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

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

(51) 2020.01  (11) 3398 (13) A
A61K 31/00
A61L 2/00

(21) AM20200037 (22) 28.04.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Մխոյան 
(AM), Վաչե Թոքմաջյան (AM), Յուրի  
Մարտիրոսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Ախտահանիչ միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է ախտահանիչ 
միջոցներին:

Ախտահանիչ միջոցը պարունակում 
է էթիլ սպիրտ, գլիցերին, 1:5 ծավալային 
հարաբերակցությամբ ակնամոմի և 
էթիլ սպիրտի խառնուրդը, համեմի 
սերմնայուղ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). գլիցերին` 
8.0-10.0, ակնամոմի և էթիլ սպիրտի խառնուրդ` 
20.0-28.0, համեմի սերմնայուղ` 2.0-
4.0, էթիլ  սպիրտ` մնացածը:  

Ընդլայնվում է ախտահանիչ միջոցների 
տեսականին:  

____________________

(51) 2020.01  (11) 3399 (13) A
A61K 35/00
A61K 7/00
A61P 17/00
A61P 19/00

(21) AM20200038 (22) 30.04.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Մխոյան (AM), 
Լևոն Ներսիսյան (AM), Վաչե Թոքմաջյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնադրամի և 
հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Հակաբորբոքային, հակամանրէային և 
ցավազրկող հատկություններ ունեցող միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է հակաբորբոքային, 
հակամանրէային և ցավազրկող հատկու-
թյուններ ունեցող միջոցներին:

Միջոցը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված.  %. մեխակի 
եթերայուղ` 6,5-7,5, սպերմացետ` 27,5-
31,0, օշինդր ցիտվարային եթերայուղ` 6,5-
7,5, դաղձ պղպեղայինի եթերայուղ` 6,5-7,5, 
դափնու տերևի եթերայուղ` 6,5-7,5, եղեսպակի 
եթերայուղ` 6,5-7,5, կոկոսի յուղ` մնացածը:

Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, հակա-
մանրէային և ցավազրկող հատկություններ 
ունեցող միջոցների տեսականին:

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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 586 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200025U (22) 27.02.2020
(31) ПМ 2019131389, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Ռիժկով Վիկտոր Իգորի (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Պոլարիս Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ» 
(RU) 
(54) Թեյամանի կափարիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տնային 
գործածության առարկաներին, հատկապես՝ 
խոհանոցում օգտագործվող տեխնիկային, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական թեյամաններին։

Թեյամանի կափարիչն ունի իրան, 
իրանում կատարված ջրի լցման համար 
մուտք, ջրի համար միջնապատ՝ շարժական 
տեղակայված ջրի լցման համար մուտքի տակ, 
և փակող մեխանիզմ: Փակող մեխանիզմը ճկուն 
շարժաբեր ճիգ է գործադրում ջրի միջնապատի 
վրա, ապահովելու համար ջրի լցման մուտքի 
փակումը ջրի միջնապատով։ Ջրի լցման համար 
մուտքի մեջ ջրի քաշի ազդեցության տակ վերը 
նշված ջրի միջնապատը իրականացնում է 
ջրի մուտքի բացումը։ Ջրի համար միջնապատ 
կատարված է առանձին սեկցիաների տեսքով, 
որոնցից յուրաքանչյուրը թեյամանի կափարիչի 
իրանի հետ ունի սեփական ամրացում և 
սեփական փակող մեխանիզմ՝ կատարված 
հետադարձ զսպանակի տեսքով։ 

Բարձրացվում է թեյամանի գործածման 
հարմարավետությունը և հուսալիությունը, այդ 
թվում՝ սահմանափակ հնարավորություններով 

մարդկանց կողմից, ինչպես նաև ֆիզիկապես 
թույլ մարդկանց, օրինակ՝ տարեց մարդկանց 
և երեխաների կողմից, ի հաշիվ թեյամանի մեջ 
ջրի լցման առանց կափարիչի հանման կամ 
բացման, 3 նկ.։
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________

