքին մակերևույթների). տոնա
վաճառային կրպակների և տաղավարների
կառուցում. վերամբարձ կռունկների վարձույթ
(շինարարական սարքավորում). տանիքա
ծածկային աշխատանքներ. դռների և պատու
հանների տեղադրում. խորհրդատվություն
շինարարության հարցերով. շինհրապարակնե
րում հաղորդակցուղիների տեղակայում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20200852

(111) 32372

(220) 12.05.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 12.05.2030
(730) «Փրոմոութ փրոդակշն» ՍՊԸ, Երևան,
Քանաքեռ-Զեյթուն, Վահե Վահյան փ., տուն 31,
AM

(526) «ՀՀ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
թանաքագույն, կապույտ, սպիտակ, կարմիր,
նարնջագույն և ոսկեգույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս
39. փաթեթավորված հատուկ
բեռների առաքում. հատուկ բեռների տեղա
փոխում. հատուկ ապրանքների առաքում.
հատուկ
ապրանքների
պահպանություն.
զրահապատ տրանսպորտով փոխադրումներ.
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում.
սուրհանդակային ծառայություններ (հատուկ
նամակների կամ հատուկ ապրանքների
առաքում). հատուկ ապրանքների փաթեթա
վորում.
փոստային
առաքում.
փոստով
պատվիրված հատուկ ապրանքների առաքում.
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության

(442) 01.06.2020
(540)

ներքո:

(511)
դաս 41. շոուների արտադրություն. հեռուս
տատեսային զվարճալի հաղորդումներ. զվար
ճությունների կազմակերպում հյուրերի համար:
____________________

(210) 20200945

(111) 32374

(220) 27.05.2020

(151) 26.03.2021

(210) 20200859

(111) 32373

(220) 14.05.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 14.05.2030
(730) «Հատուկ կապ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի
7/129, AM
(442) 16.06.2020
(540)
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____________________

			(181) 27.05.2030
(730) «Արարատբանկ» ԲԲԸ, Երևան, Բուզանդի
87, թիվ 85, AM
(442) 16.06.2020
(540)

(526) «BANK» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. բանկային (ֆինանսական) ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20200996

(111) 32375

(220) 02.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 02.06.2030
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գոհար Հովհան
նիսյան Վարդանի, Երևան, Ա.Խաչատրյան փ.,
տուն 7ա, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, նարնջագույն,
մուգ տեռակոտա, բաց տեռակոտա և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ և այլ համեմունքներ. համեմանք. ամոքանք.
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). քացախ. սոուսներ. սառույց
(սառեցված ջուր).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
րա
գործարարության ասպարեզում. վարչա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20201055		

(111) 32376

(220) 11.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 11.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2020
(540)
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№ՄԱՍ 1

(526) «COMPACT» և «BLACK» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ.
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար.
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու
ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակ
ների համար). էլեկտրոնային սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող
հեղուկ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201056		

(111) 32377

(220) 11.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 11.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2020
(540)
(526) «COMPACT» և «BLUE» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ. սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար.
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու
ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
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սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային սիգա
րետների
համար.
ծխելու
պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201062		

(111) 32378

(220) 11.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 11.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2020
(540)
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№ՄԱՍ 1

փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային սիգա
րետների
համար.
ծխելու
պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201063		

(111) 32379

(220) 11.06.2020

(151) 26.03.2021

		
(181) 11.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2020
(540)

(526) «LONDON», «ENGLAND» բառերն ու «COMPACT BLACK» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ.
սիգա
րետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար.

(526) «LONDON», «ENGLAND» բառերն ու «COMPACT BLUE» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու

բաց կապույտ, մուգ կապույտ, մթնակապույտ,

ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի

մոխրագույն գունային համակցությամբ:

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. սիգա
րետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփական
սիգարետները փաթաթելու համար. ծխախոտ
ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու ծխախոտ.
քթախոտ.
կրետեկ.
սնուս.
ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային սիգա
րետների
համար.
ծխելու
պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201064		

(111) 32380

(220) 11.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 11.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2020
(540)

(526) «BLUE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. սիգա
րետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփական
սիգարետները փաթաթելու համար. ծխախոտ
ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու ծխա
խոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող

04/1

№ՄԱՍ 1

էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող
հեղուկ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
(210) 20201065		

(111) 32381

(220) 11.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 11.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2020
(540)
(526) «SILVER» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ.
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար.
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու
ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող
հեղուկ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

(210) 20201089

(111) 32382

(210) 20201090		

(111) 32383

(220) 15.06.2020

(151) 26.03.2021

(220) 15.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 15.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

			(181) 15.06.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(442) 16.07.2020
(540)

(442) 16.07.2020
(540)

(526) «LONDON», «ENGLAND» և «Blue» բառերն

(526) «LONDON», «ENGLAND» և «Silver» բառերն

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

ծովային կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ,

փիրուզագույն, կապույտ, սպիտակ, մոխրագույն

մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ.
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար.
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու
ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային սիգա
րետների
համար.
ծխելու
պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ.
սիգարետներ.
սիգարիլներ.
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար.
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու
ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային սիգա
րետների
համար.
ծխելու
պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

(210) 20201191		

(111) 32384

(220) 30.06.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 30.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Առաքելյան
Ալբերտի, Երևան, Ավան-Առինջ 1 մկ/շ, 2/3-37,
AM
(442) 03.08.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. հյութեր. ոչ ալկոհոլային գազա
վորված ըմպելիքներ. նեկտարներ:
____________________

(210) 20201232		

(111) 32385

(220) 03.07.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 03.07.2030
(730) «Հելտուն սալյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, Գրի
բոյեդով 2/1, բն. 46, AM
(442) 03.08.2020
(540)

(526) «SERIES» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 9. էլեկտրոնային սարքավորումներ,
մասնավորապես՝ ավտոմատացման սարքա
վորումներ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում սարքային և ծրագրային ապահովան
համակարգեր. ծրագրային լուծումներ, այն
է՝ համակարգչային գրառված ծրագրային
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ապահովում. թերմոստատներ, լուսավորման
կառավարման մոդուլներ, այն է՝ լույսի կառա
վարման (մասնավորապես՝ դրա միացման,
անջատման, լուսավորվածության, ուժեղացման
կամ նվազեցման) սարքեր. ղեկավարման
պանելներ, անջատիչներ, ռելեների մոդուլներ,
անվտանգության համակարգեր. ներբեռնվող
ամպային
տեխնոլոգիաների
ծրագրային
ապահովում.
էլեկտրոնային
ապարատներ
և պարագաներ, ծրագրային ապահովում
և հավելվածներ խելացի տան համար.
համակարգչային ծրագրեր իրերի ինտերնետի
միջոցով էլեկտրոնային սարքերը միացնելու,
գործելու և ղեկավարելու համար, ինչպես նաև
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլոր
տում համանման սարքեր, սարքավորումներ,
համակարգեր և ծրագրեր՝ նախատեսված
սպառողների օգտագործման համար.
դաս
35. սպառողների օգտագործման
համար նախատեսված էլեկտրոնային սարքա
վորումների,
մասնավորապես՝
ավտո
մա
տացման սարքավորումների, տեղեկատվական
տեխնոլոգիական ոլորտում սարքային և
ծրագրային
ապահովան
համակարգերի,
ծրագրային լուծումների, այն է՝ համակարգչային
գրառված ծրագրային ապահովման, թերմո
ստատների,
լուսավորման
կառավարման
մոդուլների, այն է՝ լույսի կառավարման
(մասնավորապես՝ դրա միացման, անջատման,
լուսավորվածության,
ուժեղացման
կամ
նվազեցման)
սարքերի,
ղեկավարման
պանելների,
անջատիչների,
ռելեների
մոդուլների, անվտանգության համակարգերի,
ներբեռնվող
ամպային
տեխնոլոգիաների
ծրագրային
ապահովման,
էլեկտրոնային
ապարատների և պարագաների, ծրագրային
ապահովման
և
հավելվածների
խելացի
տան համար, համակարգչային ծրագրերի
իրերի ինտերնետի միջոցով էլեկտրոնային
սարքերը միացնելու, գործելու և ղեկավարելու
համար,
ինչպես
նաև
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
համանման
սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի և
ծրագրերի վաճառք.
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում ծրագրերի ստեղծում և մշակում,
ամպային տեխնոլոգիաների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20201421		

(111) 32386

(220) 24.07.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 24.07.2030
(730) «Նեսթ կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափ
70/3, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու
շակագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փայտի
տաշեղ (մարխ) վառելու համար. կպչան
(վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսուքներ
զենքի համար. կապակցող բաղադրություններ
ավլելու,
սրբելու
համար.
վառելափայտ.
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյութի
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյուրավառ
փոշիացված
խառնուրդներ.
կարնաուբի
մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմային
դիէլեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք).
վառելանյութ.
յուղեր
կոշիկները
յուղելու
համար. մոմ (հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ
լուսավորման համար. մոմ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. կոքս. հանքային
վառելիք. թանձր քսուքներ փոկերի համար. յուղեր
կաշին յուղելու համար. տեխնիկական ճարպեր.
յուղեր շինարարական աշխատանքների ժամա
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նակ կաղապարներից հանելը հեշտացնելու
համար. ճրագու. պատրաստուկներ փոշին
մաքրելու համար. լուսավորող յուղեր. գազ
լուսավորման համար. վառելիք լուսավորման
համար. քսայուղեր. գազոլին (վառելանյութ).
եթեր նավթային. լիգրոին (վառելանյութ).
պատրույգներ մոմերի համար. տեխնիկական
վազելին արդյունաբերական նպատակների
համար. դիզելային վառելիք. վառելիքային գազ.
նավթագազ. քսուքային գրաֆիտ (գրաքար). յուղ
քարածխային խեժից. քարածխային յուղ. յուղեր
քարե կամ աղյուսե շարվածքը պահպանելու
համար. խոնավացնող յուղեր. ձկան յուղ,
տեխնիկական. սոյայի յուղից պատրաստուկներ
այրուկը կանխելու նպատակով խոհանոցային
սպասքը մշակելու համար. կերոսին (թորած
նավթ).
թանձր
քսուքներ.
պատրույգներ
լամպերի համար. գորշածուխ. քսանյութեր.
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերական
նպատակների համար. նավթա. ոսկրայուղ
արդյունաբերական նպատակների համար.
օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին.
նավթ, այդ թվում՝ մշակված. ածխափոշի
(վառելիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ,
լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյունաբերական
նպատակների համար. գիշերալամպ, ճրագ
(մոմեր).
կապակցող
բաղադրություններ
փոշու համար. յուղեր գործվածքների համար.
շարժիչային վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական
հավելանյութեր
շարժիչային
վառելիքի
համար. ճարպեր կաշին պահպանելու համար.
տեխնիկական յուղեր. պնդացված գազեր
(վառելիք).
գերչակաձեթ
(տեխնիկական).
յուղեր կաշին պահպանելու համար. յուղողհովացնող հեղուկներ. յուղեր ներկերի համար.
գեներատորային
գազեր.
շարժիչի
յուղ.
անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական էներգիա.
էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող
բաղադրություններ. բենզին. կենսավառելիք.
բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահուկների քսուքներ. լանոլին կոսմետիկական
միջոցներ արտադրելու համար. կոսմետիկական
մեղրամոմ.
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպա
տաշերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
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խողովակներ. մետաղական կցիչներ հաղորդա
փոկերի համար. երկաթուղային ուղեփոխ
սլաքներ.
մետաղական
ծայրափողակներ.
նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի համահալվածք),
մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. ալյումինե լար.
խարսխասալեր. մետաղյա ծայրափողակներ.
մետաղական մղլակներ. մետաղյա կայմա
սյուներ. մետաղական ձողեր. թակարդներ
վայրի գազանների համար, ծուղակներ վայրի
գազանների
համար.
դարաններ
վայրի
գազանների համար. կապկպվածքներ բեռների
տեղափոխման,
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
հակաշփական
համահալվածք. պաշտպանիչ մետաղական
ցանկապատեր ծառերի համար. արկղիկներ
դրամի
համար
(մետաղական
կամ
ոչ
մետաղական). արծաթե զոդանյութ. մելքիոր.
համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝ արծաթե
պատվածքով. մետաղական ամրանանյութեր
բետոնի համար. անկիզելի պահարաններ
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). մետաղյա
սահմանափակիչներ պատուհանների համար.
դռների մետաղական նեցուկներ, դռների
մետաղական սահմանափակիչներ. մետա
ղական տափօղակներ. մետաղյա սևեռակման
օղակներ. մետաղական ծխնիներ. հատակի
մետաղական սալիկներ. փշալար. ձողեր
մետաղական ցանցավանդակների համար,
ձողեր մետաղական ցանկապատերի համար.
բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ անասունների
համար.
երկեղջյուր
զնդաններ.
բաբիտ
(համահալվածք).
մետաղական
զրա
հապատվածք.
մետաղական
փականքներ
տուփերի համար. մետաղական հեղույսներ.
բալոններ (մետաղական պահեստարաններ)
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ.
պողպատասալեր.
կարծր
զոդանյութեր.
մետաղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանա
քարեր.
բրոնզից
պատրաստված
իրեր
(արվեստի ստեղծագործություն). ճոպաններ
կախուղիների համար, մետաղաճոպաններ
կախուղիների
համար.
մետաղական
ծայրապանակներ
ճոպանների
համար,
մետաղական
ծայրապանակներ
մետաղա
ճոպանների համար. ոչ էլեկտրական միացքներ
մետաղաճոպանների
համար.
կադմիում.
մետաղական
կախովի
կողպեքներ,
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բացառությամբ էլեկտրոնայինների. մետա
ղական թիթեղիկներ սեպապնդման համար.
մետաղական ծայրապանակներ զբոսանքի
գավազանների
համար.
մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետա
ղական
պաշտպանիչ
շղթաներ.
ձգող
մետաղական միացուցիչ օղակներ շղթաների
համար. շինարարական մետաղյա շրջանակ
ներ. բարձրացնովի պատուհանի մետաղական
հոլովակներ,
պատուհանի
մետաղական
հոլովակներ.
մետաղական
խողովակներ
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի
համար. պայտի մեխեր. մետաղյա ցցեր,
մետաղյա առանցքներ. քրոմ. ֆեռոքրոմ. քրոմի
հանքաքար. մետաղական երիթակներ, մետա
ղական ճուլկիներ. մետաղյա բանալիներ.
մեխեր. պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր.
մետաղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ.
մետաղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
մետաղական բանկաներ. մետաղյա բեռն
արկղեր (պահելու և փոխադրման համար).
մետաղյա զուգառելսեր. մետաղակաղապար
արտադրություն).
զնդաններ.
(ձուլման
կցվանքային մետաղական մակադրակներ
կտուրների
ջրամեկուսացման
համար.
խողովակների
մետաղական
արմունկներ,
խողովակների մետաղական ճյուղավորումներ.
մետաղական
դռներ.
գոտիները
ձգելու
մետաղական հարմարանքներ. մետաղական
սեղմակներ (պահանգներ). մետաղյա կեռեր
կաթսայիկների համար. պատուհանի մղլակներ.
կեռեր (երկաթեղեն իրեր). պատուհանների
մետաղապատվածքներ. լարեր սովորական
մետաղներից. չմշակված կամ մասնակի
մշակված պղինձ. պղնձե օղակներ. անջրանցիկ
մետաղյա
ամրակապեր.
մետաղական
պահեստարաններ սեղմված գազերի կամ
հեղուկ օդի համար. դռան առջևի մետաղյա
քերիչներ կոշիկները մաքրելու. ցամաքուրդային
մետաղական խողովակներ. չմշակված կամ
մասամբ մշակված երկաթ. կցվանքային
մակադրակներ ռելսերի համար. մետաղական
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պտուտակներ, մետաղական պտուտամե
խեր.
փաթեթվածքներ
մետաղե
թիթեղից.
մետաղական
փոստարկղեր.
դռան
ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական
մետաղյա
կալունակներ,
շինարարական
մետաղյա
բարձակներ.
մետաղյա
սանդուղքներ.
լուսամուտի
մետաղական
սողնակներ.
մետաղական
խողովակներ. մետաղական ռելսեր. պատու
հանների մետաղյա պիտույքակազմեր. օղա
կապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ
մասնակի մշակված թուջ. երկաթի հանքաքար.
դռները փակելու ոչ էլեկտրական մետաղյա
սարքեր.
ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիում.
ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական
մետաղական ամրան. բույթեր (երկաթեղեն
իրեր).
ունկով
հեղույսներ.
մետաղական
փականքներ, բացառությամբ էլեկտրական
ների, մետաղական փականներ, բացառու
գալենիտ
թյամբ
էլեկտրականների.
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում.
մետաղական հողմացույցներ. լեռնագնացների
կոշիկների սեպեր, լեռնագնացների կոշիկների
երկաթե մեխեր. մետաղական կաղապարներ
սառույցի համար. յուղելու ներագույցներ.
մետաղական
ցանցեր.
զսպանակավոր
փականքներ, զսպանակավոր փականներ.
ինդիում.
մետաղական
խորհրդանշաններ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին
մետաղական
լուսամուտափեղկեր.
մետա
ղական
հենահարթակներ
հրթիռների
արձակման համար. մետաղական կավա
րա
մածներ. մետաղական խարտուք. մետաղյա
սանդղահեծաններ
(սանդուղքի
մասեր).
լիմոնիտներ (միներալ). կոճղեր սովորական
մետաղներից. դռների կամ պատուհանների
միջակապեր.
մետաղական
անվակներ
մահճակալների
համար,
մետաղական
անվիկներ
մահճակալների
համար.
մետաղական մղլակներ. բլյումներ (պողպատի
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում.
մետաղական շարժական կառուցվածքներ.
մետաղական
սեղմօղակներ
կոթերի,
բռնակների համար. մետաղական կցորդիչներ
խողովակների համար. մանգան. մետաղական
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տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
մետաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման
համար,
մետաղական
տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար.
մետաղական ձեռնասանդուղքներ (սանդուղք
ներ). մետաղական ծածկարաններ (կառուց
վածքներ).
դռան
մետաղական
մուրճեր.
ձեռնաշղթաներ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված սովորական մետաղներ. մետաղական
հանքաքար. գործվածքներ մետաղալարից.
հրակիր մետաղներ. մետաղական անվակներ
կահույքի համար, մետաղական անվիկներ
կահույքի համար. ագուցավոր մետաղական
ցցեր. մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ.
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի
մետաղական
երեսապատվածքներ
(շինա
րարություն). նիկել. նիոբիում. շինարարական
մետաղական մակադրակներ ջրամեկուսացման
համար. տների լույս չարձակող մետաղա
կան
համարներ. մետաղական փակոցափեղկեր.
մետաղական ցանկապատեր. մետաղական
զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ մեխանիկական
լույս չարձակող մետաղական պանելներ.
մետաղական
պատերի
շինարարական
երեսվածք.
մետաղյա
կեռիկ-կախիչներ
հագուստի համար. մետաղական գլդոններ
(կառուցվածքներ). լեզվակներ փականքների
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի.
մետաղական ցցիկներ վրանների համար.
մետաղական
առաստաղներ.
մետաղյա
հատակներ.
շինարարական
մետաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար.
ջրացատկի
մետաղական
աշտարակներ. դռան մետաղական բռնակներ.
մետաղական գամեր. մետաղական դարբաս
ներ, մետաղական ճակատամուտք. դռների
մետաղական լողաթներ, դռների մետաղական
ժապավեններ. պողպատե տափակ նախա
պատրաստուկներ,
դռան
մետաղական
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանա
լիների համար. մետաղական հեռագրասյուներ.
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ
հավաքովի
մետաղական
հեծաններ.
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մետաղական հենահարթակներ. երկաթեղեն
փոքր իրեր. լույս չարձակող ճանապարհային ոչ
մեխանիկական,
մետաղական
նշաններ.
մետաղական միացքներ խողովակների համար.
մետաղալարերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող
միացուցիչ). փաթեթավորման մետաղական
տարողություններ.
մետաղական
պահես
տարաններ. դռան մետաղական շեմեր. չլուսար
ձակող
ոչ
մեխանիկական
մետաղական
ազդանշաններ.
շարժական
մետաղական
ջերմոցներ. մետաղական փականքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. մետաղական
նեցուկներ, մետաղական սահմանափակիչներ.
մետաղական
բունկերներ.
զանգուլակներ
կենդանիների համար, զանգակներ կենդա
նիների համար. զանգուլակներ, զանգեր,
զանգակներ. մետաղալար զոդման համար.
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի,
մետաղական
կափույրներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի. արձաններ սովորական մետաղներից.
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ.
ձգող
միացուցիչ
օղակներ.
տիտան.
մետաղական
տանիքածածկեր.
տոմպակ,
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ.
ցանցավոր
մետաղական
ցանկապատեր.
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր.
վանադիում.
պատուհանների
փեղկավոր
մետաղական
ապակեկալներ.
մետաղյա
պաշտպանող օղակներ, մետաղյա պնդացնող
օղակներ.
մետաղական
մեծավանդակներ
(կառուցվածքներ). ցիրկոնիում. պողպատե
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր
սովորական մետաղների համահալվածքներից,
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր.
լողացող
մետաղական
նավամատույցներ
նավերի կառանման համար. խարսխային
հեղույսներ.
պատերը
երեսապատելու
մետաղական
պանելներ.
մետաղական
ամրանա
նյութեր
խողովակների
համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
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համար. սովորական մետաղներից պատ
րաստված գեղարվեստական իրեր. մետա
ղական շինարարական շաղախատաշտեր.
մետաղական տաշտեր թռչունների համար
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթա
վոր
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի
համար.
մետաղական
տակառիկ
ներ.
տակառների
մետաղական
օղագոտիներ,
տա
կառիկների մետաղական օղագոտիներ.
մետաղական
տակառներ.
մետաղական
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի
համար.
մետաղական
հարմարանքներ
հեծանիվների կայանման համար. ճանապարհի
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորա
կան
մետաղներից.
մետաղական
խցաններ.
ճարմանդներ
սովորական
մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական
թասակներ. մետաղական միջոցներ շշերի
խցանափակման
համար.
մետաղական
բռնակներ-սևեռակներ.
կարծր
եռակցման
մետա
ղական ձողեր. կարծր եռակցման և
զոդման մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր.
մետաղական փոկեր բեռների տեղափոխման և
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. առասաններ բեռները փոխադրելու
համար. մետաղական կիսանդրիներ. լողափի
մետաղական խցիկներ. ներկելու մետաղական
խցիկներ. մետաղական ոչ էլեկտրական
ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական հարմա
րանքներ խողովակների համար. մետաղական
անուրներ
մալուխները
և
խողովակներն
ամրացնելու համար. մետաղական սեղմակներ
ճոպանների, մետաղաճոպանների համար.
պատուհանների մետաղական շրջանակներ.
կարկասներ ջերմոցների համար. մետաղյա
վրաքաշներ.
ծխնելույզների
մետաղական
գլխադիրներ. կապկպվածքի մետաղական
թելեր
գյուղատնտեսական
նպատակների
համար. մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. շինարարական
մետաղական սալիկներ. հատակի մետաղական
սալեր. մետաղական դամբարաններ. մետա
ղական օժանդակ պարագաներ դագաղների
համար. մետաղական բեռնատար տակդիրներ.
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բեռնման մետաղական եզրաչափքեր երկաթ
գծերի վագոնների համար. մետաղական հոդա
կապեր.
շինարարական
մետաղական
հիմնա
կմախքներ.
դռան
մետաղական
շրջանակներ. մետաղյա նյութեր ճոպանուղի
ների ռելսուղիների համար. ծխնելույզների
մետաղական
գլխանոցներ.
մետաղական
ջրհորդաններ. ցամաքուրդային խողովակների
մետաղական
կափույրներ.
մետաղական
միջնա
պատեր. սյուների մետաղական պատ
յաններ նավթահորերի համար. մետաղական
պահեստարաններ հեղուկ վառելիքի համար.
շարժական կառուցվածքներ. լողուն մետա
ղական
պահեստարաններ.
մետաղական
ճոպաններ. մետաղական քիվեր. քիվերի
մետաղական բեկվածքներ, քիվերի մետա
ղական մոլդինգներ. մետաղական անկյու
նակներ. մետաղական պատուհաններ. դռների
մետաղապատվածքներ. մետաղական ան
վիկ
ներ բացովի դռների համար. մետաղական
կափարիչներ դիտահորերի համար. մետա
ղական
տանիքապատվածք
ներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու համար
(երկաթեղեն իրեր). հագուստի կախարանների
մետաղյա կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձա
լար. մետաղական բաքեր. սանդուղքների
մետաղական
աստիճաններ.
ջրհորդան
մետաղական խողովակներ. ճկուն փողրակները
փաթաթելու
համար
ոչ
մեխանիկական
մետաղական թմբկագլաններ. անշարժ մետա
ղական
բաշխիչ
հարմարանքներ
անձե
ռոցիկների կամ սրբիչների համար. ջրմուղի
խողովակների
մետաղական
փականներ.
շինարարական մետաղական փայտամածներ.
մետաղյա
հենասանդուղքներ.
շարժական
մետաղական նավասանդուղքներ ուղևորների
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ.
մետաղական
պնդօղակներ.
մետաղական
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար.
մետաղական ճյուղավորություններ խողովա
կաշարի համար. մետաղական շրջանակներ
գերեզմանների
համար,
մետաղական
մահարձանների
համար.
շրջանակներ
մետաղական ցանկապատեր. ճկուն փողրակ
ները փաթաթելու համար մետաղական ոչ
մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ.
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր
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մետաղ. մետաղական փականքներ պորտ
ֆելների համար, մետաղական փականքներ
պայուսակների համար. մետաղական օժանդակ
պարագաներ կահույքի համար. շինարարական
մետաղական
պանելներ.
արձանիկներ
սովորական
մետաղներից.
մետաղական
ժապավենները ձգելու հարմարանքներ (ձգող
միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղապարներ.
մետաղական
տապանասալեր.
մետաղյա
մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
մետաղական կոթողներ. մետաղական հուշա
տախտակներ. բուխարիների, վառարանների
մետաղական
ցանցեր.
մետաղական
կանգադարակներ
տակառների
համար.
մետաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների համար. դռների մետաղյա
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղական
միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհային
վթարային
մետաղական
ցանկապատեր.
մետաղյա արկղիկեր, մետաղյա սնդուկներ.
տարբերիչ
մետաղական
ցուցանակ
ներ,
մետաղական անվանատախտակներ. գրանց
համարանշաններ.
ման
մետաղական
կերմետներ (խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և
դժվարահալ միացություններից). տակառների
մետաղյա ծորակներ. մետաղական սյուներ
հայտարարությունների համար. կառանման
մետաղական
տակառներ.
ծխնելույզի
մետաղական
խողովակներ.
մետաղական
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ օդա
փոխիչ և օդի լավորակման հարմարանքների
համար. մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման
և փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ
մեխանիկական
մետաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից,
բացառությամբ տպագրականների. մետա
ղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովա
կա
շարերի համար. ճնշումային մետաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի մետաղական
խցիկներ. մետաղյա արկղեր գործիքների
համար. մետաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). մետաղյա հավանոցներ.
արգելակային
սեղմակներ
(անիվների
բլոկավորման կալուններ). պողպատյա ճոպան
ներ. մոծակապաշտպան մետաղական ցանցեր.
լեռնագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե
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տակդիրներ
բուխարիների
վառելափայտի
համար.
թռչուններին
վանող
հողմային
մետաղական
սարքեր.
մետաղական
վանդակներ վայրի գազանների համար.
փոշենման մետաղներ. հրահեստ մետաղյա
շինանյութեր.
կանաչով
հյուսապատված
տաղավարներ (մետաղական կառուցվածքներ).
մետաղական
ախոռներ.
մետաղական
խոզաբներ. հավաքովի մետաղական տներ
(պատրաստի հավաքակազմեր). մետաղական
սկուտեղներ. փողոցի մետաղական ջրհոր
դաններ.
պտուտակավոր
մետաղական
կափարիչներ շշերի համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ էլեկտրական մետաղական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. պատերը
երեսապատելու
մետաղական
սալիկներ.
մետաղական սալեր ճանապարհի ծածկերի
համար. շինարարական մետաղական սալեր.
մետաղական
ձեռնասանդուղքներ.
ֆոտո
էլեմենտներով ներկառուցված մետաղական
ծածկեր
տանիքի
համար.
մետաղական
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների մետա
ղական անշարժ բաշխիչներ շների մնացորդների
համար.
3D–տպագրության
համար
մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. մետաղական
կեռիկներ պատուհանների համար. դռների
հենարաններ.
տանիքների
մետաղական
մետաղական
փորակավոր
կղմինդրներ.
մետաղական ճաղաշարքեր. երեսպատման
մետաղական պատվածքներ կառուցատարրերի
համար. շիկագլոցված պողպատյա ձողեր.
փայլող պողպատյա ձողեր. շերտահանված
մետաղյա ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղյա
ձողեր. պայուսակների մետաղյա կախիչներ.
մետաղյա
նեցուկներ
կահույքի
համար.
մետաղյա պիտակներ. մետաղյա կանիստրներ
(ջրամաններ). մետաղյա ցցեր բույսերի կամ
ծառերի համար. մետաղյա դրոշակաձողեր
(կառուցվածքներ).
մետաղյա
սեղմակներ
պարկերը դրոշմելու համար. մետաղյա մեխեր
կոշիկների համար. կոշիկների մետաղյա
կրնկատակեր.
էլեկտրոնային
անկիզելի
պահարաններ. մետաղյա ծալովի դռներ.
մետաղյա ձուլածոներ շինությունների համար.
բուխարիների մետաղյա դարակներ. տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսված
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մետաղական թեք հարթակներ. սովորական
մետաղներից խաչելություններ, բացառությամբ
ոսկերչական իրերի. մետաղյա զսպանակավոր
դռներ. նավթի արտահոսքի համար մետաղյա
բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր.
մետաղյա խցաններ. մետաղյա ծալովի դռներ.
բուխարիների մետաղյա ճաղավանդակներ.
ձայնամեկուսիչ
շարժական
մետաղական
խցիկներ. մետաղական ձայնային վահա
նակներ.
դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. երկաթ
ուղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. օդային
փոխակրիչներ.
օդային
տրանսպորտային
միջոցներ.
օդապարիկներ.
օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և
պիտույքների
հավաքակազմեր
դողերի
օդախցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ).
կախոցների
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ինքնաթիռ – ամֆիբիաներ. սահելուց պաշտ
պանող հարմարանքներ տրանսպորտային
միջոցների դողերի համար. հակասահքային
շղթաներ.
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ.
կցանքների
կցիչներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. ավտոբուսներ. հեռընթաց
ավտոբուսներ.
կատերներ.
բեռնատար
ավտոմեքենաներ. ավտոմոբիլների հետգցովի
թափքածածկեր. շղթաներ ավտոմոբիլների
համար. շասսիներ ավտոմոբիլների համար.
հետընթացքի ազդաս արքեր տրանսպորտային
միջոցների համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր).
լաստանավեր. բեռնախցիկներ տրան
սպոր
տային միջոցների համար. դիրիժաբլներ. դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի
փականներ. երկաթուղային շարժակազմերի
անիվների կալանդների կատարներ. ոլորա
լիսեռներ տրանսպորտային միջոցների համար.
նավիրաններ.
նավերի
կեռեր.
ղեկային
սարքվածքներ նավերը կառավարելու համար.
սարքվածքներ նավերը զատելու համար. թեք
նավարաններ նավերի համար. պտուտակային
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր.
թափքեր.
բեռնատար
ավտոմոբիլների
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հանքային ձեռնասայլակների անիվներ. հեծա
նիվներ. հենակներ հեծանիվների համար.
երկաթուղային վագոնների սայլակներ. նավա
մակույկների
մակույկահեծաններ.
ցեխից,
կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ
սայլակներ. կախովի ճոպանուղիների խցիկներ.
կեսոններ
(տրանսպորտային
միջոցներ).
անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար.
տրանսպորտային
միջոցների
շարժիչների
ծածկեր. տրանսպորտային միջոցների հետ
գցովի
թափքածածկեր.
ավտոկցանքներ.
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ).
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
մեխանիզմների
քարտեր,
բացառությամբ
շարժիչների.
անվտանգության
գոտիներ
տրանս
պորտային
միջոցների
նստոցների
համար. տրանսպորտային միջոցների անվա
կունդեր. շղթաներ հեծանիվների համար.
անդամալույծի բազկաթոռներ. բեռնանավեր
(կցանավեր).
մակույկներ.
բեռնատար
սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի համար.
ձուլասայլակներ. մեքենաներ գոլֆի համար.
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ. ղեկեր.
շարժակազմեր
ֆունիկուլյորների
համար.
երկաթուղային
շարժակազմեր.
ծխատար
խողովակներ նավերի համար. թրթուրներ
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային
միջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկներ.
տրանսպորտային միջոցների թափարգելներ.
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների
թափարգելներ (բուֆերներ). հիդրավլիկական
համակարգեր տրանսպորտային միջոցների
համար. հեծանիվների ղեկեր. քնամահճակներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ողնակողեր (նավերի). հեծանիվների դողեր.
հեծանիվների ատամնանիվներ. արգելակներ
հեծանիվների
համար.
ցեխից,
կեղտից
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվների
համար. հեծանիվների անվահեցեր. ծնկավոր
լծակներ հեծանիվների համար. շարժիչներ
հեծանիվների համար. հեծանիվների անվա
կունդեր. հեծանիվների ոտնակներ. պոմպեր
հեծանիվների համար. հեծանվային անվա
ճաղեր. հեծանիվների անիվներ. թամբեր
հեծանիվների
համար.
մոտոցիկլետների
կանգնակներ. ատամնավոր փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. լողուն դրագներ (նավեր). երկաթուղա
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սայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. էլեկտրա
շարժիչավոր միջոցներ. կցորդիչների ագույցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մանկական անվտանգ նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
պարաշյուտներ.
դողածածկաններ
օդա
ճնշական դողերի համար. տրանսպորտային
միջոցների
հակակշիռներ
անիվների
հավասարա
կշռման համար. տիեզերական
ապարատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային
նավատորմիղ). սռնիներ տրանսպորտային
միջոցների
համար.
սռնիների
վզիկներ.
հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. պահ
պանական ցանցեր հեծանիվների համար.
բեռնացանցեր տրանսպորտային միջոց
ների
համար. անվակունդերի (անիվների) թասակ
ներ. ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ).
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների
անվակունդերի
ամրակապեր.
համար.
ավտոմոբիլ-սառնարաններ.
վագոնսառնարաններ (երկաթուղային տրանսպորտ).
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
նավախելի
թիեր.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
նստոցների համար. լուսանցույցներ. հիդրո
ինքնաթիռներ. հիդրոպլաններ. ննջավագոն
ներ. շոգեշարժներ. լոկոմոտիվներ. քարշուժային
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. երկաթուղային վագոններ.
ոտնատեղեր տրանսպորտային միջոցների
համար.
փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. ուժային
մեխանիզմներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ռազմական տրանս
պորտ.
ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. մոտոցիկլետ
ներ. վազանցի կցորդիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. ջրային
տրանսպորտային միջոցներ. նավեր. նավերի
թիապտուտակներ. օմնիբուսներ. թիեր կանոեի
համար.
հողմապակիներ.
անվադողերի
բութակ
ներ. պահպանաշերտեր անվադողերը
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր.
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր.
կամրջանավեր.
դռներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնա
խցիկներ
դահուկների
համար.
եռանիվ