(51) 2020.01 (11) 587 (13) U
G06K 19/00

(21) AM20200034U (22) 08.04.2020
(72) Արամ Ճշմարիտյան (AM) 
(73) Արամ Ճշմարիտյան, 0012, Երևան, 
Կոմիտասի 24, բն. 10 (AM) 
(54) Կենդանու ականջի էլեկտրոնային երկակի 
պիտակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գյուղատնտեսական կենդանիների պիտակա-
վորմանը, մասնավորապես՝ կենդանու ականջի 
էլեկտրոնային երկակի պիտակներին, որոնք 
հնարավորություն են ընձեռում  խելախոսներով 
անհատականացնելու և հաշվառելու դրանց: 

Կենդանու ականջի էլեկտրոնային երկակի 
պիտակն ունի RFID-հատկորոշիչ։ Որպես RFID-
հատկորոշիչ վերցված է NFC սարք: NFC սարքն 
օղակաձև է, ընդ որում դրա անցքի տրամագիծը 
կատարված է պիտակի բույթի տրամագծին 
համապատասխան։ 

Արագացվում և պարզեցվում է կենդանի-
ների անհատականացման և հաշվառման հետ 
կապված ողջ գործընթացը, 2 նկ.։

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

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

 646

 526

 740
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(210) 20171337  (111) 31148
(220) 19.09.2017 (151) 20.07.2020
   (181) 19.09.2027
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` բրենդի, 

գինի, օղի:
____________________

(210) 20190316  (111) 31149
(220) 22.02.2019 (151) 20.07.2020
   (181) 22.02.2029
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) Բացի «Yeremyan» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). հեռակա 
ուսուցում. սիմուլյատորի միջոցով մատուց-
վող ուսուցում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում. վարպետաց դասերի կազմակերպում 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

և անցկացում (ուսուցում). մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). 
նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում):

դաս 43. սրճարաններում ակադեմիայի 
սաների կողմից պատրաստված ուտեստների 
մատուցում:

____________________

(210) 20191324  (111) 31150
(220) 26.06.2019 (151) 20.07.2020
   (181) 26.06.2029
(730) «Ռեֆրութ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. Կողբ, 
փ. 5, տուն 25, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. ջերմային մշակման ենթարկված 

բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
շաքարած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային չիպսեր. 
պահածոյացված մրգեր. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից): 

____________________

(210) 20191829  (111) 31151
(220) 09.09.2019 (151) 20.07.2020
   (181) 09.09.2029
(730) Հյունդաի Հեվի Ինդասթրիզ Հոլդինգս 
Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.10.2019
(540) 
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(511) 
դաս 9. 3D հեռուստացույցներ. 

մուտքի հսկման քարտեր (կոդավորված 
կամ մագնիսական). մուտքի հսկման 
տեղակայանքներ (ավտոմատացված). մուտքի 
հսկման համակարգեր (ավտոմատացված). 
մուտքի հսկման համակարգեր (էլեկտրական). 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. 
ազդանշանային ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. ալկալինային կուտակիչներ. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). բարձրախոսներ. 
տեսաձայնային ընդունիչներ. տեսադայակ. 
մարտկոցներ UPS փոխարկիչների համար. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
կենսաչափական սարքեր մուտքի հսկման 
համար. մատնահետքերով կենսաչափական 
պատկերամուտներ. ձեռքով կենսաչափա-
կան պատկերամուտներ. կենսաչափական 
նույնականացման ապարատներ. ժամանակի 
և աշխատանքային ժամը վերահսկելու 
կենսաչափական նույնականացման սար-
քեր. տեղեկատվությունը ընթերցող կենսա-
չափական սարքեր. կենսաչափական 
ընթեր ցող սարքեր. կենսաչափական 
ցանցաթաղանթի պատկերամուտներ. կեն-
սա չափական պատկերամուտներ. կենսա-
չափական անվտանգության ապարատներ. 
«Բլյութութ» տեխնոլոգիաներով օգտա-
գործվող ականջակալներ. «Բլյութութ» 
տեխնոլոգիաներով օգտագործվող բարձրա-
խոսներ. «Բլյու-ռեյ» տեխնոլոգիաներով 
օգտագործվող նվագարկիչներ. դյուրատար 
ձայնագրիչներ. տագնապի ազդասարքեր. 
տագնապի և հրդեհի ազդանշանիչներ. 
ժամացույցի կուտակիչներ. տեսախցիկներ 
հեռուստատեսության փակ հեռարձակման 
(CCTV) համար. պատյաններ բջջային 
հեռախոսների համար. մոնիտորներ 
հեռուստատեսության փակ հեռարկձակման 
(CCTV) համար. CD նվագարկիչներ. 
լիցքավորող սարքեր  բջջային հեռախոսների 
համար. կինոնկարահանման մեքենաներ 
և ապարատներ. կապի սարքեր թռչող 
ապարատների համար. կապի սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 

խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
անօդաչու թռչող ապարատների համար. 
հպաոսպնյակներ. անլար սարքեր բջջային 
հեռախոսների համար. սարքեր անլար 
ռադիոհաղորդման համար. թվային խցիկներ. 
դռան թվային փականներ. տեղեկատվության 
թվային ցուցասարքեր (DID). թվային 
գրիչներ համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. թվային ցուցասարքեր. 
թվային տեսագրման սարքեր (DVR). 
թվային ձայնագրման սարքեր. ուղղության 
որոնիչներ. չոր տարրեր (կուտակիչներ). 
փոշուց պաշտպանող ակնոցներ և դիմակներ. 
DVD նվագարկիչներ. ականջապանակներ. 
էլեկտրական կուտակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրական 
կուտակիչներ. էլեկտրական մալուխներ 
և մալուխային կոճեր տանը և այգում 
օգտագործելու համար. մազերը փաթաթելու 
սարքեր. հայտարարությունների  լուսա-
վորության էլեկտրական տախտակներ. 
էլեկտրական փականներ. խցակի էլեկտրական 
վարդակներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
էլեկտրական օդերևութաբանական կայան-
ներ.  էլեկտրական և էլեկտրոնային տագնապի 
ազդանշանային սարքեր. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. էլեկտրոնային տախտակներ. 
էլեկտրոնային թվային ցուցանակներ. 
էլեկտրոնային ցուցասարքեր. էլեկտրոնային 
ցուցիչ վահանակներ. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. էլեկտրոնային 
գրիչներ. էլեկտրոնային լուսապատճենման 
սարքեր. էլեկտրոնային նկարների շրջանակներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ. 
սարքավորումներ բաղադրիչների վերլու-
ծության համար. ներքին հեռախոսակապի 
համարներ. դեմքի նույնականացման սարք` 
ժամանակի և աշխատանքային ժամը 
վերահսկելու համար.  դեմքի ճանաչման 
սարքեր մուտքի վերահսկման համար. 
խաղարկային հեռախոսներ. մատնահետքի  
նույնականացման սարք` ժամանակի և 
աշխատանքային ժամը վերահսկելու համար. 
մատնահետքի տվիչներ մուտքի հսկման համար. 
հրդեհի ազդանշանիչներ. դիրքորոշման 
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համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). GPS սարքեր. ձեռքի պատկերամուտներ. 
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ. 
գլխին դրվող ականջակալներ. անոդային 
մարտկոցներ. բարձր հաճախականության 
տերմինալներ. տնային կինոթատրոնների 
համակարգեր. փոխադարձ կապի համակարգ. 
հեռախոսակապի ներքին համակար գեր. 
կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն). 
բբի պատկերամուտներ մուտքի հսկման 
համար. բբի պատկերամուտներ ժամանակի և 
աշխատանքային ժամը վերահսկելու համար. 
կարաոկե սարքեր. ստեղնաշարեր բջջային 
հեռախոսների համար. խոհանոցի կշեռքներ. 
լազերներ. լազերներ հեռավորության չափման 
համար. լազերային մակարդակաչափներ. 
լազերային հեռաչափներ (սարքեր). LCD 
հեռուստացույցներ. ԼԱԴ հեռուստացույցներ. 
համարանիշների ճանաչման համակարգեր. 
լիթիումի մարտկոցներ. չափիչ սարքեր. 
օդերևութաբանական սարքեր և ապարատներ. 
միկրոֆոններ. դյուրակիր սարքեր շարժական 
ինտերնետի համար. մարտկոցներ 
բջջային հեռախոսների համար. բջջային 
հեռախոսներ. մոդեմներ. մոնիտորներ CCTV-ի 
համար. տեսախցիկների և մոնիտորների 
մոնտաժման սարքեր. MP3 նվագարկիչներ. 
MP4 նվագարկիչներ. երկարացման լարեր. 
բազմաթիվ պատկեր միաժամանակ ցույց տվող 
սարքեր. կապի ցանցի տեղակայանքներ. ցանցի 
տեսագրման սարքեր. NI-CD վերալիցքավորվող 
մարտկոցներ. NI-MH վերալիցքավորվող 
մարտկոցներ. նիկել-կադմիումով պահեստային 
մարտկոցներ. OLED հեռուստացույցներ. 
վարդակներ. PDP հեռուստացույցներ. 
անձնական թվային օգնականներ (ԱԹՕ). 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. անձնական 
կշռման սարքեր. պլանշետներ. բջջային 
հեռախոսների պատյաններ և կանգնակներ. 
լուսանկարչական սարքեր և ապարատներ. 
լուսահեռարձակման ապարատներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). 
դյուրակիր լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար. կապի դյուրակիր ապարատներ. 
դյուրակիր մեդիա նվագարկիչներ. դյուրակիր 
հեռախոսներ. դյուրակիր լիցքավորող սարքեր. 
էլեկտրական երկարացման լարեր. պրոյեկ-
ցիոն հեռուստացույցներ. պրոյեկտորներ. 