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

տրանսպորտային
միջոցներ
բեռների
փոխադրման
համար.
մանկասայլակներ.
պատյաններ
մանկասայլակների
համար.
մանկական սայլակների հետգցովի թափքա
ծածկեր.
պտուտակային
շարժասարքեր.
տրանսպորտային միջոցների անվաճաղեր.
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար.
վերելակներ լեռնագնացների համար. կախոց
ների զսպաններ տրանսպորտային միջոցների
համար. վագոն – ռեստորաններ. հետևի
դիտահայելիներ. տրանսպորտային միջոցների
անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների
սայլակներ.
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ).
կառանասյուներ
(ծովային).
թիկնաթոռով
վերելակներ. թիակալներ. կործվող (շրջվող)
սայլակներ.
թռչող
ապարատներ.
տրանսպորտային
միջոցների
ընթացային
մասեր.
սահնակներ
(տրանսպորտային
միջոցներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և
հարմարանքներ
ճոպանուղիների
համար.
ֆունիկուլյորներ.
կախովի
ճոպանուղիներ.
եռանիվ
տրանսպորտային
միջոցներ.
տուրբիններ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ցամաքային, օդային,
ջրային և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ.
ինքնասոսնձվող
ռետինե
կարկատաններ
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար.
տրանսպորտային
միջոցների
ներսի
պաստառներ.
մոպեդներ.
պատուհաններ
տրանսպորտային միջոցների համար. մարդա
տար
ավտոմոբիլներ.
հակահափշտա
կիչ
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
շրջվող
սարքեր
(վագոնների,
վագոնետների
մասեր).
զբոսանավեր.
օդագնացության մեջ օգտագործվող ապա
րատներ, մեքենաներ և հարմարանքներ.
հակաշլացման
հարմարանքներ
տրանս
պորտային միջոցների համար. ավտոմոբիլների
դողեր.
ավտոմոբիլների
թափքեր.
ավտոմոբիլների թափարգելներ. մեղմիչներ
ավտոմոբիլների համար. հակահափշտակիչ
ազդաս արքեր տրանսպորտային միջոց
ների
շչակներ
համար.
ազդանշանային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլ – բետոնախառնիչներ. հեծա
նիվների
անվախուցեր.
արգելակային
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լրակազմեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար. արգելակային կալուններ տրանս
պորտային միջոցների համար. ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
փոխանցա
տուփեր.
ձեռնասայլակներ.
սայլեր.
հեծանիվների
շրջանակներ.
թափքեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ինքնանետվող բազկաթոռներ թռչող ապա
րատների համար. պատյաններ տրանս
պորտային միջոցների համար. շարժահաղորդ
շղթաներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. փոխհաղորդիչ շղթաներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ազդանշանային
ցուցիչներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ծխատար
խողովակներ
լոկոմոտիվների
համար.
ղեկանիվներ տրանսպորտային միջոցների
համար. թամբերի պատյաններ հեծանիվների
համար. սանիտարական տրանսպորտային
միջոցներ. անխուց դողեր հեծանիվների համար.
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպոր
տային
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
բաքերի
աերոսահանավեր.
վառելիքի
կափարիչներ.
շարժաձողեր
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար
(բացառությամբ մոտորների և շարժիչների մաս
կազմողների). հետնամասի բեռնամբարձիչներ
(տրանսպորտային
միջոցների
մասեր).
անվտանգության կապովի գոտիներ տրանս
պորտային միջոցների նստելատեղերի համար.
արևապաշտպան
հարմարանքներ
ավտո
մոբիլների համար. շարժահաղորդման տուփի
լիսեռներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. անվտանգության բար
ձիկներ (ավտոմոբիլների անվտանգության
միջոցներ).
հեծանիվների
զամբյուղներ.
սայլակների
անվակներ
ավտոտներ.
(տրանսպորտային միջոցների). սայլակներ
մաքրման համար. նավերի բախամեղմիչներ.
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ).
հեծանիվների կողովներ. սայլակներ մթերքների
համար.
ձնագնաց
մեքենաներ.
հեռա
կառավարվող տրանսպորտային միջոցներ,
բացառությամբ խաղալիքների. ինքնագլորներ
(տրանսպորտային միջոցներ). նավի կայմեր.
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պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ցոլալապտերների
մաքրիչներ.
արգելակային
կոճղակներ
ավտոմոբիլների
համար.
պահեստային
անիվների պատյաններ. շրջովի թափքով
բեռնատար վագոնիկներ. սիգարետի վառիչներ
ավտոմոբիլների վահանակների վրա. արգելա
կային
սկավառակներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. հեծանիվների խուրջիններ.
հեծանիվների
զանգեր.
մոտոցիկլետների
զանգեր. զրահամեքենա. շարժիչների հենա
րաններ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռազմական նշանակության
անօդաչու թռչող սարքեր. կանոե. քաղա
քացիական նշանակության անօդաչու թռչող
սարքեր. հետևի կողային դիտահայելիներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
մոծակապաշտպան
ցանցեր
մանկական
սայլակների
համար.
տրանսպորտային
միջոցների
կառավարման
բռնակներ.
անվարորդ
ավտոմեքենաներ
(ինքնավար
ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ
սահմանափակ
հնարավորություններով
անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխրա
մաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկլետ
ների ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետ
ների
համար. մոտոցիկլետների կողովներ. պինդ
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակներ.
հաշմանդամների սայլակներին հարմարեցված
ոտնամուշտակներ. անվադողերի ներդրվող
օդախցիկներ.
զբոսասայլակներին
հար
մարեցված պայուսակներ, մանկասայլակներին
հարմարեցված
պայուսակներ.
հեռակա
միջոցներ
ռավարվող
տրանսպորտային
ստորջրյա զննումների համար. ինքնավար
ստորջրյա տրանսպորտային միջոցներ ծովի
հատակի զննումների համար. սիլֆոններ
միակցված ավտոբուսների համար. էլեկտրա
կան հեծանիվներ. թամբերի պատյաններ
համար.
մրցարշավային
մոտոցիկլետների
ավտոմեքենաներ.
ռոբոտացված
ավտո
մեքենաներ. անօդաչու թռչող խցիկներ (դրոն).
ձկնորսական ձեռնասայլակներ. անիվներով
վանդակավոր սայլակներ. տրանսպոր
տային
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միջոցների անիվների պնդօղակներ. սեղմակ
ներ նախատեսված ավտոմեքենայի պահես
տամասերը
ավտոմեքենայի
թափքին
ամրաց
նելու համար. փրկարարական սահ
նակներ.
էվակուատորներ.
աղբատար
ավտոմեքենաներ. կցանքներ հեծանիվներ
փոխադրելու համար. հեծանիվի կցանքներ.
սայլակներ ընտանի կենդանիների համար.
բեռնատարներ
ներկառուցված
կռունկով.
առաքման դրոններ. տեսախցիկներով հեռա
կառավարվող ուղղաթիռներ. գիրոկոպտերներ.
ուղղաթիռներ.
ինքնահավասարակշռվող
ինքնագլորներ.
ինքնահավասարակշռվող
տախտակներ. ինքնահավասարակշռվող էլեկ
տրական
ունիցիկլեր.
տրանսպորտային
միջոցների
ծածկերի
ամրակներ.
դողեր
ձյունամաքրիչների
համար.
ջրասուզակի
զանգեր. բաժակակալներ տրանսպորտային
միջոցների համար.
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ
(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 ժամագիր
ներ
(ժամացույցներ).
ժամանակաչափ
ներ.
ժամանակադիտակներ.
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
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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 (թանկ
արժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. 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). մատանի
ներ (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.
ժամացույցների
նվերի
պատյաններ
համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
մետաղներից. գնդաս եղներ (թանկարժեք
իրեր).
փողկապների
գնդաս
եղներ.
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ
բանալիների համար (անջատովի օղակներ
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի
համար). անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն.
շարժականգով վայրկյանաչափներ. կլուա
զոնե
տեխնոլոգիայով
զարդատուփեր.
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք
իրերի
համար.
նախապատրաստվածք
(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 (թան
կարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
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խաչելություններ թանկարժեք մետաղներից,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. որպես
զարդեր
օգտագործվող
խաչելություններ.
հանովի
օղակներ
բանալիների
համար.
գլխարկների թանկարժեք գնդաս եղներ.
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. պարանոցի խողովակաձև
շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ
(գլխարկ).
իրանա
կալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
(հագուստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
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. ման
(ներքնազգեստ).
կական
վարտիքներ
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ.
կոշկերեսներ.
զանգապաններ.
բրիջիներ.
տաբատներ.
հագուստ
հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե,
վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր.
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ.
բուտսեր
(ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ.
գաբարդիններ
(հագուստ).
սեղմիրաններ
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(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ.
փողքա
ժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ.
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ
կոճերից մինչև ծնկները). ջերսի (հագուստ).
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ).
օրարի (եկեղեցական հագուստ). առանց
մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական
գլխարկ).
տնային
կոշիկներ.
կնգուղով
վերարկու
(թիկնոցներ).
մուշտակներ.
լողափի
զգեստներ.
լողափի
կոշիկներ.
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.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ.
գլխակապեր
(հագուստ).
գլխանոցով
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
հագուստ
մարմնամարզության
համար.
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
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). սարա
ֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ.
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կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճա
գուլպաներ.
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. լատեքսային հագուստ. պաշտ
պանիչ
մարզաշապիկներ
(ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով
հագուստ.
գլխաշորեր.
կպչուն
կրծկալներ.
դաս
28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական
տոնածառեր.
աղեղներ
նետա
ձգության
համար.
պարագաներ
աղեղից արձակելու համար. դահուկների
եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակներ. փչովի
սեղանների
խաղագնդակեր.
բիլյարդի
կողեզրերի
պահպանակներ.
ճոճաձիեր
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով
շշեր
տիկնիկների
համար.
հեծանվային
վարժասարքեր. բիլյարդի խաղագնդեր. կավիճ
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար.
հարմարանքներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ
խաղերի համար. խաղալիքներ. կառուցելու
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ
բոբսլեյի համար. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ
(երեկույթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ,
դրանց ամրացված չմուշկներով. մոմակալներ
Նոր
տարվա
տոնածառերի
համար.
խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորումներ
բոուլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոց
ներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդա
պարուկներ. կարժառներ օդապարուկների
համար, հարմարանքներ օդապարուկների
պարանները փաթաթելու համար. թիրախներ.
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զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) խաղերի
համար. խաղային կոնստրուկտորներ. լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
սպորտային
մարզասարքեր.
ուժային
մարզասարքեր.
մանր`
գեղեցիկ
իրեր
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ).
վահանակներ
(սպորտային
ապրանքներ).
պայուսակներ
կրիկետի
համար.
հոկեյի
մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր.
էքսպանդերներ
(վարժասարքեր).
սպոր
տային
սկավառակներ.
դոմինո
(խաղ).
շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկու
տախտակներ.
խաղալիք
ատրճանակներ.
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար.
ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. անիվներով
կամ
առանց
անիվների
պայուսակներ
գոլֆի
համար.
անակնկալներով
խաղեր
խաղարկումների համար. սպորտային ցանցեր.
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ.
սպորտային
որսատեգային
հրացաններ.
ձեռնոցներ խաղերի համար. տարողություններ,
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր.
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների
վրա
կրակելու
համար.
ձեռնաթիակներ
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր.
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատե
րական
դիմակներ.
դիմակահանդեսային
դիմակներ.
տրանսպորտային
նմուշների
փոքրամասշտաբ
մոդելներ.
ձկնորսական
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական
ձյուն Նոր տարվա եղևնիների համար.
նետելու
սպորտային
հարմարանքներ.
անվավոր
չմուշկներ.
չմուշկներ.
փոկի
կաշի
(դահուկների
հենամակերևույթների
համար). կավե աղավնիներ (թիրախներ).
տախտակներ.
տիկնիկների
սերֆինգի
հագուստ. տիկնիկների սենյակներ. սարքեր
աճպարարության
ցուցադրման
համար.

04/1

№ՄԱՍ 1

կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր
կենդանիների
աղիքներից.
պատվածքներ
դահուկների հենամակերևույթների համար.
դահուկներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. հոլեր
(խաղալիքներ).
սահնակներ
(սպորտային
ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղանի խաղ),
նարդի.
ինքնագլորներ
(խաղալիքներ).
փետրագնդակներ
բադմինտոնի
համար.
օդաճնշական
խաղալիք
ատրճանակներ.
հրապատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի,
մոմերի և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր
տարվա
եղևնիների
համար.
բիլյարդի
խաղափայտեր (կիյեր). բիլյարդի խաղաձողերի
(կիյերի)
ծայրապանակներ.
բիլյարդի
սեղաններ. կանխավճարով աշխատող բիլյարդի
սեղաններ. կայակներ սերֆինգի համար.
առագաստավոր
տախտակներ
սերֆինգի
համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղերի
համար. մարմնամարզական հարմարանքներ.
սուսերամարտի
զենքեր.
սուսերամարտի
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի
ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդերձանք.
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
շարժական մասերով խաղալիքներ. պարա
միջադիրներ
պլաններ.
պաշտպանիչ
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). անվավոր
տախտակներ սահելու համար. տոբոգաններ
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ
(սպորտային պարագաներ). թավշե արջուկներ.
ջրային
դահուկներ.
գոլֆի
ձեռնոցներ.
խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչներ
(ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնելու
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի
խաղեր.
տոնավաճառային
կարուսելներ.
թռչող
սկավառակներ
(խաղալիքներ).
պայտեր
խաղերի
համար.
մահջոնգ.
թավշյա
խաղալիքներ.
հարմարանքներ
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ
(խաղալիքներ). մականամարզության մահակ
ներ. թիթեռնացանցեր. հատուկ պատյաններ
դահուկների և սերֆինգի տախտակների համար.
փոկեր առագաստով տախտակների համար.
գլուխկոտրուկներ՝
կազմված
պատկերներ
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ).
կայմեր առագաստով տախտակների համար.
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ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարագա
ներ), ներկագնդակով խաղի համար զենք
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակ
ներով խաղի գնդիկներ (ներկագնդակներով
խաղի փամփուշտներ) (սպորտային ապրանք
ներ). փոկեր սերֆինգի տախտակների համար.
սարքեր թենիսի գնդակներ նետելու համար.
մեկնարկի բլոկներ սպորտի համար. գնդեր
ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով
պարապողների
համար
(սպորտային
ապրանք
ներ). բոդիբորդներ. բինգոյի քար
տեր. հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը
դնելու համար (գոլֆի պարագաներ). հրա
պուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետկաների
(պտուտախաղերի) անիվներ. միասահուկավոր
անվավոր չմուշկներ. պինատներ. կախովի
տանձիկներ. ռադիոկառավարվող խաղալիք
մեքենաներ. մարզիկների կողմից օգտագործվող
բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ
(սպորտային ապրանքներ). կանխավճարով
աշխատող խաղային ավտոմատներ. գեղա
դիտակներ.
խաղաթղթեր.
կոնֆետիներ.
թիրախներ.
հոտավետ
էլեկտրոնային
խայծեր
որսորդության
և
ձկնորսության
համար. կամուֆլյաժային էկրաններ (սպոր
տային
ապրանքներ).
սպորտային
ձգող
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ).
սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի
մոդելներ
(խաղալիքներ).
պաչինկոներ.
(լեռնագնացական
հանդերձանք).
ժումար
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար.
սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ).
տոնական
թղթե
գլխարկներ.
պահող
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի
նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող
շերտով վիճակահանության տոմսեր, սքրեչքարտեր
վիճակահանության
համար.
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ
(բատուտներ).
ձողեր
ցատկելու
համար.
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի
համար.
հեղուկաբյուրեղային
էկրաններով
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման
վահանակներ.
մոդելներ
(խաղալիքներ), մանրակերտներ (խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմնամարզական
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մարզագնդեր.
դիմակներ
(խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի
համար.
սերֆինգի
թիավարելու
տախտակներ. օդային մոդելների թռիչքի
հոլակներ և կայունարարներ. խաղաղեկեր
տեսախաղերի համար. խաղային կոնսոլների
էկրանների
պաշտպանիչ
ժապավեններ.
դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ.
խաղագնդակների
օդամղման
պոմպերի
ասեղներ. պոմպեր հատուկ հարմարեցված
խաղագնդակների համար. մանկիկների ֆիզի
կական զարգացման համար նախատեսված
գորգեր.
թավշյա
խաղալիքներ
հարմար
ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվներ
մանուկների
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմնամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
շարժական
խաղալիք
խմորազանգված.
խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում են
հեռահաղորդակցության
գործառույթներ.
բումե
րանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների
գոտիներ. լողաթևեր ջրասուզման համար.
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալու համար.
փչովի խաղալիքներ լողավազանների համար.
անվավոր դահուկներ. դահուկային փայտեր.
փայտեր անվավոր դահուկների համար. յոգայի
ճոճեր. խաղային վրաններ. տեսախաղերի
կցուրդներ. տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ.
խաղատնակներ երեխաների համար. պաշտ
պանիչ ամորձակալներ սպորտի համար.
պիտակներ գոլֆի պայուսակների համար.
սահնակներ սկելետոնի համար.
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձա
կալություն. միջնորդային գործունեություն.
վարկային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. անշարժ գույքի գործակալություն
միջնորդություն
ների
ծառայություններ.
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու
պարտքերի
բռնագանձման
թյուններում.
գործակալությունների
ծառայություններ.

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

ապահովա
գրման միջնորդություն. մաքսային
միջնորդ
ների
(բրոքերների)
ֆինանսական
ծառայություններ. ապահովագրություն. բան
կային ծառայու
թյուններ. անշարժ գույքի
գնահատում.
բարեգործական
միջոց
ների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնա
դրամների
հիմնադրում.
կապիտալ
ներդրումներ.
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում.
ճամփորդական
վճարագրերի
թողարկում.
ֆինանսական
հաշվանցում
(քլիրինգ).
պահպանում
անկիզելի
պահա
րաններում.
դրամահավաքների կազմա
կերպում. փոխա
ռությունների տրամադրում (ֆինանսավորում).
հարկային փորձաքննություն. ֆինանսական
գնահատումներ (ապահովագրություն, բան
կային գործառ
նություններ, անշարժ գույք).
ֆակտորինգ.
խնամակալական
ծառայու
թյուններ.
ֆինանսավորում.
ֆինան
սական
կառավարում.
փոխատվության
տրամադրում
գրավի
դիմաց.
անշարժ
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառա
վարում.
ապահովագրություն
հրդեհից.
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների
ձեռնարկություն
և
գյուղատնտեսական
առողջության
ների
վարձակալություն.
ապահովագրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփո
թեքային վարկեր. խնայբանկեր. ֆինան
բորսայական
սական
վարձակալություն.
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծու
թյուն. հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի
ստեղծագործությունների
գնահատում.
վճարագրերի իսկության ստուգում. խորհրդա
տվություն
ֆինանսական
հարցերով.
ապահովագրության
խորհրդատվություն
հար
ցերով. սպասարկում վարկային քար
տերով. սպասարկում դեբետ քարտերով.
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրո
նային հաշվարկների համակարգով. ֆինան
տրամադրում.
սական
տեղեկատվության
ապահովագրության
հարցերով
տեղեկա
տվության
տրամադրում.
թանկարժեք
դրամագիտական
իրերի
գնահատում.
իրերի
գնահատում.
վարձակալական
վճարների
գանձում.
դրոշմանիշների
գնահատում.
արժեթղթերի
թողարկում.
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արժեքավոր
իրերի
պահպանություն.
բորսա
յական
գնանշումներ.
վարկային
քար
տերի
թողարկում.
գրասենյակների
վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսա
թոշակների
վճարման
ծառայություններ.
ֆինան
սական հովանավորություն. բանկային
գործառ
նությունների առցանց իրականացում.
առևտրաարդյունաբերական գործունեության
լուծարք
(ֆինանսական
ծառայություններ).
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական գնա
հատում. ածխածնային վարկեր իրականացնելու
միջնորդություն.
անտառի
ֆինան
սական
գնահատում. բրդի ֆինանսական գնահատում.
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային
(ապահովագրական)
ֆոնդերի
ծառայու
թյուններ.
միջնորդային
ծառայություններ.
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված
հարցերով.
շինարարական
նախագծերի
ֆինանսավորման կազմակերպում. ֆինան
սական տեղեկատվության տրամադրում վեբկայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճարների
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար.
հիմնադրամների
տեղաբաշխում.
կապված
միջնորդական
գործարքներ
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. ակում
բային քարտեր օգտագործելու միջոցով զեղչերի
տրամադրում երրորդ անձանց. պայմանական
ազատվածների
համար
երաշխավորման
ծառայություններ. տարբեր մասնագետների
համատեղ
աշխատանքի
համար
գրա
սենյակների
վարձույթ.
ֆինանսական
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներին
վերաբերող
զարգացման
ծախսերի
ֆինանսական
գնահատումներ.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ.
վիրտուալ
արժույթների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
մտավոր
սեփականության
ակտիվների
ֆինանսական
գնահատում.
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման
նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. էլեկտրո
վճարման
նային
դրամապանակներով
ծառայություններ.
վիրտուալ
արժույթների
ֆինանսական փոխանակումներ.
դաս
39. ճանապարհորդների ուղեկ
ցում.
խմելու
ջրի
մատա
կարարում.
ավիափոխադրումներ. սանիտարական փոխա
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դրումներ. տրանսպորտային միջոց
ների քար
շակում վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենաների
վարձույթ.
ավտոմոբիլային
փոխադրում
ներ.
ավտոբուսային
փոխադրումներ.
զբոսանավերի
ծառայություններ.
ջրային
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար
ավտոտրանսպորտով.
նավերը
փրկելու
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով.
փոխադրումներ
սայլային
տրանսպորտով.
երկաթուղային
փոխադրումներ.
ձիերի
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում.
բեռների
տեղափոխում.
ապրանքների
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում.
տրանսպորտային ծառայություններ տեսարժան
վայրերի դիտման համար. բեռնաթափման
աշխատանքներ.
ապրանքների
առաքում.
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում.
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլ
ների
կայանատեղերի
ծառայություններ.
ապրանքների պահպանություն պահեստնե
րում. պահեստների վարձույթ. փոխադրում
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում.
վարձույթ.
փոխա
ավտոտնակների
դրում
խողովակաշարով.
ավտոտրանսպորտի
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների
վարձույթ.
տրանսպորտային
միջոցների
վարձույթ.
երկաթուղային
գնացքակազմի
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ.
կահույքի
փոխադրում.
տրանսպորտային
ծառայություններ.
փոխադրումներ
ջրային
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա
գայությունների
համար
փոխադրումների
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ.
նավատարի ծառայություններ. քարշակում.
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում.
ունեցվածքի
փրկության
ծառայություններ.
տաքսի ծառայություն. տրամվայով փոխա
դրումներ.
բեռների
առաքում.
ծովային
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպոր
տով փոխադրումներ. ճանապարհորդների
փոխա
փոխադրում
դրում.
թափոնների
և
պահում.
փոխադրում
տեղից-տեղ
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տեղափոխվելիս. նավակների պահպանու
թյուն. միջնորդություն նավավարձակալման
դեպքում. միջնորդություն փոխադրումների
դեպքում.
վարորդների
ծառայություններ.
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ
ների
կամ
ապրանքների
առաքում).
ապրանքների
պահեստավորման
վերա
բերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. ջրասուզակի զանգերի
վարձույթ.
ջրասուզակի
սուզազգեստների
վարձույթ.
ապրանքների
պահպանման
բեռնարկղերի վարձույթ. տրանսպորտային
միջոցների համար փակ կայանատեղերի
վարձույթ. փրկարարական գործողություններ
(տրանսպորտ). տրանսպորտային միջոցների
ամրագրում.
ճանապարհորդությունների
փրկարարական
ամրա
գրում.
ստորջրյա
աշխատանքներ.
ապրանքների
փաթեթա
վորում.
փոստային
առաքում.
թերթերի
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային
սարքերի
վրա.
հրթիռների
արձակում
երրորդ
անձանց
համար.
ծաղիկների
առաքում. նամակագրության նախավճարում.
երթևեկության վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. սառցախցիկների վարձույթ.
շշալցման ծառայություններ. տրանսպորտի
լոգիստիկա.
թռչող
սարքերի
վարձույթ.
փոխադրում բեռնանավերով. ավտոբուսների
վարձույթ. թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ.
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության
ներքո.
նավագնացական
համակարգերի
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում
(տրանսպորտ).
գինու
էլեկտրական
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների
համալրում.
ուղեբեռի
պահեստավորման
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
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առցանց
հավելվածների
միջոցով.
քաղաքացիական դրոնների ղեկավարման
ծառայություններ. ճանապարհորդական վիզա
ների և ճանապարհորդական փաստա
թղթերի
կազմում արտասահման մեկնող անձանց
համար. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայություններ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ.
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ.
կրկեսային
կատարումների
ներկայացում.
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու-ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ.
տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
կրթադաս
տիարակչական
ծառայություն
ներ. ձայնագրությունների վարձակալություն.
կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտա
դրություն,
բացառությամբ
գովազդային
ֆիլմերի.
մարմնամարզության
ուսուցում.
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի
հրա
տարակում.
ռադիո
և
հեռուստա
տեսային
ընդունիչների
վարձույթ.
ռադիո
և
հեռուստատեսային
ծրագրերի
մոնտաժում.
վարյետեների
ներկայացում
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ.
նվագախմբերի ծառայություններ. թատերական
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում
ներ. թատերական դեկորացիաների վարձույթ.
կենդանաբանական այգիների ծառայություն
ներ. սպորտային սարքերի տրամադրում.
տրամադրող
նկարիչներին
մոդելներ
գործակալությունների ծառայություններ. շար
ժական գրադարանների ծառայություններ.
խաղատների
ծառայություններ
(խաղեր).
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոլոքվիումների կազմա
կերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների
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(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին
վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում. քննությունների անցկացում.
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկա
տվության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթու
թյան
նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտում ծառայություններ. գոլֆի դաշտերի
տրամադրում.
առողջության
ակումբ
ների
ծառայություններ
(առողջարար
և
ֆիթնես մարզումներ). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված
ներկայացումներ.
կինոթատրոնների ծառայությունների տրամա
դրում.
մանկապարտեզներ
(կրթություն).
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
ստու
հանդեսներ).
ձայնագրությունների
հանգստի
դիաների
ծառայություններ.
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոց
սարքավորում
ների.
մարզադաշտերի
ների
վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների
վարձույթ.
տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային
ճամբարների
ծառայություն
ներ.
գիտաժողովների
(սիմպոզիումների)
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում
(ուսուցում).
գեղեցկության
մրցույթ
ներկայացումների
ների
կազմակերպում.
տոմսերի
ամրագրում.
կրկնօրինակում.
կրոնական
կրթություն.
վիճակախա
ղերի
կազմա
կերպում.
պարահանդես
ների
կազմա
կերպում.
ներկայացումն
երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառա
յություններ).
խաղադահլիճների
ծառայու
թյունների
տրամադրում.
ձայնային
սարքավորումների
վարձակալություն.
լուսա
վորման
սարքերի
վարձույթ
թատ
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րոնների
կամ
հեռուստաստուդիաների
համար.
թենիսի
կորտերի
վարձույթ.
տեսախցիկների
վարձույթ.
սցենարներ
գրելու
ծառայություններ,
բացառությամբ
գովազդայինի.
տեսագրությունների
մոն
տաժում.
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի
օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ.
երաժշտության
ստեղծագործում.
գիշերա
յին
ակումբ-սրճարանների
ծառայություն
ներ
(զվարճություններ).
ոչ
ներբեռնելի
էլեկտրոնային
առցանց
հրապարակում
ների
տրամադրում.
լուսանկարչական
ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն. մասնա
(խորհուրդներ
գիտական
կողմնորոշում
կրթության
կամ
ուսուցման
հարցերով).
նորությունների
ծառայություններ.
թարգ
մանիչների ծառայություններ. թարգմանություն
ժեստերի լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլ
մերի
ստեղծում.
տոմսերի
բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
համերգների
տեքստերի
խմբագրում.
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր
հրապարակում
ների
ծառայություններ.
ների
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների.
նորաձևության
ցուցա
դրության
կազմակերպում
ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դաս ուսույցների
ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների
ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների
ծառայություններ. անհատական մարզիչների
ծառայություններ. ֆիթնես դաս երի անցկա
ցում. մասնագիտական վերապատրաստում.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
խաղալիքների
վարձույթ.
խաղասարքերի
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական
ծառայություններ.
ոչ
բեռնելի
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրկնուսույցի
ծառայություններ.
կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում.
երգահանների
ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
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գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ
պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
չբեռնվող
հեռուստատեսային
ծրագրերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում.
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ.
սենյակային
ակվարիումների
վարձույթ.
լեռնային
զբոսաշրջության
իրականացում
զբոսավարի
ուղեկցությամբ.
զգեստավոր
ված դիմակահանդեսների կազմակերպում
զվարճությունների
համար.
գեղարվեստի
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջնե
րով օգնականների կողմից տրամադրվող
կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
հնչյունային օպերատորների ծառայություն
ներ միջոցառումների համար. տեսանյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների
համար.
լուսատեխնիկների
ծառայություն
ներ միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամա
դրում զվարճությունների կամ մշակութային
նպատակներով. ուսուցման նմանակիչների
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության
գնահատման
ծառայություններ
ուսուցման
նպատակներով.
դեմքի
վրա
նկարելու
ծառայություններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների
ծառայություններ.
նախա
ճաշարանների
ծառայություններ.
ճամբա
տրամադրում.
րային
հարմարությունների
ճաշարանների ծառայություններ հիմնարկ
ներում
կամ
ուսումնական
հաստա
տու
թյուններում. ժամանակավոր բնա
կատեղերի
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վարձակալում.
պանսիոնների
ծառայու
թյուններ.
զբոսաշրջիկների
համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու
թյուններ.
ռեստորանների
ծառայություն
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոն
ներում.
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառա
յու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբար
ների
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. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ.
դաս
44.
կենդանիների բուծում.
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն.
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ
հիգիենայի
նպատակներով.
թուրքական
բաղնիքների
ծառայություններ.
գեղեց
ծառայություն
կության
սրահների
ներ.
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ.
մանուալ
թերապիա
(քիրոպրակ
տիկա).
վարսավիրանոցների ծառայություններ. պսակ
ների պատրաս
տում (ծաղկային արվեստ).
ապա
քինվողների համար տների ծառայու
ծառայու
թյուններ.
հիվանդանոցների
ծառայու
թյուններ.
սանիտարական
թյուն.
այգեգործություն.
բանջարաբուծություն.
գյուղատնտեսական
սարքավորանքի
վար
ձույթ.
մերսում.
բժշկական
օգնու

04/1

№ՄԱՍ 1

թյուն.
ակնաբույժների
ծառայություններ.
բուծարանագետների
ծառայություններ.
ֆիզիոթերապիա. առողջատների ծառայու
թյուններ.
անասնաբուժական
օգնություն.
ատամնաբուժական
օգնություն.
ստոմա
տոլոգիա. բուժքույրական խնամքով տների
ծառայություններ.
պարարտանյութերի
և
գյուղատնտեսական
այլ
քիմիկատների
օդային
և
մակերևութային
տարածում.
կենդանիների
խնամք.
արյան
բանկերի
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվու
թյուն դեղագործության հարցերով. պլաստիկ
վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժու
թյուն.
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային տնտեսության
ոչնչացում.
մոլախոտերի
վնասատուների
ոչնչացում. տնային կենդանիների խնամք.
մազերի
պատվաստում.
հոգեբանների
ծառայություններ.
սանիտարատեխնիկա
կան սարքավորանքի վարձույթ. բուժում
հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություններ
արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական
բեղմնավորում. թմրադեղերի կամ ալկո
հոլի չարաշահումից հիվանդների համար
ծառայություններ.
վերականգնողական
փորձանոթում բեղմնավորման ծառայություն
բեղմնավորման
ներ.
արտամարմնային
ծառայություններ.
դաջում.
հեռաբուժ
ման
ծառայություններ.
լանդշաֆտային
դիզայն. շոգեբաղնիքների ծառայություններ.
արևաբուժարանների
ծառայություններ.
հանքա
ջրաբուժական կենտրոնների ծառայու
թյուններ.
գեղագետ
դիմահարդարների
ծառայություններ.
դեղագործների
կողմից
դեղերի
պատրաստում
դեղատոմսերով.
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային
գազերի արտանետումների վնասակար ազդե
ցության նվազեցման նպատակով ծառերի
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրաների
ոլորտում. բուժսարքավորումների վար
ձույթ.
դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ ավան
դական բժշկության ոլորտում ծառայություններ.
լոգոպեդիա.
խորհուրդներ
առողջության
հարցերով. մազահեռացում մոմով (էպիլյա
ցիա).
օրթոդոնտական
ծառայություններ
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(օրթո
դոնտիա).
սահմանափակ
հնարա
վորու
թյուններով անձանց համար բժշկա
կան
խորհրդատվություն.
պիրսինգ.
անտառազանգվածի
վերականգնում.
պալիատիվ խնամք. հանգստյան տների
ծառայու
թյուններ. գյուղատնտեսական, ակվա
կուլտու
րայի, այգեգործական և անտառային
տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ.
մարդու
հյուսվածքների
բանկի
ծառայություններ.
կենդանիների
վարձույթ
այգեգործական
նպատակների
համար.
մեղվափեթակների
վարձույթ.
կենդանիների օգնությամբ բուժում. բժշկական
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող
բժշկական վերլուծության ծառայություններ
ախտորոշման
և
բուժման
նպատակով.
բժշկական
զննում.
խաղողագործության
ոլորտում ծառայություններ. խորհրդատվու
թյուն խաղողագործության բնագավառում.
տներ
այցելող
բուժքույրական
խնամքի
ծառայություններ. մազերը ոճավորելու սարքերի
վարձույթ. բույսերի աճեցում.
դաս
45. թիկնապահների ծառայու
թյուններ. ուղեկցում հասարակական վայրե
րում
(ընկերակցում).
խուզարկուական
ծառայություններ.
գործակալությունների
հանդի
պումների կամ ծանոթությունների կազ
մակերպման ակումբների ծառայություն
ներ.
գիշերային պահակային գործակալությունների
ծառայություններ.
գաղտնափականքների
բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ.
դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում.
թաղման ծառայություններ. թաղման բյուրոներ.
հագուստի վարձույթ. պահակային ծառայություն
ներ.
ամուսնության
գործակալություն
ների ծառայություններ. խորհրդատվություն
ֆիզիկական
անվտանգության
հարցերով.
հորոսկոպների կազմում. հրշեջ ծառայություն.
կրոնական
հավաքների
կազմակերպում.
երեխաների որդեգրման գործակալությունների
ծառայություններ. կոտրանքից պաշտպանող
անվտանգության
համակարգերի
հսկում.
երեխաների հրավիրովի դայակների ծառա
յություններ. ուղեբեռի ստուգում անվտան
գության
նպատակով.
տանտերերի
բացակայության ընթացքում բնակարանում
բնակեցնելու
ծառայություններ.
ընտանի
կենդանիների խնամք. ֆիզիկական անձանց
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վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում.
գտնված իրերի վերադարձ. միջնորդություն
վեճերը լուծելու հարցում. ձեռնարկությունների
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների
վարձույթ.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով.
գործերի
կառավարում
հեղինակային
իրավունքի
բնագավառում.
մտավոր սեփականության լիցենզավորում.
հսկողություն
մտավոր
սեփականության
բնագավառում
իրավաբանական
անձանց
համար.
իրավաբանական
հետա
զոտություններ. դատարանում իրավունքների
ներկայացում.
ծրագրային
ապահովման
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու
թյուններ).
դոմեն
անունների
գրանցում
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող պահա
րանների վարձույթ. տոհմաբանական հետազո
տություններ. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայություններ. հատուկ
իրադարձությունների ժամանակ աղավնիների
զմռսման
ծառայություններ.
արձակում.
իրավաբանական
փաստաթղթերի
նախա
պատրաստում.
գողացված
ապրանքների
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների
իրավաբանական
կառավարում.
աստղա
գուշակների
խորհրդատվություն.
հոգևոր
խորհրդատվություն. խաղաթղթերով գուշա
կողների
ծառայություններ.
ոճաբանի
խորհրդատվություն անձնական զգեստների
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության
խմբագրում. թաղման արարողությունների
անցկացում. երրորդ անձանց համար պայմա
նագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ված
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի
տանելու
ծառայություններ.
համացանցում
դոմեն
անունների
վարձույթ.
կիմոնո
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում
(իրավաբանական
ծառայություններ)
ծրա
գրային ապահովման հրապարակման շրջա
նակներում. իրավաբանական հսկողության
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ծառայություններ. քաղաքական ժողովների
կազմակերպում. իրավաբանական խորհրդա
տվություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. փաստաբանական ծառայություններ.
դռնապանների ծառայություններ. հոգեբա
նական խորհրդատվություն ծանր կորստի
դեպքերում. փրկարարական ծառայություն
ներ.
իրավաբանական
ծառայություններ
ներգաղթի
ոլորտում.
Տարո
քարտերով
գուշակությունների ծառայություններ երրորդ
անձանց համար. կանոնադրական համա
պատասխանության աուդիտ. օրենսդրական
համապատասխանության աուդիտ:
____________________

(210) 20201452		

(111) 32387

(220) 30.07.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 30.07.2030
(730)

«Սայ թեք

ինովեյշնս» ՍՊԸ, Երևան,

Շիրվանզադե 24/1, բն. 31, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(511)
դաս 29. կարագ. պահածոյացված մրգեր.
մուրաբաներ. պանիրներ. մրգային դոնդող.
մշակված ընկույզներ. պահածոյացված սիսեռ.
տոմատի խյուս. մշակված գետնընկույզ. սննդի
համար պատրաստված ծաղկափոշի. տոմատի
մածուկ. մշակված պնդուկ.
դաս
30. շոկոլադ. կետչուպ. մեղր.
ակնամոմ. մեղվամոր կաթ. տոմատի սոուս.
մայոնեզ. շոկոլադային մուսեր. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով:
____________________

(210) 20201514		

(111) 32388

(220) 11.08.2020

(151) 26.03.2021

04/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 11.08.2030
(730) «Արարափս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան
1, բն. 45, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(526) «labs» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
վելվածներ համակարգչային
դաս 9. հա
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի).
համակարգչային ծրագրային հարթակներ,
գրառված կամ բեռնվող. խաղային բեռնվող
ծրագրեր համակարգիչների համար.
դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի առաքում. շուկայի ուսում
նասիրություն. գովազդ. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. մաս
նագիտական խորհրդատվություն գործարա
րության ասպարեզում. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. ենթակապալառուի
ծառայություններ
(առևտրային
(կոմեցիոն)
օգնություն). մարքեթինգ (շուկայավարում).
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազ
դային նյութերի ձևավորում. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում).
դաս 42. ճարտարագիտություն. համակար
գիչների համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահով
ման արդիականացում. խորհրդատվություն
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և զար
գացման ոլորտում. գեղարվեստական դիզայն.
նոր արտադրատեսակների հետազոտություն
և մշակում երրորդ անձանց համար. արդյու
նաբերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման
ծառայություններ. ծրագրային ապահովման
սպասարկում. համակարգչային համակար
գերի վերլուծություն. վեբ-կայքերի ստեղծում և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովման
տեղակայում.
խորհրդատվություն
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-կայ
քերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն.
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ծրագրային ապահովում որ
պես (SaaS) ծա
ռա
յություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
(SS) ոլորտում խորհրդատվություն. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվական ծառայություններ. համա
կարգչային անվտանգության ոլորտում խորհր
դատվություն. համակարգչային հարթակների
կատարելագործում. այցեքարտերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում:

04/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20201529		

(111) 32389

(220) 12.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 12.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդուարդ Դար
բինյան, Երևան, Իսրայելյան 30, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20201540		

(111) 32391

(220) 13.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 13.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլմիրա Մանուկ
յան, Երևան, Վիլնյուսի 85, բն. 101, AM
(442) 16.10.2020
(540)
(511)
դաս
3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ.
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
օծանելիք. եթերային յուղեր. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ
մաքրման.
ողորկման,
ճարպազերծման և հղկամշակման համար:
____________________

(210) 20201538

(111) 32390

(220) 13.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 13.08.2030
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.11.2020

(526) «image centre» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու
թյուններ:
____________________
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(210) 20201555		

(111) 32392

(220) 17.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 17.08.2030
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական
Երևան հյուրանոց, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ծիրանագույն, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
35. զբոսաշրջության և զբոսա
վարության վերաբերյալ տեքստերի մշակում.
զբոսաշրջության
ոլորտի
հետ
կապված
համակարգչային
ինտերակտիվ
գովազդ
ցանցում.
դաս 38. համակարգչի միջոցով զբոսա
շրջության ոլորտին վերաբերող հաղորդա
գրությունների և պատկերների փոխանցում.
հեռակոնֆերանսների կազմակերպում զբոսա
շրջության և զբոսավարների գործունեության
վերաբերյալ.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում.
ճանապարհորդությունների
ամրագրում.
տրանս
պորտային միջոցի ամրագրում. ճանա
պար
հորդության երթուղու վերաբերյալ տեղե
կության տրամադրում.
դաս
41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու
թյուններ. զբոսավարների մասնագիտական
վերապատրաստում. զբոսավարների գործ
նական հմտությունների ուսուցում. զբոսա
վարների մարզիչների, դաս ուսույցների
ծառայություններ. լեռնային զբոսաշրջության
իրականացում գիդի ուղեկցությամբ. զբոսա
վարների կրթության ոլորտում ակադեմիաներ
(ուսուցում). բանավոր թարգմանողների ծառա
յություններ
զբոսավարության
ընթացքում.
թարգմանիչների ծառայություններ. վարպետաց
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դաս երի կազմակերպում և անցկացում
զբոսավարների
համար.
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում զբոսաշրջու
թյան զարգացման համար. զբոսաշրջության
ոլորտին
վերաբերող
կոնֆերանսների
կազմակերպում. զբոսավարների կրթության
ոլորտին
վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում. զբոսավարների քննություն
ների անցկացում. կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ
գործող
և
ապագա
զբոսավարների
համար.
զբոսաշրջության
ոլորտին
վերաբերող
ցուցահանդեսների
կազմակերպում. զբոսաշրջության ոլորտին
վերաբերող գիտաժողովների կազմակեր
պում
և անցկացում. զբոսաշրջության վերաբերյալ
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց
հրապարակում. զբոսավարի աշխատանքային
տեքստերի
խմբագրում.
զբոսաշրջության
վերաբերյալ կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների
կազմակերպում և անցկացում. զբոսավարի
աշխատանքի մեթոդների վերաբերյալ գրքերի
հրատարակում.
դաս 43. տեղերի ամրագրում հյուրանոց
ներում. տեղերի ամրագրում պանսիոններում:
____________________

(210) 20201586

(111) 32393

(220) 20.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 20.08.2030
(730) Րաֆի Քարջյան, Երևան, Վ. Համբար
ձումյան շ. 84, 125, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս
համար:

11. ապարատներ ախտահանման
____________________
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(210) 20201619		

(111) 32394

(220) 25.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 25.08.2030
(730) Էմմա Հարությունյան, Երևան, Վահրամ
Փափազյան 17ա, բն. 8, AM
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(511)
դաս
33. գինիներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. տանձի սիդր.
գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(442) 16.09.2020
(540)
(210) 20201645		

(111) 32396

(220) 27.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 27.08.2030
(730)
Անհատ ձեռնարկատեր Վիլեն Պետ
րոսյան Արտուշի, ք. Բյուրեղավան, Զորավար
Անդրանիկի 37, բն. 4, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ. թորման միջոցով ստաց
ված ըմպելիքներ. սիդրեր. տանձի սիդր. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «VILARWOOD»
գրառ ումից, ինքնուրույն պահպանության

(210) 20201620		

(111) 32395

(220) 25.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 25.08.2030
(730) Էմմա Հարությունյան, Երևան, Վահրամ
Փափազյան 17ա, բն. 8, AM
(442) 16.09.2020
(540)

օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
շագանակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. կահույք:
____________________

(210) 20201651		

(111) 32397

(220) 27.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 27.08.2030
(730) «Կրիա» ՍՊԸ, Երևան 0078, Ֆուչիկի 1/3,
բն. 154, AM
(442) 01.10.2020
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. լիկյո
րային
գինիներ.
տանձօղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ
(էքստրակտներ).
անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________

(210) 20201666

(111) 32398

(220) 28.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 28.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Մանու
չարյան Գարիկի, Կոտայքի մարզ, Քանա
քեռավան համայնք, փ. 8, տուն 29, AM
(442) 01.10.2020
(540)
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(526) «COMFORT SERVICE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, մանուշակագույն, մուգ և բաց շագանա
կագույն, կապույտ, մարմնագույն, կաթնագույն
և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. բեռնափոխադրումներ:
____________________

(210) 20201673		

(111) 32399

(220) 31.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 31.08.2030
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր
51 փող., շենք 3, բն. 54, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(526) «SPIRITS & WINE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(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
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզու (չինական
ալկոհոլային ըմպելիք). հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20201676		

(111) 32400

(220) 31.08.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 31.08.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 16.09.2020
(310) 34867, (320) 09.03.2020, (330) AD
(540)

(511)
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ էլեկտրո
նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ,
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնյուս.
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բուժական
նպատակների համար). ծխելու պիտույքներ,
այդ թվում՝ սիգարետի պապիրոսաթուղթ և
գլանակներ, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, արկղիկներ
սիգարետների համար և մոխրամաններ,
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ
ծխողների համար. լուցկի. ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք, սիգարետները կամ ծխախոտը
տաքացնող
էլեկտրոնային
սարքեր
և
դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնա
յին սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ.