պաշտպանիչ հագուստ. պաշտպանիչ 
ականջի ներդրակներ. պաշտպանիչ 
ակնոցներ. պաշտպանիչ վահաններ 
պաշտպանիչ սաղավարտների համար. 
բջջային հեռախոսների համար հարմարեցված 
պաշտպանիչ ժապավեններ. պաշտպանիչ 
դիմակներ եռակցման համար. պաշտպանիչ 
կոշիկներ. ռադարով տեղակայանքներ. 
ռադիո. ռադիոհեռախոսային հավաքակազմեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակ ման սարքեր), 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. հետևի 
տեսախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար, բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների. 
ազդանշանների ընդունիչներ և փոխանցիչներ. 
արբանյակային ընդունիչներ. նվագարկիչ-
ներ. հեռակառավարման ապարատներ. 
հեռակառավարման ապարատներ տեսա-
խցիկների համար. հեռակառավարման ապա-
րատներ մարդկանց մուտքը վերահսկելու 
համար. հեռակառավարվող տեսախցիկներ. 
սենսորային լույսեր. հեռուստաընդունիչներ. 
սմարթ քարտեր. սմարթ լիցքավորող 
սարքեր. սմարթ ակնոցներ. սմարթփեդներ. 
սմարթֆոններ. սմարթ հեռուստացույցներ. 
սմարթֆոնների տվյալների փոխանցման 
մալուխներ. ծխի դետեկտորներ. արևային 
մարտկոցներ. ձայնագրման ապարատներ 
և գործիքներ. խոսափողեր. օպտիկական 
ակնոցներ. սպիրտային հարթաչափներ. 
պահող հարմարանքներ և հենակներ 
բջջային հեռախոսների համար. բալաստային 
դիմադրություններ և մեկնասարքեր լամպերի 
համար. մեկնասարքեր լուսավորման 
ապարատների համար. պլանշետային 
համակարգիչներ. հեռախոսային ապարատ-
ներ. աստղադիտակներ. հեռուստացույց-
ների մոնիտորներ. հեռուստաընդունիչ ներ. 
հեռուս տա հաղորդիչներ (հեռակապ). 
հեուստատեսային համակարգեր. տերմի-
նալներ էլեկտրոնային գրքերի համար. 
տերմինալներ էլեկտրոնային ամսագրերի 
համար. տերմինալներ էլեկտրոնային 
հրապարակումների համար. տերմինալներ 
էլեկտրոնային դասագրքերի կամ թղթերի 
համար. տերմինալներ ռադիոհեռախոսների 
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համար. T-ֆլեշ քարտեր (թվային միկրո 
քարտեր) բջջային հեռախոսների համար. 
ջերմաչափներ. սենսորային պլանշետներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
հեռուստացույցների հեռակառավար ման 
ապարատուրա. UHD հեռուստացույցներ. 
UPS ապարատներ. USB հիշողություններ. 
տեսանվագարկիչներ. ռադիո տրանսպորտային 
միջոցների համար, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. երակով նույնականացման 
սարքեր  ժամանակի և աշխատանքային 
ժամերի վերահսկման համար. երակով 
ճանաչման սարքեր մուտքի վերահսկման 
համար. տեսախցիկներ. տեսախաղերի 
քարտեր. տեսագրման սարքեր. տեսագրման 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
տեսահեռախոսներ. տեսապանելներ. վիրտուալ 
իրականության ականջակալներ. փականով 
կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոց-
ներ (VRLA). դյուրակիր ռադիոընդունիչներ. 
դյուրակիր նավագնացական տեսախցիկներ. 
եռակցման սարքավորանք. եռակցման 
սաղավարտներ. եռակցման մեքենաներ. 
եռակցման դիմակներ. լիցքավորված 
կուտակիչներ. մուտքի վերահսկման համար 
դռների փականքների լարով և անլար 
ապարատներ. էլեկտրական լարեր. մուտքի 
տրամադրման անլար սարքեր. անլար 
բարձրախոսներ. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ցինկով մարտկոցներ. 
ցինկի քլորիդով մարտկոցներ.