04/1

№ՄԱՍ 1

ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դաս ում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201685
(220) 01.09.2020

(111) 32401
(151) 26.03.2021

			(181) 01.09.2030
(730)
«Վենուս ԷՄ» ՍՊԸ, Երևան 0008,
Չերնիշևսկու փ., տուն 46, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) «studio» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն և կապտականաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20201699

(111) 32402

(220) 02.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 02.09.2030

52
52

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

(730) «ՕԿՏՕ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 14/1,
բն. 16, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(526) «technologies» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կապույտ #181b24 (R:24, G:27, B:36), մուգ
դեղին #e9a744 (R:233, G:167, B:68), սպիտակ
(R:255,G:255, B:255) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. արևային մարտկոցներ էլեկտրա
էներգիայի արտադրության համար. էլեկ
տրական կերպափոխիչներ.
դաս 11. ջրատաքացուցիչներ.
դաս 35. արևային մարտկոցների և ջրա
տա
քացուցիչների մեծածախ և մանրածախ
վաճառք.
դաս 37. արևային մարտկոցների և ջրա
տաքացուցիչների տեխնիկական սպասարկում:
____________________
(210) 20201702		

(111) 32403

(220) 03.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 03.09.2030
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23,
բն. 5, AM

04/1

№ՄԱՍ 1

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

(210) 20201703		

(111) 32404

(220) 03.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 03.09.2030
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23,
բն. 5, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(442) 16.09.2020
(540)

(526) Կափարիչի ձևն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն գույնով:

53
53

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

(526) Բացի «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՐԳԱՐԻՏ» և
«Жемчужина Эчмиадзина» արտահայտություն
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

04/1

№ՄԱՍ 1

(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23,
բն. 5, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ և սև գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20201712		

(111) 32405

(220) 03.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 03.09.2030
(730) «Մեդիտրինա ՈՒԿ» ՍՊԸ, Երևան 0052,
Ծարավ Աղբյուր փ., տուն 143/2, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) Բացի «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՐԳԱՐԻՏ» և
«Жемчужина Эчмиадзина» արտահայտություն
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(526) «TRAINING CENTER» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, երկնագույն, կարմիր և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). կոնֆե
րանսների կազմակերպում և անցկացում.
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում
և անցկացում. գործնական հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում
(ուսուցում). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումների տրամադրում.
մասնագիտական վերապատրաստում:
____________________

(210) 20201758		

(111) 32406

(220) 09.09.2020

(151) 26.03.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, բաց և մուգ մանուշակագույն, կանաչ,
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20201760		

(111) 32407

(220) 10.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 10.09.2030
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական
Երևան հյուրանոց, AM
(442) 16.09.2020
(540)

			(181) 09.09.2030

54
54

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ծիրանագույն, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
35. զբոսաշրջության և զբոսա
վարության վերաբերյալ տեքստերի մշակում.
զբոսաշրջության
ոլորտի
հետ
կապված
համակարգչային
ինտերակտիվ
գովազդ
ցանցում.
դաս
38. համակարգչի միջոցով զբո
ոլորտին
վերաբերող
սաշրջության
հաղորդա
գրությունների
և
պատկերների
փոխանցում. հեռակոնֆերանսների կազմա
կեր
պում զբոսաշրջության և զբոսավարների
գործունեության վերաբերյալ.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում.
ճանապարհորդությունների
ամրագրում.
տրանս
պորտային միջոցի ամրագրում. ճանա
վերաբերյալ
պարհորդության
երթուղու
տեղեկության տրամադրում.
դաս
41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու
թյուններ. զբոսավարների մասնագիտական
վերապատրաստում. զբոսավարների գործ
նական հմտությունների ուսուցում. զբոսա
վարների մարզիչների, դաս ուսույցների
ծառայություններ. լեռնային զբոսաշրջության
իրականացում գիդի ուղեկցությամբ. զբոսա
վարների կրթության ոլորտում ակադեմիաներ
(ուսուցում).
բանավոր
թարգմանողների
ծառայություններ զբոսավարության ընթացքում.
թարգմանիչների ծառայություններ. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում
զբոսավարների
համար.
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում զբոսաշրջու
թյան զարգացման համար. զբոսաշրջության
ոլորտին
վերաբերող
կոնֆերանսների
կազմակերպում. զբոսավարների կրթության
ոլորտին
վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում. զբոսավարների քննությունների
անցկացում.
կրթադաս
տիարակչական
ծառայություններ
գործող
և
ապագա
զբոսավարների
համար.
զբոսաշրջության
ոլորտին
վերաբերող
ցուցահանդեսների
կազմակերպում. զբոսաշրջության ոլորտին
վերաբերող գիտաժողովների կազմակերպում
և անցկացում. զբոսաշրջության վերաբերյալ
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց

04/1

№ՄԱՍ 1

հրապարակում. զբոսավարի աշխատանքային
խմբագրում.
զբոսաշրջության
տեքստերի
վերաբերյալ կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների
կազմակերպում և անցկացում. զբոսավարի
աշխատանքի մեթոդների վերաբերյալ գրքերի
հրատարակում.
դաս
43. տեղերի ամրագրում հյուրա
նոցներում.
տեղերի ամրագրում պանսիոն
ներում:
____________________

(210) 20201761		

(111) 32408

(220) 10.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 10.09.2030
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական
Երևան հյուրանոց, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ծիրանագույն, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
35. զբո
սաշր
ջու
թյան և զբո
սա
վարության վերաբերյալ տեքստերի մշա
կում. զբոսաշրջության ոլորտի հետ կապված
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
38. համակարգչի միջոցով զբո
դաս
սաշրջության ոլորտին վերաբերող հաղոր
դագրությունների և պատկերների փոխանցում.
հեռակոնֆերանսների կազմակերպում զբոսա
շրջության և զբոսավարների գործունեության
վերաբերյալ.
39. ճանապարհորդների ուղեկ
դաս
ցում. միջնորդություն փոխադրումն երի դեպ
քում. ճանապարհորդությունների ամրագրում.
տրանսպորտային միջոցի ամրագրում. ճանա
պարհորդության երթուղու վերաբերյալ տեղե
կության տրամադրում.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայություն
ներ. զբոսավարների մասնագիտական վերա
պատրաստում. զբոսավարների գործնական
հմտությունների ուսուցում. զբոսավարների
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ. լեռնային զբոսաշրջության իրականացում
գիդի ուղեկցությամբ. զբոսավարների կրթու
թյան ոլորտում ակադեմիաներ (ուսուցում).
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ
զբոսավարության ընթացքում. թարգմանիչ
ների ծառայություններ. վարպետաց դաս երի
կազմակերպում և անցկացում զբոսավար
ների համար. սեմինարների կազմակերպում
և անցկացում զբոսաշրջության զարգացման
համար. զբոսաշրջության ոլորտին վերաբերող
կոնֆերանսների կազմակերպում. զբոսավար
ների կրթության ոլորտին վերաբերող տեղե
կատվության տրամադրում. զբոսավարների
քննությունների անցկացում. կրթադաս տիա
րակչական ծառայություններ գործող և ապագա
զբոսավարների համար. զբոսաշրջության ոլոր
տին վերաբերող ցուցահանդեսների կազմա
կերպում. զբոսաշրջության ոլորտին վերաբերող
գիտաժողով
ն երի կազմակերպում և անցկացում.
զբոսաշրջության վերաբերյալ գրքերի և պարբե
րականների առցանց հրապարակում. զբոսա
վարի աշխատանքային տեքստերի խմբագրում.
զբոսաշրջության վերաբերյալ կրթական ոչ
վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում և անց
կացում. զբոսավարի աշխատանքի մեթոդների
վերաբերյալ գրքերի հրատարակում.
դաս 43. տեղերի ամրագրում հյուրանոցնե
րում. տեղերի ամրագրում պանսիոններում:
____________________

(210) 20201766		
(111) 32409
(220) 11.09.2020
(151) 26.03.2021
			(181) 11.09.2030
(730) «Բայազետ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան
0015, Արգիշտի 7/8, AM
(442) 16.09.2020
(540)

04/1

№ՄԱՍ 1

(526) «CONSTRUCTION» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. շինարարական ծառայություններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ.
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում:

____________________

(210) 20201795		

(111) 32410

(220) 16.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.09.2030
(730) «Տուն կոմպլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ
Բեկի 4/7, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
11. լուսավորման, ջեռուցման,
հովացման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի
ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտա
րատեխնիկական սարքեր և տեղակայանքներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ. խեժեր,
կուպր և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
պահեստավորման և տեղափոխման համար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր,
եղջյուր, կետոսկր կամ սադափ. խեցիներ. ծովի
փրփուր. սաթ.
դաս
37. շինարարություն. նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20201828

(111) 32411

(220) 23.09.2020

(151) 26.03.2021

04/1

№ՄԱՍ 1

(540)

			(181) 23.09.2030
(730) «Ոսկու և ադամանդի տուն» ՍՊԸ, Երևան
0002, Դեմիրճյան 15, բն. 21, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(526) «ԲՋՆԻԻ ԱՐԻՇՏԱ» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(526) «Армения» բառը և «ЮВЕЛИРНЫЙ
ДОМ» գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 14. ոսկերչական իրեր. չմշակված
կամ դրոշմահատված ոսկի. չմշակված կամ
մասնակի
մշակված
ազնիվ
մետաղներ.
նախապատրաստվածք (գրունտովկա) թանկ
արժեք իրերի համար. թելեր ազնիվ մետաղ
ներից (թանկարժեք իրեր). թանկարժեք քարեր.
կիսաթանկարժեք քարեր.
դաս 35. ոսկերչական իրերի, թանկարժեք
և կիսաթանկարժեք քարերի և մետաղների
առևտուր:

կապույտ, դեղին, կանաչ, շագանակագույն,
բաց կապույտ, բաց դեղին, սև, բաց կանաչ,
գազարագույն, սպիտակ և մուգ շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. արիշտա (լապշա):
____________________

(210) 20201840

(111) 32413

(220) 24.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 24.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նելլի Գևորգյան
Արևշատի, Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի, 2504, 8-րդ
փ., տուն 1, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20201839

(111) 32412

(220) 24.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 24.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նելլի Գևորգյան
Արևշատի, Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի, 2504, 8-րդ
փ., տուն 1, AM
(442) 02.11.2020
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(526) «ԲՋՆԻԻ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» գրառումն ինքն

(526) «ARMPACK» գրառումն ինքնուրույն պահ

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

պանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե

կապույտ, դեղին, կանաչ, շագանակագույն,

գույն գույնով:
(511)
դաս
7. հաստոցներ, մասնավորապես՝
ջրիկ, մածուցիկ նյութերի, գազավորված և ոչ
գազավորված ըմպելիքների, վաֆլու թխման,
կաթնամթերքի, լիմոնադների փաթեթավոր
ման, դրոշմապիտակավորման, պիտակավոր
ման (ավտոմատ և կիսաավտոմատ), շշերի և
բանկաների կափարիչները փակելու համար
նախատեսված հաստոցներ:
____________________

բաց կապույտ, բաց դեղին, սև, բաց կանաչ,
գազարագույն, սպիտակ և մուգ շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
30. մակարոնեղեն. թխվածքներ.
ձավարեղեն. թեյ:
____________________

(210) 20201862		

(111) 32414

(220) 24.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 24.09.2030
(730) «Գնթունիք» ՍՊԸ, ք. Ապարան, Բաղրամ
յան 49, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(210) 20201877		

(111) 32416

(220) 25.09.2020

(151) 26.03.2021

04/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 25.09.2030
(730) Սեյրան Ջիվանի Մուրադյան, Երևան
0031, Չուխաջյան փ., տուն 21, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր գույնով:
(511)
դաս 29. կաթնամթերք. ձվեր (հավի թարմ
ձու).
դաս 30. հաց. խմորեղեն (ալրային հրուշա
կեղեն). սուրճով և կաթով ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20201876		

(111) 32415

(220) 25.09.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 25.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Աբովյան
Զալիկոյի, Երևան 0081, Հաղթանակ փող. 8,
տուն 1, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քսուքներ ողորկման
համար.
լուծույթներ
մաքրելու
համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
զմռնիտի
կտորներ.
պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
մաքրման համար. ողորկման թուղթ. ապակե
հղկաթուղթ. հղկաքարեր ողորկման համար.
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով.
հղկանյութեր.
հղկաթուղթ.
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ):
____________________
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(210) 20201878

(111) 32417

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(220) 25.09.2020

(151) 26.03.2021

փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քսուքներ ողորկման
համար.
լուծույթներ
մաքրելու
համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
զմռնիտի
կտորներ.
պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
մաքրման համար. ողորկման թուղթ. ապակե
հղկաթուղթ. հղկաքարեր ողորկման համար.
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով.
հղկանյութեր.
հղկաթուղթ.
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ):
____________________

			(181) 25.09.2030
(730) Սեյրան Ջիվանի Մուրադյան, Երևան
0031, Չուխաջյան փ., տուն 21, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քսուքներ ողորկման
համար.
լուծույթներ
մաքրելու
համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
զմռնիտի
կտորներ.
պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների
մաքրման համար. ողորկման թուղթ. ապակե
հղկաթուղթ. հղկաքարեր ողորկման համար.
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով.
հղկանյութեր.
հղկաթուղթ.
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ):
____________________

(210) 20201879		

(111) 32418

(220) 25.09.2020

(151) 26.03.2021

(210) 20201890

(111) 32419

(220) 25.09.2020

(151) 26.03.2021

04/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 25.09.2030
(730) Սեյրան Ջիվանի Մուրադյան, Երևան
0031, Չուխաջյան փ., տուն 21, AM
(442) 02.11.2020
(540)

			(181) 25.09.2030
(730) Սեյրան Ջիվանի Մուրադյան, Երևան
0031, Չուխաջյան փ., տուն 21, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(511)
դաս 3. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քսուքներ ողորկման
համար. լուծույթներ մաքրելու համար. պատրաս
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տուկներ լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի
կտորներ. պատրաստուկներ գունազերծման
համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու համար. հեղուկներ ապակիների,
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման
համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկաթուղթ.
հղկաքարեր ողորկման համար. հղկապաստառ.
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
ներկերը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու
համար (մաքրող միջոցներ):
____________________

04/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(210) 20201945		

(111) 32420

(220) 01.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 01.10.2030
(730) «Կասկո» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար
փ., 3-1Ա, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(526) «ՊԱՐԿԵՏ», «PARQUET», «ՀՈԼ» և «HALL»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, շագանակագույն և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. տարատեսակ հատակի ծածկերի
ներմուծում. մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20201979		

(111) 32421

(220) 13.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 13.10.2030
(730) «ՔեյԷմՋի քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան
0009, Աբովյան 41, թիվ 5, AM
(442) 18.12.2020

կանաչ, բաց կապույտ և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
ինքնարժեքի
հաշվապահական
գրքերի
վերլուծություն.
վարում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների վերաբերյալ, առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազ
մա
կերպման
և
կառավարման
հարցե
րով. խորհրդատվություն աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով.
գործարարության
խորհրդատվություն
կառա
վար
ման հարցերով. օգնություն առև
տրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների
կառավարման
հարցերում.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առև
տրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում. խորհրդատվություն գործա
րա
րության
կազմակերպման
հարցերով.
կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրու
թյան) հետազոտություններ. ծառայություն
ներ հասա
րակական հարաբերությունների
բնագա
վառում. գործարարության կառավար
ման
խորհրդատվական
ծառայություն
ներ.
շուկայագիտական
(մարքեթին
գային)
հետազոտություններ.
տվյալների
ավտո
մատացված
հիմնապաշարների
վարում.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության
ասպարեզում.
տնտեսական
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կանխատեսում.
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստում.
վաճառքի
օժանդա
կություն երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. հաշիվների ապրանքագրերի
տրամադրում. պոտենցիալ մասնավոր ներ
դրողների և ֆինանսավորման կարիք ունեցող
ձեռնարկատերերի
ընտրության
հարցում
բիզնես-ծառայություններ. հասարակության հետ
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության
վերաբերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ
անձանց համար. ֆինանսական աուդիտ.
գործարարության
ժամանակավոր
կառա
վարում. վարչական օժանդակություն մրցույթի
հայտերի վերաբերյալ:
____________________

(210) 20201981		

(111) 32422

(220) 13.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 13.10.2030
(730)
Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(442) 02.11.2020
(540)

04/1

№ՄԱՍ 1

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Հակոբյան,
Երևան, Իսակովի պող. 32/2, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(526) «FURNITURE & MORE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
սննդամթերքի

դարանքներ

համար.

սաթ.

կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների
ճանկերից.

համար.

օղեր

իրեր

կենդանիների

վարագույրների

համար.

արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ.

պահարաններ

դեղերի

համար.

պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների

համար.

փայտե

պարզվածքազատման

գինու

կամ

մասնակի

տակառներ

համար.

իրեր

մշակված

կետի

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո
մեքե
նաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր և
կրող մասեր:

չմշակված

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,

բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ

(210) 20201984

(111) 32423

(220) 13.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 13.10.2030

տից.

խցաններ

կեղևից.
համար.

շշերի

համար.

բաժանմունքներով
քարգահներ

խցաններ

արկղեր

շշերի

ասեղնագործության

համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզա
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նակների վրա նստեցնելու համար. սպասքա

ժական ոչ մետաղական սանդուղքներ ուղևոր

պահարաններ.

կենդանիների

ների համար. դպրոցական կահույք. սեղաններ

եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). գրասե

գրամեքենաների համար. փայտե կամ պլաստ

նյակային կահույք. զգեստների կանգնակներ

մասսայե ցուցանակներ հայտարարությունների

(կիսանդրիներ).

մոմաչեչ

համար. ոչ մետաղական մանեկներ. իրեր ծովա

փեթակների համար. շրջանակներ փեթակների

յին փրփուրից. հանովի պատվածքներ լվացա

համար. կահավորանք (կահույք). ոչ մետաղա

րանակոնքերի

կան ծորակներ տակառների համար. քարտա

տարողություններ

իրեր

դարաններ

արհեստական

(կահույք).

համար.

պլաստմասսայե

փաթեթավորման

համար.

պահարաններ

բռնիչներ վարագույրների համար, բացառու

փաստաթղթերի համար. կրիաների զրահների

թյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ

փոխարինիչներ. բուխարու էկրաններ (կահույք).

մեխանիկական, ոչ մետաղական փաթաթման

դագաղներ. ոչ մետաղական օժանդակ պարա

թմբուկներ

գաներ դագաղների համար. իրեր եղջերուների

փաթաթման ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղա

եղջյուրներից.

կան

աթոռներ.

պառկելաթոռներ.

ճկուն

խողովակների

սարքավորանք

ճկուն

համար.

փողրակների

գլխակալներ (կահույք). դարակներ բոլորա

համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գոր

գլխարկների համար. ոչ մետաղական հարթակ

գերն

համար.

դազգահներ.

համար.

դարակներ (կահույք). բներ տնային թռչունների

բեռնման ոչ մետաղական եզրաչափքեր երկա

համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետա

թուղիների համար. ոչ մետաղական հոդակա

ղական

պեր. ցուցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ

համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագա

հագուստի համար. դարակներ քարտարան

ներ կահույքի համար. ծաղկարկղեր (կահույք).

ների պահարանների համար. բազկաթոռներ.

տակդիրներ ծաղկամանների համար. վանդա

մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի տարողություն

կացանցեր անասնակերի համար. կանգնակ

ներ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ մետա

ներ հրացանների համար. ոչ մետաղական մեծ

ներ

բեռնման

աշխատանքների

ամրացնելու

(պահեստավորման

տարողությունների

և

տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակ

տեղափոխման համար). լողուն ոչ մետաղական

ներ (նեցուկներ) տակառների համար. անվիկ

բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ

ներ վարագույրների համար. պահարաններ

մետաղական սկուտեղներ. իրեր չմշակված կամ

սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական օժան

մասնակի մշակված եղջյուրից. իրեր բուսական

դակ պարագաներ պատուհանների համար. ոչ

փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, բացա

մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա

ռությամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.

կալների համար. ոչ մետաղական օժանդակ

ղական

բեռնարկղեր

փականակներ

մետաղական

պարագաներ դռների համար. միս կտրատելու

կեռիկներ հագուստի համար. ոչ մետաղական

համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի

մեծ անոթներ հեղուկների համար. սպասարկ

և ճենապակի տեղափոխելու համար. համար

ման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրե

ների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ.

լու համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ

հանդերձարաններ

անձեռոցիկների, սրբիչների համար. բազմոց

մետաղական

ներ. փայտե տակառատախտակներ. փայտե

արմավենուց.

ներքնակներ.

կախիչների

ոչ

04/1

№ՄԱՍ 1

(զգեստապահարաններ).

կահույք.

իրեր

ցուցասեղաններ

ռատանգյան
լրագրերի

փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր

համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի

կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների փեղ

գալարավարագույրներ

կեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և

լվացարանների սեղաններ (կահույք). հիվան

ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե

դանոցային մահճակալներ. ոչ մետաղական

հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի շար

անիվ
ն եր մահճակալների համար. ոչ մետաղա

շերտաձողիկներից.
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կան մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյուսած

հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա

զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր) մթերք տեղա

նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատ

փոխելու

վանդաններ (կահույք). բանալիներ կախելու

համար.

հագուստի

կախիչներ

(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռ

տախտակներ.

ների փոխադրման համար. ոչ մետաղական

համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ

հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնման-

(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու

բեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ

թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա

մետաղական

կահույքի

ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե

փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվ

թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,

ներ

մեղրախորիսխներ

մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինա

փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).

րարական շաղախի համար ոչ մետաղական

նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակ

տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ.

ված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական թիթե

դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ մետա

ղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ լուսատու

ղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ

համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. բար

մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ մեքենա

ձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկա

ների համար. խցանման ոչ մետաղական միջոց

կանի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր

ներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական

ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. ծղոտից

պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակ

հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթուխի

ման ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ

զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ հովա

մետաղական

նոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ մետա

մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա

ձեռնասանդուղքներ.

կահույքի

ղական

համար.

կեռիկներ

հագուստի

համար.

պահարաններ

հեղույսներ.

ամանեղենի

խցափակման

ոչ

ղական փականակներ շշերի համար. տարբե

դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետա

րիչ

ղական ցցիկներ վրանների համար. սեղանե

հիվանդանոցների

րեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ

անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ

վարագույրների համար. դարակներ կահույքի

փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա

համար.

պլաստմասսայե

եզրեր

համար.

պահեստարաններ,

ոչ

մետաղական

ապարանջաններ

համար.

սպասարկման

կահույքի

յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների

բացառությամբ

համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա

մետաղից և քարից պատրաստվածների. վարա

նակաձողեր

գույրների քիվեր. կեռիկներ վարագույրների

սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառու

համար. կապեր վարագույրների համար. եղեգ

թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ

(հյուսելու համար հումք). իրեր կենդանիների

ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).

սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ մետաղական

ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե

կողպեքներ

տրանսպորտային

միջոցների

րից.

նկարների

համար.

մերսման

ջրատար

խողովակների

կափույրներ

(փականներ).

աթոռակներ.

համար. մետաղական նստոցներ. ցածրադիր

պլաստմասսայե

օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճա

շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ, պատ

կալների հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ

կերներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստ

(փականներ),

մասսայից.

բացառությամբ

մեքենաների

ոչ

մետաղական

կողպեքներ,

մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից

բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա

կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղան

կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ

ներ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զար

մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և

դաքանդակներ

ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ

նկարների

շրջանակների

համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
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մետաղական

տակառներ.

պատյաններ
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հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաս

ների տոպրակների համար. դռների ոչ մետա

տիկե

(կահույք).

ղական կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ.

արկղեր

պատուհանների ոչ մետաղական կամ կաուչու

խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ ման

կից սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ

կիկների համար. մանկական քայլավարժանքի

մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.

սայլակներ.

նպատակներով

պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.

օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե

դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա

բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնի

ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ

սականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելի

ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ

ներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե

մետաղական

շարժանվակներ

գալարավարագույրների

համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա

համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.

կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս

ցուցանակներ.

բամբուկե

սայլակներ

գալարավարագույրներ.

գովազդային

բարձակներ

(կահույք).

համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո

գրապահարաններ.

հատակադիր

կախիչներ

խելու

սեղանիկներ

կոստյումն երի

համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա

կանիստրներ.

սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).

սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու

ներսի շերտավարագույրներ հյուսած փայտից.

համար. մանկական մահճակալների պաշտպա

դրոցներ գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ

նիչ թափարգելներ, բացառությամբ անկողնա

տնային կենդանիների համար. ներսի պատու

յին

հանների շերտավարագույրներ (կահույք). դռան

պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա

ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ

կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով

(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ մանկա

ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ

կան

կատուների

համար.

անվավոր

ճաղափակոցների

բռնիչներ

ճանկերը

(կահույք).

ոչ

համար.

սրելու

պայուսակների

պիտակներ.

փայտե

իրեր

կախիչներ

սրբիչների

մետաղական

կլոր

սայե

համար.

ոչ

թռչնաբներ.

մետաղական
պլաստմասսայե

փայտից

սպիտակեղենի.
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կամ

կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ

ոտքերի

համար.

ոչ

մետաղական

բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երե

մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ մետա

խաներին բարուրելու համար. բարուրելիս երե

ղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպ

խաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ

սից

մետաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավա

բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի

րագույրներ. ներսի մանածագործվածքից շեր

արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռ

տավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, ոչ

նարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական

էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող միջ

նպատակներով. ճամբարային (տուրիստական)

նապատեր (կահույք). ոչ մետաղական պտու

ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակ

տակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների

ներ

ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ

աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը

(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելա

պահելու

րաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգա

դիրքի կայունացման բարձիկներ մանուկների

րանների համար. անուրներ ոչ մետաղական

համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկ

խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցա

ների համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակա

սեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատա

ձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ

կի գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական

ռետինե. դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ

բացովի օղակներ բանալիների համար. անշարժ

էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական անվակ

ոչ մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկ

ներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստա

կամ

պլաստիկից

տրանսպորտային
բարձիկներ

խաչելություններ,

միջոցների
մանուկների

համար.
համար.
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տեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող

(210) 20202035

(111) 32426

փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր գրասեղան

(220) 19.10.2020

(151) 26.03.2021

ներ. ոչ մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր

			(181) 19.10.2030
(730) «Արտաշատ-վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM

դռները բացելու համար. ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները փակելու համար. բարձ
րացնովի

պատուհանի

հոլովակներ,

պատուհանի

ոչ
ոչ

04/1
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(442) 02.11.2020
(540)

մետաղական
մետաղական

հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի կողպեք
ներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. լվա
ցարանային պահարաններ (կահույք)։
____________________
(210) 20202032

(111) 32424

(220) 19.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 19.10.2030
(730) «Արտաշատ-վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20202052

(111) 32427

(220) 26.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 26.10.2030
(730) «Վարտա Բաբալյան» ՍՊԸ, Այգեձոր 26, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(526) «OSTEOPOROSIS CENTER», «ՕՍՏԵՈ
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
(210) 20202033

(111) 32425

(220) 19.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 19.10.2030
(730) «Արտաշատ-վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM
(442) 02.11.2020
(540)

ՊՈՐՈԶԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511)
դաս 44. օստեոպորոզի ոլորտում բժշկական
կլինիկաների ծառայություններ:
____________________

(210) 20202059

(111) 32428

(220) 27.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 27.10.2030
(730) ԱԿԱԴ Ջեներլ Թրեյդինգ (Էլ.Էլ.Սի.), AE
(442) 16.11.2020
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
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(511)
դաս 9. բջջային հեռախոսներ. սմարթ
ֆոններ. համակարգիչներ. համակարգչային
սարքավորումներ.
անձնական
դյուրակիր
համակարգիչներ.
պլանշետային
համա
կարգիչներ. խելացի ժամացույցներ. էներգիայի
շարժական աղբյուրներ (վերալիցքավորվող
կուտակիչներ). էլեկտրաէներգիայի կուտա
կիչներ. սմարթֆոնների և պլանշետային
համակարգիչների պատյաններ. սմարթֆոնների
և պլանշետային համակարգիչների ծածկոցներ.
նրբաքուղեր
բջջային
հեռախոսների
համար. լիցքավորող սարքեր. մարտկոցներ.
էլեկտրահաղորդալարեր. սեղմակներ (էլեկտրա
կանություն).
լիցքավորիչներ
էլեկտրական
կուտակիչների համար. էլեկտրական կուտա
կիչներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20202064

(111) 32429

(220) 28.10.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 28.10.2030
(730)
«Սամվելյան դիզայնի և արվեստի
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(526) «BRANDY» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. բրենդի:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20202075

(111) 32430

(220) 02.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 02.11.2030
(730) «Լեյք Ինն» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց
43, բն. 17, AM
(442) 16.11.2020

04/1
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(540)

(526) «YEREVAN», «LAKE» և «INN» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, գազարագույն և կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20202095

(111) 32431

(220) 09.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 09.11.2030
(730) «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ծովակալ
Իսակովի պող. 48/1, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ
(511)
դաս 7. ներկառուցվող լվացքի մեքենա
ներ. կիսաավտոմատ լվացքի մեքենաներ.
սպասք լվացող մեքենաներ. ներկառուցվող
սպասք լվացող մեքենաներ. էլեկտրական
մսաղացներ. խառնիչներ. հյութահանի, խառ
նիչների և աղացի հավաքածուներ. խոհանո
ցային էլեկտրական աղացներ(մանրատիչներ).
բլենդերներ. մանրացնող սարքեր. սենդվիչ
պատրաստող սարքեր. շերտահատներ. սրճա
ղացներ. հարիչներ. էլեկտրական հյութամզիչ
ներ. օդը խոնավացնող սարքեր. պահածոների
էլեկտրական բացիչներ. 3D-տպիչներ. փոշե
կուլների խոզանակներ. փոշեկուլի կճափո
ղեր. փոշեկուլների գլխադիրներ հոտավետ և
ախտահանող նյութեր ջրցողելու համար. փոշե
կուլների պարկեր. պղպեղի աղացներ, բացա
ռությամբ ձեռքով կառավարվողների. կարի
մեքենաներ. հաց կտրող մեքենաներ. տրանս
պորտային միջոցները լվանալու կայանքներ.

66
66

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

կանխավճարով աշխատող լվացքի մեքենա
ներ. սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ. գորգա
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր.
կարի մեքենաներ. կցակարման կարի մեքենա
ներ. լվացամեքենաներ, չորացնող մեքենա
ներ. խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ.
խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչներ. բան
ջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ.
դաս 8. մազ կտրող սարքեր. էպիլյատոր
ներ. արդուկներ. ածելիներ. սեղանի սպասք
(դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). միս
ծեծելու մուրճ. ունելիներ մազերը գանգրացնե
լու համար. սեղանի պատառաքաղներ. բան
ջարակտրատիչներ. թեփուկները հեռացնելու
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակ
ներ. բանջարեղեն կտրատելու հարմարանքներ.
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. դանակ
խեցեղեն
ներ. բանջարեղենի դանակներ.
դանակներ. խոհանոցային մանդոլիններ. գդալ
ներ. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ.
պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ.
ձեռքով կառավարվող պարուրաձև բանջա
րակտրատիչներ. մազահեռացման լազերային
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների.
դաս 9. կշեռք
ներ. աու
դիո նվա
գար
կիչ
ներ. խտասկավառակների նվագարկիչներ,
DVD–նվագարկիչներ. նվագարկիչներ. հեռա
խոսային ապարատներ, անլար հեռախոսներ.
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոններ. տնային
կինոթատրոններ.
դյուրակիր համակարգիչ
ներ. անձնական դյուրակիր համակարգիչներ.
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների
համար. համակարգիչներ. համակարգչային
տպիչներ, պլանշետային համակարգիչներ.
համակարգիչների ստեղնաշարեր. տեսախցիկ
ներ. խտասկավառակների նվագարկիչներ.
ջրաչափներ. հաշվասարքեր. գրպանի հաշ
վասարքեր. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. դյուրա
կիր մեդիանվագարկիչներ. լուսապատճենման
ապարատներ. լուսանկարչական ապարատ
ներ. միկրոֆոններ. սմարթֆոններ. սմարթժամացույցներ.
դաս 11. սառնարաններ. ներկառուցվող սառ
նարաններ. լվացքի էլեկտրական չորանոցներ.
սառցարաններ. ներկառուցվող սառցարաններ.
գազօջախներ. ներկառուցվող գազօջախներ,
խոհանոցային սալօջախներ. խոհանոցային
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ներկառուցվող սալօջախներ. էլեկտրական
հովհարներ. դիսպենսերներ՝ տեղակայանք
ներ ջրի սառեցման համար. օդորակիչներ.
գազով և էլեկտրական ջրատաքացուցիչներ.
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). ջեռոցներ.
ներկառուցվող ջեռոցներ. էլեկտրական վառա
րաններ. օդաքաշ պահարաններ. ներկառուց
վող օդաքաշ պահարաններ. չիր պատրաստող
սարքեր. բազմաեփ սարքեր. միկրոալիքաին
վառարաններ. ներկառուցվող միկրոալիքային
վառարաններ. վարսահարդարիչներ. սննդի
էլեկտրական գոլորշեփներ. էլեկտրական թեյ
նիկներ. էլեկտրական սրճեփներ. էլեկտրական
ճարպաջեռոցներ. հացթուխներ. տոստերներ.
էլեկտրական գրիլներ. ջեռուցման կաթսաներ.
գազի կաթսաներ. բազմապրոֆիլ կաթսաներ.
ջրի մաքրման տեղակայանքներ. զտիչներ խմե
լու ջրի համար. վառարաններ հացաբուլկեղենի
համար. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեր
մակներ ոտքերի համար. ըմպելիքներ սառեցնե
լու ապարատներ. ջահեր. էլեկտրական լամպեր.
ապարատներ լվացասենյակներում ձեռքերը
չորացնելու համար. չորացման ապարատներ և
տեղակայանքներ.
14.ժամացույցներ (բացառությամբ
դաս
ձեռքի). ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ).
էլեկտրական ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույց
ներ.
20. խոհանոցային կահույք. հյու
դաս
րասենյակի կահույք. ննջասենյակի կահույք.
միջանցքի կահույք. գրասենյակային կահույք.
բազմոցներ. բարձեր. բազմոցի բարձեր. ներք
նակներ. բազկաթոռներ. բարձեր. անկողնային
պարագաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի.
գրասեղաններ
(կահույք).
մահճակալներ.
փայտե մահճակալներ. հագուստի կախիչներ
(կահույք). դարակաշարեր. զգեստապահարան
ներ. լվացարանային պահարաններ (կահույք).
պահարաններ. սպասքապահարաններ. ցուցա
պահարաններ (կահույք). կոմոդներ. սեղաններ.
աթոռներ. աթոռակներ. պահարաններ ամանե
ղենի համար. հայելիներ. բացովի թեթև բազ
կաթոռներ. սպասարկման անվավոր սեղաններ
(կահույք).
դաս 21. տակդիրներ արդուկների համար.
տախտակներ արդուկելու համար. արդուկի
սեղաններ. թավաներ. բաժակներ ըմպելիք
ների համար. կաթսաներ. կավե կաթսայիկներ.
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տաք ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթ
սաներ. խոհանոցային տախտակներ կտրա
տելու համար.խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. խոհանոցային վրձիններ. խոզա
նակներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. տակդիրներ դանակների
համար սեղանի սպասքավորման համար.
խոհանոցային քերիչներ. դանակներ թխվածք
ներ կտրելու համար (խոհանոցային պարագա
ներ). սխտորքամիչներ (խոհանոցային սպասք).
խոհանոցային հավանգներ. աղցանամաններ.
սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղա
նի սպասք). սառույց և սառույցով ըմպելիքներ
պատրաստելու մետաղական անոթներ. պնակ
ներ. շաքարամաններ. թրմելու թեյամաններ.
գավաթներ, գեղարվեստական իրեր ճենապա
կուց, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակա
վից կամ ապակուց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլավ
ն եր ոչ էլեկտրական
շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ.
ոչ էլեկտրական սրճեփներ. սուրճի սպաս
քակազմեր (սեղանի սպասք). դույլեր բադյա
ներ. բաժակներ (անոթներ). գավաթներ.
արդուկի սեղանների պատյաններ. սպիտակե
ղենի հովանոցաձև չորանոցներ. կենցաղային
ոչ էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային
սպասք. խոհանոցային սպասքի հավաքակազ
մեր. կաղապարներ (խոհանոցային սպասք).
սպասք համեմունքների համար. գրիլներ,
ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). եփելու
սպասք. խոհանոցային շերեփներ. կենցաղա
յին սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
աղացներ. սպասքակազմեր (սեղանի սպասք).
սկուտեղներ. սպասք լվանալու խոզանակներ.
սպասքի շերեփներ. հացամաններ. բյուրեղա
պակյա ամանեղեն. հախճապակյա ամանեղեն.
ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ (վազա
ներ). կավե ամանեղեն.
դաս 24. գործ
վածք
ներ և նրա փո
խա
րի
նիչներ. սպիտակեղեն տնային տնտեսության
համար վարագույրներ մանածագործվածքից
կամ պլաստմասսայից. վերմակներ, ծածկոց
ներ. աղվափետուրից վերմակներ, ծածկոցներ.
անկողնու սպիտակեղեն. սրբիչներ մանածա
գործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու անձեռո
ցիկներ (սրբիչներ). բարձերեսներ. պատյաններ
բարձերի համար. անկողնու ծածկոցներ. լու
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սամփոփներ. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների.
դաս 27. գորգեր. լոգարանի գորգիկներ.
հատակի հրակայուն գորգեր բուխարու և խորո
վածի մանղալների համար. մանածագործական
պաստառներ.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտ
րային ծառայություններ. էլեկտրատեխնիկայի,
կենցաղային տեխնիկայի մեծածախ և մանրա
ծախ առևտուր. էլեկտրատեխնիկայի, կենցա
ղային տեխնիկայի առցանց վաճառք.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառա
յություններ. միջնորդություն անշարժ գույքի
հետ կապված գործառնություններում. անշարժ
գույքի գնահատում. կապիտալ ներդրումն եր.
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում.
փոխառությունների տրամադրում (ֆինանսա
վորում). անշարժ գույքի կառավարում. բնակա
րանների վարձակալություն. գրասենյակների
վարձակալություն (անշարժ գույք). միջնորդա
յին ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններ.
37. ռադիոէլեկտրոնային սար
դաս
քավորումն երի նորոգում և տեղակայում.
էլեկտրատեխնիկայի և կենցաղային տեխ
նիկայի վերանորոգում, տեղադրում և տեխ
նիկական սպասարկում. ավտոմեքենաների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
գրասենյակային սարքավորումն երի և տեխ
նիկայի տեղադրում, վերանորոգում և տեխ
նիկական սպասարկում. հրդեհային ազդաս
արքերի տեղադրում և վերանորոգում. հակա
առևանգման
համակարգերի
տեղադրում
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների
վերանորոգում, ջեռուցման սարքավորումն երի
տեղադրում և վերանորոգում. օդի լավորակման
սարքավորումն երի տեղադրում, վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. շինարարություն.
խոհանոցային սարքավորումն երի տեղադրում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
տրանսպորտային միջոցների յուղում. տրանս
պորտային միջոցների լվացում. մեքենայական
սարքավորումն երի տեղադրում. վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. կահույքի վերա
կանգնում. սառնարանային սարքավորումն երի
տեղադրում և վերանորոգում. տրանսպորտա
յին միջոցների հակակոռոզիական մշակում.
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տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավորում
և սպասարկում). տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտա
յին միջոցների մաքրում. կահույքի վերականգ
նում վնասված տրանսպորտային միջոցների
վերանորոգում. համակարգիչների տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
էլեկտրական սարքավորումն երի աշխատան
քում խանգարումն երի վերացում.
դաս 40. դարբնոցային աշխատանքներ.
դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում. արդյունաբերական դիզայն.
ինտերիերի դիզայն. այցեքարտերի ձևավորում.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. հյու
րանոցների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո
րանների ծառայություններ. բարերի ծառայու
թյուններ. մոթելների ծառայություններ.
դաս 44. կենդանիների բուծում. բույսերի
աճեցում. գեղեցկության սրահների ծառայու
թյուններ. վարսավիրանոցների ծառայություն
ներ. լանդշաֆտային դիզայն:
____________________

(210) 20202099

(111) 32432

(220) 09.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 09.11.2030
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. համպար
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ սպիտա
կեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
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(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե
տամպոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
դիմակներ.
բերգամոտի
յուղ.
կավիճ
սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող
ներ
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկ
կաշվի
գունաթափման
համար.
աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ
բերանի
խոռոչի
ողողման
համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար.
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից.
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
պատրաստուկներ
մազերը
գանգրացնելու
համար. արհեստական թարթիչներ. թար
թիչների
տուշ՝
ներկ.
պատրաստուկներ
ողորկման
համար.
կոշիկների
խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների
փայլեցման
համար.
փայլ
տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր.
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից.
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր
զուգարանի ջրի համար. պահպանող բաղա
դրություններ կաշվի համար (փայլեցնող).
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոց
ներ կենդանիների համար. կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու
միջոցներ.
կոսմետիկական
մատիտներ.
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական
կրեմներ. լվացքի սոդա մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր, կրեմներ կաշվի համար. լվացող
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միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու
համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
ատամնափոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր.
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային
հակաստատիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատ
րաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի
կտորներ. պատրաստուկներ գունազերծման
համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր.
օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ.
խունկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ.
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար.
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ (պար
ֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների
բաղադրություններ
հոտավետ
համար.
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա).
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից պատ
րաստվող հրուշակեղենի համար (եթերային
յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական
վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
համար.
կոսմետիկական
նպատակների
հելիոտրոպին.
կոսմետիկական
յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն
(պարֆյումերիա).
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս
տուկներ
լվացքի
համար.
արդուզարդի
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝
հողմապակիների,
մաքրման
համար.
պատրաստուկներ
գործվածքները
կոկելու
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի
համար.
մուշկ.
չեզոքացնող
միջոցներ
մշտագանգրացման
համար.
շամպուններ.
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. պատրաս
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տուկներ
եղունգների
խնամքի
համար.
պատրաստուկներ
պատի
պաստառները
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ.
հղկաքարեր
ողորկման
համար.
պեմզա
(չեչաքար).
շրթներկեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
դիմափոշի.
պատրաստուկներ
սափրվելու
համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի)
տալկ.
կոսմետիկական
ներկանյութեր.
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. տեր
պենթինի
յուղ
ճարպազերծման
համար.
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ.
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով.
արդուզարդի
միջոցներ
քրտնելու
դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու
դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր.
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող,
շիբեր
մաքրող
միջոց).
ալյումինային
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային
յուղեր).
բուրավետիչներ
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր).
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների
համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. ներկանյութեր
մորուքի և բեղերի համար. կոսմետիկա
կան
պատրաստուկներ
նիհարելու
համար.
սոսինձներ
արհեստական
թարթիչների
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ
փոխատիպ
նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
գունազրկող
միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ
ատամների
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պրոթեզները մաքրելու համար. պատրաս
տուկներ ջրհորդանները մաքրելու համար.
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար (ոչ
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձե
ռոցիկներ.
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների
ողորկման
համար.
կպչուն
նյութեր
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու
լոսյոններ.
լաքեր
մազերի
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
թարթիչների
համար. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից
և խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի
թարմացման համար. պատրաստուկներ չոր
մաքրման համար. պատրաստուկներ մանրա
տախտակի վրայից մոմը հեռացնելու համար
(մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող մոմ
հատակի համար. հեղուկներ հատակի համար,
որոնք կանխում են սահելը. սեղմված օդով
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար.
ժել ատամների սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևներին
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ
նյութեր
սպասք
լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
շերտիկներ
շնչառությունը
թարմացնելու
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների
համար.
մաքրող
միջոցներ
անձնական
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե
վերայով
կոսմետիկական
նպատակների
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների
համար.
բալզամներ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն
պիտակներ եղունգների համար.
արևա
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ.
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական
նպատակների
համար.
սպիտակեցնող
շերտիկներ ատամների համար. սննդային
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բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական
կոսմետիկական
պատրաստուկներ.
ոչ
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի
համար. շամպուններ կենդանիների համար (ոչ
բժշկական
խնամքի
միջոցներ).
պատ
րաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ
անձնական
հիգիենայի
կամ
հոտազերծման համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող)
միջոցներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
մերսման
մոմեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային
վիրակապեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
փայլփլուքներ
եղունգների համար. միցելյար ջուր. մարմնի
ներկեր կոսմետիկական նպատակների համար.
մարմնի
հեղուկ
լատեքսային
ներկեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
ատամնամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով
տոգորված
բամբակ.
լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ
անձեռոցիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202100		

(111) 32433

(220) 09.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 09.11.2030
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM
(442) 01.12.2020
(540)
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(511)
դաս 5 ատամն աբուժական հղկանյութեր.
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու
համար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկա
կան նպատակների համար. սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ ատամն աբու
ժական նպատակների համար. ատամն աբու
ժական ամալգամն եր (սնդկազոդք). օսլա
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների
համար. անզգայացնող միջոցներ. սամիթի յուղ
բժշկական նպատակների համար. կպչուն սպե
ղանիներ. արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձ
րացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու կենդա
նիներին ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ
թեյերի փունջ. ցրտահարությունից պաշտպա
նող քսուքներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ.
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. միջոց
ներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ.
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ պատ
րաստուկներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ.
ապանեխված բամբակ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների կուլտուրաների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկ
ներ բժշկական նպատակների համար. աղեր
հանքային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնա
յին վաննաներ. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
բալասանային
պատրաստուկներ
համար.
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամն եր
բժշկական
նպատակների
(բալասաններ)
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. միջատասպան միջոցներ. փայ
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տածուխ
դեղագործական
նպատակների
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. բուժիչ
ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. պատրաս
տուկներ այրվածքները մշակելու համար. կաշու
(ակացիայի, արմավենու էքստրակտ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ ոսկրակոշտուկները բուժելու համար.
կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի ճանճասպեղանուց.
ռետին ատամն աբուժական նպատակների
համար. օշարակներ դեղագործական նպա
տակների համար. դեղապատիճներ. դեղագոր
ծական պատրաստուկներ. վիրակապեր տաք
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ
շների համար. քիմիա-դեղագործական պատ
րաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղա
գործական նպատակների համար. քլորաֆորմ.
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ բժշկա
կան նպատակների համար. ատամի ցեմենտ
ներ. ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
կաղապարամոմեր ատամն աբուժական նպա
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար.
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր կեն
դանիների համար. աչքի թրջոցներ. վիրակա
պեր կոմպրեսների համար. վիտամինային
պատրաստուկներ. քիմիական հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար. կենդուրանգի կեղև բժշկական նպա
տակների համար. դեղեր փորկապության դեմ.
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. քիմիա
կան հակաբեղմն ավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգի
ական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. պատրաս
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար.
բամբակ բժշկական նպատակների համար.
պատրաստուկներ
արև
դեղագործական
այրուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտ
ներ. ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող
արյուն
կանգնեցնող
պատրաստուկներ.
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ
թույն). պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ
դեղագործական նպատակների համար. նյու
թեր ատամնալց
ման հա
մար. նյու
թեր ատամ
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ների ծեփապատճենների համար. լաքեր
ատամն երի համար. մածիկներ (մաստիկա)
ատամն երի համար. բժշկական վիրակապման
նյութեր. ճենապակի ատամի պրոթեզների
համար. պատրաստուկներ ատամն երի դուրս
գալը հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, բացա
ռությամբ մարդկանց կամ կենդանիների համար
նախատեսվածների. պատրաստուկներ մկնե
րին ոչնչացնելու համար. հաց շաքարախտով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաս
տող դեղագործական միջոցներ. դիգիտալին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղև
ներ դեղագործական նպատակների համար.
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաստուկ
ներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնե
լու համար. հակասպորային պատրաստուկներ.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական նպա
տակների համար. պարզ եթերներ դեղագործա
կան նպատակների համար. վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. էվկալիպտի (նիվենու)
թուրմ դեղագործական նպատակների համար.
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպա
տակների համար. լուծողականներ (մաքրող
միջոցներ). ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ.
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց
ներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակների
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ վիրա
կապերի համար. լուծողական միջոցներ. դոն
դողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակների
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպա
տակների համար. մանրէասպաններ. գլիցերա
ֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակների
համար. կտավատի սերմ դեղագործական նպա
տակների համար. քսուքներ բժշկական նպա
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տակների համար. քսուքներ անասնաբուժական
նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաս
տուկներ հղիության ախտորոշման համար. բու
ժիչ
յուղեր.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանանեխի յուղ դեղագործական
նպատակների համար. հիդրաստին. հիդրաս
տինին. խոնավածուծ բամբակ. սերմն ահեղուկ
արհեստական բեղմն ավորման համար. ռեպե
լենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպ
տոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ
բժշկական նպատակների համար. յալապա (լու
ծողականներ). ունաբ դեղորայքային. մատու
տակ դեղագործական նպատակների համար.
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ)
(միջատասպաններ). կաթնային ֆերմենտներ
դեղագործական նպատակների համար. ածի
կակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակ
ների համար. լվացող միջոցներ կենդանիների
համար (միջատասպաններ). ալ յուր կտավատի
սերմից դեղագործական նպատակների համար.
դեղագործական
նպատակների
լոսյոններ
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար.
խմորիչներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ցամաքային կակ
ղամորթներին ոչնչացնելու համար. քսուքներ.
լուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական
նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. դաղձ (անանուխ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու բույսերը
ոչնչացնելու համար. ծծմբային ձողիկներ
(ախտահանիչ միջոցներ). բժշկական շրթնաք
սուքներ. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար. շիճուկներ. սնդիկային քսուքներ. սնու
ցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմն երի համար.
միկրոօրգանիզմն երի մանրէախմբեր բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակների
համար. պաստեղներ դեղագործական նպա
տակների համար. թույն առնետների համար.
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կպչուն ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճե
րին ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագոր
ծական նպատակների համար. լոսյոններ
անասնաբուժական նպատակների համար.
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակ
ների համար. քիմիական պատրաստուկներ
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու
համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսուք
ներ դեղագործական նպատակների համար.
ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն. օպո
դելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժության
համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպա
տակների համար. թուղթ մանանեխային սպե
ղանիների համար. միջոցներ մակաբույծներին
ոչնչացնելու համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ մաշկի խնամքի համար. խոտային
թեյեր բժշկական նպատակների համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ թեփը հեռացնե
պեպսիններ
(ֆերմենտներ)
լու
համար.
նպատակների
համար.
դեղագործական
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար. առաջին օգնության լրացված դեղա
տուփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույ
ներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո (դաբա
ղային էքստրակտ) բժշկական նպատակների
համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց)
բժշկական նպատակների համար. քինաքինայի
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների
համար. քինոլին բժշկական նպատակների
համար. ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բու
ժական) նպատակների համար. ռադիում
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. տոնուսը բարձ
րացնող միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ).
ազոտաթթվական հիմն ային բիսմութ դեղագոր
ծական նպատակների համար. սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. արյուն
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
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տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր.
ցավամոքիչ դեղամիջոցներ տրանկվիլիզատոր
ներ. հասկաժանգ դեղագործական նպատակ
ների համար. դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության
համար. մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկ
ներ հողը մանրէազերծելու համար. քնաբերներ.
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող (արյու
նարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական նպա
տակների
համար.
սուլֆամիդային
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս
տուկներ). դեղամոմեր. գինեքար դեղագործա
կան նպատակների համար. բևեկնայուղ
դեղագործական նպատակների համար. տեր
պենթին
դեղագործական
նպատակների
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
պատրաստուկներ.
քիմիական
բուժական
պատրաստուկներ վարակված խաղողը մշակե
լու համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին
ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկա
համար.
դիետիկ
կան
նպատակների
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար.
մանկական սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղա
գործական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. քսուք
ներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ
դեղագործական նպատակների համար. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. քափուրի
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր
բժշկական նպատակների համար. բյուրեղաց
ված սառնաշաքար բժշկական նպատակների
կարբոնիլ
(հակամակաբուծային
համար.
միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպա
տակների համար. գազեր բժշկական նպատակ
համար.
ամենօրյա
միջադիրներ
ների
(հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղագործական

74
74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

նպատակների համար. բժշկական միջոցներ
նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային (թաղան
թանյութային)
եթերներ
դեղագործական
նպատակների համար. կաուստիկներ դեղա
գործական նպատակների համար. պարզ ցել յու
լոզային
(թաղանթանյութային)
եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. հացա
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ դեղա
գործական նպատակների համար. կոլոդիում
դեղագործական նպատակների համար. թթու
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա
գործական նպատակների համար. ատամն ա
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. գլիցերին բժշկական նպատակների
համար. միքստուրաներ. ֆերմենտներ դեղա
գործական նպատակների համար. ծծմբածա
ղիկ դեղագործական նպատակների համար.
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական
նպատակների համար. ծխելու խոտեր բժշկա
կան նպատակների համար. բժշկական պատ
րաստուկներ ծխեցման համար. գխտորաթթու
դեղագործական նպատակների համար. վազե
լին բժշկական նպատակների համար. խաղո
ղաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական նպատակների
համար. դեղնախեժ բժշկական նպատակների
համար գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական
նպատակների համար. գայլուկի լուծամզուքներ
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակ
ների համար. գերչակի յուղ բժշկական նպա
տակների համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական
նպատակների համար. յոդ դեղագործական
նպատակների համար. յոդիդներ դեղագործա
կան նպատակների համար. ալկալիական
մետաղների յոդիդներ դեղագործական նպա
տակների համար. իզոտոպներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար.
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա
պողների համար. կենսաբանական պատրաս
տուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. քիմիական պատ

04/1

№ՄԱՍ 1

րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական ռեակտիվ
ն եր բժշկական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար.
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպա
տակների համար. սննդային նրբաթելեր. ֆեր
մենտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտային
(խմորիչ)
պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզապահու
թյամբ տառապողների համար. չորարարներ
բժշկական նպատակների համար. դեղամիջոց
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. միկրոտար
րերով
պատրաստուկներ
մարդկանց
և
կենդանիների համար. ամինաթթուներ բժշկա
կան նպատակների համար. ամինաթթուներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. մայրու կեղև, որն օգտագործվում է
որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը
ճնշելու համար. պատրաստուկներ բրոնխները
լայնացնելու համար. կոշտուկային բարձիկներ.
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար.
ստերոիդներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. վիրաբուժական հյուս
վածքապատվաստներ կենդանի հյուսվածքնե
րից. բժշկական նպատակներով օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ հագուստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հեշ
տոցային լվացման միջոցներ բժշկական նպա
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տակների
համար.
ցողունային
բջիջներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ցողունային բջիջներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. մշակաբույսեր կենսաբանա
կան հյուսվածքներից բժշկական նպատակների
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական հյուս
վածքներից անասնաբուժական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար. մանկական խանձարուրներ. մանկա
կան կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժական
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելումն եր
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելումն եր
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավե
լումն եր. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի
կաթից. ակնամոմ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումն եր ակնամո
հավելումն եր
մից.
սննդային
բույսերի
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումն եր ֆեր
մենտներից. սննդային հավելումն եր խաղողա
շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելումն եր
լեցիթինից. սննդային հավելումն եր ալգինա
տից. ալգինատներ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումն եր կազեինից.
սննդային հավելումն եր պրոտեինից. պրոտեի
նից սննդային հավելումն եր կենդանիների
համար. ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակ
ներով. սպիրտ դեղագործական նպատակների
համար. պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտա
նի կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոց
ներ. վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ
կենսաբանական մարկերներ բժշկական նպա
տակների համար. պատրաստուկներ կորյակա
յին հիվանդությունները բուժելու համար.
բուժական անասնակեր կենդանիների համար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայ
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տիկներ բժշկական օգտագործման համար
բամբակյա տամպոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանկական սննդային խառնուրդ
ներ. կաթի փոշի երեխաների համար.
հյուսվածքապատվաստներ (կենդանի հյուս
վածքներ). կոլագեն բժշկական նպատակների
համար. բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ) դեղագործական նպատակների համար.
դեղագործական ապրանքներ. միկրոօրգա
նիզմն երից պատրաստուկներ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա
կան
նպատակների
համար.
բույսերի
էքստրակտներ
բժշկական
նպատակների
համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր.
իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաս
տուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական նպա
բժշկական
նպատակներին
տակներով.
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ.
բժշկական նպատակներին հարմարեցված
համասեռ սնունդ. նախապես լցված ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակներով. բժշկական
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով
չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ անասնաբու
ժական նպատակներով. կապակցող միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
ատամն ափոշիներ. բուժիչ պատրաստուկներ
ոջիլների դեմ (պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան
շամպուններ. միջատասպան շամպուններ կեն
դանիների համար. անասնաբուժական միջա
տասպան լվացող միջոցներ. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. սափրվելուց հետո օգտագործվող
բուժական լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ.
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բու
ժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար. ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառ
ներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակ
ների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելումն եր. վիտամինային հավե
լումն երով սպեղանալաթեր. սննդային հավե
ազդեցությամբ.
լումն եր
կոսմետիկական
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվե
լու համար. նիկոտինային սպեղանալաթ ծխե
լուց հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ
դեղագործական արտադրանքի համար. քիմի
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ական պատրաստուկներ վարակված հացահա
տիկային բույսերը մշակելու համար. մաշկային
ներարկային լցանյութեր. միջատասպան նյու
թերով տոգորված ապարանջաններ. բուժիչ
ատամն ամածուկ. մերսման ժելեր բժշկական
նպատակների համար. ցավազրկող ձողեր
գլխացավի դեմ. հակաբեղմն ավորիչ սպունգ
ներ. միանգամյա օգտագործման լողալու խան
ձարուրներ երեխաների համար. բազմակի
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. խանձարուրներ փոխելու միան
գամյա օգտագործման փռոցներ երեխաների
համար. կենդանի հյուսվածքներ պարունակող
ոսկրային լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնա
յին բալոններ բժշկական նպատակների համար.
կանեփ բժշկական նպատակների համար.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրա
սենյակային մակնշման մեքենաներ. գրասենյա
կային ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար.
հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմ
ներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար
ներ). սիգարների օղակներ (սիգարների
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթապա
նակներ (գրասենյակային). պնակիտներ գրելու
համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու
համար կավ. հաշվողական աղ յուսակներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակ
ված կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր.
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտե
օղակներով
թղթապանակներ.
զագրքեր).
ժապավեններ
(գրասենյակային
կպչուն
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
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ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). նկարիչների վրձիններ. բյուվարներ (սե
ղանի
թղթապանակներ).
դրոշմակներ
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկ
ներ. զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ
կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր կնքե
լու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. մատնա
կալներ (գրասենյակային պիտույքներ). տպա
տառեր. պատճենահան թուղթ (գրասենյակային).
թուղթ գրանցող սարքերի համար. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր). քառանկյուն գծագրական
քանոններ. քարտեր. ուսուցողական նյութեր
(բացառությամբ սարքերի). կատալոգային քար
տեր (գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). ստվա
րաթուղթ. ստվարաթղթե տուփեր բոլորագլ
խարկների համար. ծակոտված քարտեր
ժակքարդյան մանածագործական հաստոցների
ստվարաթղթե
դիտափողակներ.
համար.
կատալոգներ. սեղմիչներ կատալոգային քար
տերի համար. երգարաններ. տպագրական
շարվածքի սեղաններ. թղթապանակներ փաս
տաթղթերի համար. նկարակալներ. տպարա
նային
թվային
տառամարմիններ.
տուշ.
գունավիմագրիչներ.
մոմ
մոդելավորման
համար, բացառությամբ ատամն աբուժության
մեջ օգտագործվողի. քարտարաններ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ծակատիչներ (գրասե
զուգարանի
թուղթ.
գրքեր.
նյակային).
գծագրական
կարկիններ.
տպարանային
տառամարմիններ (թվային և տառային). շար
վածքային դազգահներ. արկղիկ պանակներ
նամակագրության համար. թղթե տոպրակներ.
հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանք
ներ). թանաք ուղղումն եր կատարելու համար
(հելիոգրաֆիա). մատիտների համար գրիֆել
կտրվածքներ
ներ.
հյուսվածքաբանական
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական կորա
քանոններ. կազմեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրության
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համար. կավիճ դերձակների համար. կավիճի
բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ
մատիտներ. թղթե տարողություններ սերուցքի
համար. գրասենյակային ճարմանդներ. գրամե
քենաների գլանիկներ. փոխադրանկարներ.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծագրա
կան տախտակներ. գծագրական պիտույքներ.
գծագրական գործիքներ. դիագրամն եր (տրա
մագրեր).
ծրարներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
կրկնակիչներ.
օֆորտներ.
փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր. գրամե
քենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական).
գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու միջոց
ներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդանշան
ներ (թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
լուսանկարներ.
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
ռեգիստրներ
գծագրագործիքատուփեր.
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
պարագաներ,
բացառությամբ
նյակային
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալ
վանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական քար
տեզներ.
գլոբուսներ.
ջրաներկ
բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆի
պատկերներ.
կական
(գծանկարչական)
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
տակներ.
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
բացիկներ.
տպագիր
ներ).
փոստային
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
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տպագրական հրատարակություններ. դաս
ագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշած
ծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ
(գրասենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրա
ֆարետներ նկարելու համար. շաբլոններ.
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետ
րեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան). կազմարարական նյութեր. գործված
պաստառ կազմարարական աշխատանքների
համար. թելեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. գործված պաստառ փաս
տաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
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փաթեթավորելու համար. բարձիկներ դրոշմակ
նիքների համար. դպրոցական պիտույքներ
(գրասենյակային). էջանիշներ գրքերի համար.
շնորհավորական բացիկներ. ստեատիտ (դեր
ձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ.
սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ
աշխատասեղանի համար. գրամեքենաների
ստեղներ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ.
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշ
մակնիքների, դրոշմակների համար. տրանս
պարանտներ (գրասենյակային ապրանքներ).
հարմարանքներ գլխազարդեր պատրաստելու
համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. սոսն
ձող նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն երիզներ գրասե
նյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. հաս
ցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենա
ների համար. ալմանախներ. օսլայի շրեշ
(սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ կենցա
ղային նպատակների համար. նկարելու վրձին
ժապավեններ
ներ.
ինքնասոսնձվող
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից փափուկ թերթեր փաթեթա
վորման համար. գրասեղանի պահարաններ
գրասենյակային պիտույքների համար (գրասե
նյակային պարագաներ). սոսինձներ գրասե
նյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. թուղթ կտրելու դանակներ (նամակ
բացելու). թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակ
ներ աղբի համար. մատիտ սրելու հարմարանք
ներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
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սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռո
ցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.
գծագրական անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ
(գծագրական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե կոսմե
տիկ անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվա
րաթղթից պիտակներ. փորագրական ասեղներ
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր փաթե
թավորման համար. բուսախեժ (սոսինձներ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն պաստառ գրասենյակա
յին նպատակների համար. ձկան սոսինձ.
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում
սնունդ պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ
սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ
թաղանթներ դարսակման համար. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ցափայտեր,
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
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տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար.
ամրակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ). թուղթ բժշկական զննման սեղանների
համար. ատամն աբուժական սկուտեղների
թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ (գրասե
նյակային
պիտույքներ).
տրաֆարետներ
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշ
վեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար:
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց դեղին, մուգ և բաց կանաչ, երկնագույն,
սպիտակ, մարմնագույն, վարդագույն, սև, շագա
նակագույն և դարչնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս
5. դեղագործական և բժշկական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ
սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202120		

(111) 32435

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(210) 20202106		

(111) 32434

(220) 10.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 10.11.2030
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH
(442) 01.12.2020

80
80

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բորդո, բաց կանաչ, կարմիր, մուգ կանաչ,
դեղին, սպիտակ, մոխրագույն, գազարագույն,
ոսկեգ ույն, կապույտ, կաթնագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
30. ջրիմուռներ (համեմունք).
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդա
մթերքը
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք.
եգիպտացորենի
փաթիլներ.
ադիբուդի.
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.
պաղպաղակ.
նրբաբլիթներ.
սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված
ուտելիքներ.
սննդային
օսլա.
խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշա
կեղենի
համար.
աղացած
կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
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(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավար
ներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
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սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակա
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար.
պելմեններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
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հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր.
բիբիմբափ
(բանջարեղենի
և
տավարի
մսի
խառնուրդով
բրինձ).
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող
բրինձ.
հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202123		
(220) 16.11.2020

(111) 32436
(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
մանուշակագույն, ոսկեգույն, բաց սև, դեղին,
կապույտ, սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
30. ջրիմուռներ (համեմունք).
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը
պաքսիմատ.
պահածոյացնելու
համար.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք.
եգիպտացորենի
փաթիլներ.
ադիբուդի.
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.
պաղպաղակ.
նրբաբլիթներ.
սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
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ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ.
շաքար.
բուրավետարար
ներ հրուշակեղենի համար (բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
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մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների
համար.
սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր.
թեյի
փոխարեն
օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից
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պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր.
բիբիմբափ
(բանջարեղենի
և
տավարի
մսի
խառնուրդով
բրինձ).
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող
բրինձ.
հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմուն
քով (պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________
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(210) 20202126		

(111) 32437

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
գազարագույն, դեղին, սպիտակ, մուգ և բաց
կարմիր, մուգ և բաց կանաչ, բաց մանուշա
կագույն, կապույտ, սև , կարմիր, մուգ մանուշա
կագույն, վարդագույն, բաց կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
30. ջրիմուռներ (համեմունք).
դաս
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք.
եգիպտացորենի
փաթիլներ.
ադիբուդի.
կայունա
րարներ հարած սերուցքի համար.
սննդային
պաղ
պաղակ.
նրբաբլիթներ.
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.

04/1

№ՄԱՍ 1

բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդա
յին ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
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սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտա
ցորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար.
հացաթխման
փոշի.
կերակրի
սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակա
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկ
ներ. արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար.
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պելմեններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր.
բիբիմբափ
(բանջարեղենի
և
տավարի
մսի
խառնուրդով
բրինձ).
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող
բրինձ.
հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________
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(210) 20202127		

(111) 32438

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ և բաց շագանակագույն, սպիտակ, ոսկե
գույն, կապույտ, սև, կարմիր, բաց և մուգվար
դագույն, դեղին, գազարագույն, բաց և մուգ
կանաչ, մանուշակագույն, մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
30. ջրիմուռներ (համեմունք).
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքա
բլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք).
համեմունքներ.
քաղցրավե
նիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի.
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա
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(բնահյութ), բացառությամբ եթերային էսեն
ցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշա
կեղենի
համար.
աղացած
կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատու
տակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
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սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակա

04/1

№ՄԱՍ 1

րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար.
պելմեններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի.
արագ
(ակնթարթային)
եփվող
բրինձ.
հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
սառույցի
խորա
սերմնահատիկներ
նարդիկներ.
մշակված
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
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սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202133		

(111) 32439

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ արծաթագույն, կանաչ, մուգ շագանա
կագույն, մուգ կարմիր, բաց կարմիր, կապույտ,
բաց և մուգ ոսկեգույն, բաց և մուգ կանաչ,
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
30. ջրիմուռներ (համեմունք).
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
մանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը
համե
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
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թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք.
եգիպտացորենի
փաթիլներ.
ադիբուդի.
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա
(բնահյութ), բացառությամբ եթերային էսեն
ցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշա
կեղենի
համար.
աղացած
կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
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աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտա
ցորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար.
հացաթխման
փոշի.
կերակրի
սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահա
ծոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրություններ
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խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակա
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար.
պելմեններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր.
բիբիմբափ
(բանջարեղենի
և
տավարի
մսի
խառնուրդով
բրինձ).
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող
բրինձ.
հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
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լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):

(210) 20202137		

(111) 32441

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021
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			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202134		

(111) 32440

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժա
գույն, կապույտ, սպիտակ, մուգ դեղին, մուգ
բեժագույն, կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
շոկոլադ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________
(210) 20202138		

(111) 32442

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(526) Բոլոր գրառումները, բացի «Grand Candy»

(442) 01.12.2020
(540)

գրառ ում ից, ինքնո ւրույն պահպանութ յան
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ դեղին, բաց և մուգ շագանակագույն,
սպիտակ, կարմիր, կապույտ, դեղին, մուգ
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ադիբուդի:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________
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(591) Ապր անք այ ին նշան ը պահպ անվ ում է
ապիտակ, սև, մուգ կապույտ, կապույտ, բաց
կապույտ, մանուշակագույն, դեղին, վարդագույն,
կանաչ, գազարագույն, արծաթագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
30. ջրիմուռներ (համեմունք).
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք.
եգիպտացորենի
փաթիլներ.
ադիբուդի.
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա
(բնահյութ), բացառությամբ եթերային էսեն
ցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
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քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատու
տակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
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սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ
խոհարարա
կան
նպատակների
համար.
սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր.
թեյի
փոխարեն
օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
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հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր.
բիբիմբափ
(բանջարեղենի
և
տավարի
մսի
խառնուրդով
բրինձ).
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող
բրինձ.
հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202142		

(111) 32443

(220) 16.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
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(540)

(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
(526) «КАКАО МАСЛО» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապր անք այ ին նշան ը պահպ անվ ում է
դեղին, կապույտ, սպիտակ, մոխրագույն, կար
միր, գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կակաոյի սննդային յուղ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202143		

(111) 32444

(220) 17.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 17.11.2030
(730) ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

մուգ շագանակագույն, կապույտ, սպիտակ և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. շոկոլադ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202154		

(111) 32446

(220) 17.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 17.11.2030
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, Երևան 0047, Գ.
Հովսեփյան 20, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20202153		

(111) 32445

(220) 17.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 17.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020

(511)
դաս 1. գինու սպիրտ. գինեթթու.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
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բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20202155		

(111) 32447

(220) 18.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 18.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
շագանակագույն, կանաչ, մուգ մանուշակագույն,
բաց մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր, մուգ բեժա
գույն և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադրու
թյուններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
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մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ.
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղե
նից. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. 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. անկեն
դան խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
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անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
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փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթ
ներ եր
շի
կի հա
մար. կլիպ
ֆիսկ (աղը դրած և
չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. սոյա
յի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
թաժին [մսով, ձկով կամ բանջարեղենով պատ
րաստված կերակուր]. տեմպե. սատե. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. ռատատույ.
բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպիտակ պուդինգ.
կասուլե. շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յու
ղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր. աղ սննդամթերքը պահածոյաց
նելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային

96
96

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաո
յով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
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հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
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ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
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նու
խի թրմօ
ղի. սպիր
տա
դաս 33. անա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

(210) 20202159		

(111) 32448

(220) 18.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 18.11.2030
(730)
Տիգրան Ռոբերտի
Օխանյան, ք.
Սպիտակ, Թորոսյան փ., տուն 8, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(526) «Motors», «Մոթորս» և «Моторс» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(511)
դաս 35. էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցների վաճառք (առևտուր):
____________________

(210) 20202173		

(111) 32449

(220) 20.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 20.11.2030
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(730) Վարդգես Վարդանյան, Երևան, Վերին
Անտառային 122, AM
(442) 01.12.2020
(540)

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

(210) 20202184		

(111) 32450

(220) 23.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 23.11.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս

04/1

№ՄԱՍ 1

ծխախոտ. պարագաներ ծխողների համար
(այդ թվում՝ վառիչներ ծխողների համար).
խոնավարարներով
տուփեր
սիգարների
համար.
ծխախոտի
փոխարինիչներ.
սիգա
րակտրիչ
մեքենաներ.
սիգարներ.
մոխրամաններ. էլեկտրոնային սիգարետներ.
էլեկտրոնային սիգարետների քարթրիջներ.
ձողիկներ էլեկտրոնային սիգարետի մաքրման
և ախտահանման համար. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու միջոցներ. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու խոզանակներ. էլեկտրո
նային սիգարետը մաքրելու բարձիկներ.
էլեկտրոնային սիգարետի ատոմիզատորներ.
պաշտպանող
պատյաններ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
նիկոտինային
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. նիկոտինային հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
կազմ-պատյաններ
էլեկտրոնային
սիգարետների սարքավորումների համար.
պարանոցի շղթաներ էլեկտրոնային սիգա
րետների համար. էլեկտրոնային սիգարետը
մաքրելու
հարմարանքներ.
դեկորատիվ
պատյաններ էլեկտրոնային սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետը մաքրելու
էլեկտրական հարմարանքներ. էլեկտրոնային
սիգարետը
մաքրելու
սարքավորումներ.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20202190		

(111) 32451

(220) 24.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 24.11.2030
(730) «Արեգ Պետրոսյան և գործընկեր» ՍՊԸ,
0203, ք. Աշտարակ, Գիտավան ՖՀԻ 10/8, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ, այդ թվում՝ արտոնագրային հավատար
34. սիգարետներ, ծխագլանակներ.

մատարի ծառայություններ։
____________________
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(210) 20202191		

(111) 32452

(210) 20202193		

(111) 32453

(220) 24.11.2020

(151) 26.03.2021

(220) 24.11.2020

(151) 26.03.2021

			(181) 24.11.2030
(730) Չզեցզյան Ռայֆշոու Քոսմեթիքս Քո.,
Լթդ., CN
(442) 18.12.2020
(540)
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			(181) 24.11.2030
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(511)
դաս
3. օծանելիք. եթերային յուղեր.
կոսմետիկական միջոցներ. մաքրող միջոցներով
տոգորված
սրբիչներ.
ձեռքերի
մաքրող
միջոցներ (ձեռքի մաքրման պատրաստուկներ).
շամպուններ. լոսյոններ լոգանքի համար.
շրթներկ. դիմափոշի. լոսյոններ մարմնի
համար. դեմքի կրեմ. ստվերաներկ. դեմքը
մաքրող միջոց. կոսմետիկական դիմակներ.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20202315		

(111) 32454

(220) 14.12.2020

(151) 26.03.2021

		(181) 14.12.2030
(730) «Արատտա Դիսթիլլերի» ՍՊԸ, Արմավիրի
մարզ, գ. Մերձավան 7, տուն 4, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

100
100

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.04.2021

04/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6387		

22.02.2031

Ռեքորդատի Այըրլենդ Լիմիթիդ, IE

6536		

06.06.2031

Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

17302

05.04.2031

«Երևանի «Զովք» գործարան» ՀՁ ԲԲԸ, Երևան, Արտաշեսյան փող., 99, AM

17361

29.03.2031

«Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

17441		

15.03.2031

«Նհո–Հրաչ» ՍՊԸ, Երեւան, Նորագավիթ 1–ին փող. 1/6, AM

17442

15.03.2031

«Նհո–Հրաչ» ՍՊԸ, Երեւան, Նորագավիթ 1–ին փող. 1/6, AM

17455

18.03.2031

«Ինֆորմատիկ սոլուշն» ՍՊԸ, 0010 Երևան, Հանրապետության 22, AM

17497

14.03.2031

Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB

17541		

08.04.2031

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

17633

14.03.2031

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17714		

30.03.2031

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

				

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

17866

04.04.2031

Սքայ Ինթըրնեշնլ ԱԳ, CH

18349

17.09.2031

Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

18469

29.08.2031

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող որպես

				

Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

101
101

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
01.04.2021

№

04/1

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱՆՄԴ
МКПО
09-01

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства
551 S

103
103

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.04.2021

№

04/1

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 2530
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18265
73 (1) Իրավատեր «Սովռանո» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Միկոյան 17/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Էֆ-լայն թրեյդինգ»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Կուզնեցովի 4Ա-28, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.03.2021
____________________

Գրանցում No 2531
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28654
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ
Ամիրխանյան Գրիգորի, Երևան, Լուսինյանց 23, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ա/Ձ Արսեն
Գրիգորյան Զավենի, Երևան, Զավարյան փող.
57, 19շ., 69 բն., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
11.03.2021
____________________

Գրանցում No 2532
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040,
21041
73 (1) Լիցենզատու Դը Փոլո / Լորն Քամփնի,
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York
10022, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու Ռալֆ Լորն Յուրոփ ԷսԱԷռԷլ,
Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- Ouates,
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը
26.03.2021թ.-ից
մինչև 26.03.2022թ.:
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.03.2021
____________________

Գրանցում No 2533
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1495047, 1467345,
1463738, 1495923, 1463717
73 (1) Լիցենզատու ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն,
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon, Republic of
Korea, KR
73 (2) Լիցենզառու Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս
Ս.Ա., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը 29.01.2020թ.-ից
մինչև 31.07.2023թ.
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.03.2021
____________________
Գրանցում No 2534
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26624
73 (1) Իրավատեր «Սքոլաե Մունդի Արմենիա»
բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, ՄելիքԱդամյան 2/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Դիլիջան
ինթերնեյշնլ սքուլ օֆ Արմենիա» հիմնադրամ, ք.
Դիլիջան, 3903, Գետափնյա 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.03.2021
____________________

105
105

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.04.2021

№

04/1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

3255

14.09.2020

3380

17.09.2020

3438

03.09.2020

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

538 U

13.09.2020

572 U

02.09.2020
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.04.2021

№

04/1

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

16751

02.03.2021

17130

02.03.2021

20738

02.03.2021

20956

02.03.2021

20957

02.03.2021

20958

02.03.2021

23057

02.03.2021

23338

02.03.2021

23807

02.03.2021

31998

16.03.2021

107
107

ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.04.2021

04/1

ՄԱՍ 1
№

Заключения Агенства о патентоспособности
(51) 2021.01
(11) 3415
(13) B
A47K 5/00
(21) AM20190128
(22) 04.11.2019
(31) 62/758,817, (32) 12.11.2018, (33) US,
(31) 62/851,878, (32) 23.05.2019, (33) US
(72) Падрейг Макдона (IE), Хайнер Опард (CH)
(73) ОуПи-Хайджин АйПи ГмбХ (CH)
(54) Дозатор жидкости
(74) Р. Давтян
____________________

110
110

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
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
01.04.2021

04/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-01
(11) 551		
(13) S
(21) 20200005		
(22) 25.03.2020
(31) 006928339-0001, (32) 25.09.2019, (33) EM
(72) СЕРВЕР Себастьен (FR)
(73) И. Реми Мартин энд Ко. (FR)
(74) А. Галоян
(54) Графин
____________________

113
113

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
01.04.2021

04/1

ՄԱՍ 1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

04/1

ՄԱՍ 1
№

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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