դաս 11. սառնարաններ կիմչիի (սննդա-
մթերք ֆերմենտացված բանջարեղենների 
հիմքով) համար. օդորակիչներ. օդի սառեցնող 
սարքեր. ապարատներ օդի հոտազերծման 
համար. օդային չորուցիչներ. օդի մաքրման 
սարքեր  կենցաղային նպատակների համար. 
օդի մանրէազերծիչներ. խմելու  ջրի  զտման 
սարքեր. օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ), 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում) և օդի 
լավորակման ապարատներ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքեր. օդափոխության և 
օդի լավորակման ապարատներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. լուսատուներ 

ակվարիումների համար. աղեղային 
լամպեր. արհեստական արևային լամպեր. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ. 
ապարատներ ձեռքերը չորացնելու համար. 
վառարաններ հացաբուլկեղենի համար. 
վառարաններ կենցաղային նպատակների 
համար. ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ 
մեքենայի մասերի. ջրաջեռուցիչներ կենցա-
ղային նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. հաց թխելու սարքեր. այրոցներ, 
բացառությամբ լաբորատոր այրոցների. 
էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր. առաստաղի 
լուսամփոփներ. կոմպակտ ֆլուորեսցենտող 
լամպեր (CFL). ջահեր. հագուստի խնամքի 
համակարգեր. սուրճ բովելու ապարատներ. 
սառնարանային ճնշակներ. խոհանոցային 
սալօջախներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար. 
սարքեր և տեղակայանքներ սառեցման համար. 
սեղանի լամպեր. գազապարպիչ լամպեր և 
դրանց մասեր. ամանների ախտահանման 
ապարատներ կենցաղային նպատակների 
համար. լոկալ լուսամփոփներ. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային հատման համար. 
էլեկտրական բիդեներ. էլեկտրաջեռուցմամբ  
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. էլեկտրա-
ջեռուցմամբ ծածկոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. էլեկտրական զտիչներ 
սուրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ. 
էլեկտրական սրճեփներ կենցաղային 
նպա տակների համար. էլեկտրական 
սրճամաններ. Էլեկտրական սալօջախներ. 
սնունդը ջերմամշակելու համար էլեկտրական 
ամանեղեն կենցաղային նպատակների համար. 
էլեկտրական խոհանոցային սալօջախներ 
կենցաղային նպատակների համար. էլեկտրա-
կան սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. սառը և տաք ջրի էլեկտրական 
բաշխիչներ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
էլեկտրական ջեռոցներ. խոնավությունը 
կլանող սարքեր կենցաղային նպատակների 
համար. ջրազրկելու էլեկտրական սարքեր. 
ամանների ախտահանման էլեկտրական 
ապարատներ կենցաղային նպատակների 
համար. էլեկտրական սպա սարքեր չոր ոտքերի 
համար. էսպրեսսո պատրաստող էլեկտրա-
կան մեքենաներ կենցաղային նպատակների 
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համար. էլեկտրական օդափոխիչներ. 
անձնական օգտագործման էլեկտրական 
օդափոխիչներ. սննդի էլեկտրական գոլոր-
շեփներ. չոր ոտքերի էլեկտրական սպա 
սարքեր կենցաղային նպատակների համար. 
էլեկտրական սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական թավաներ. էլեկտրական 
վառարաններ կենցաղային նպատակների 
համար. գրիլի էլեկտրական ապարատներ. 
էլեկտրական չորուցիչներ մազերի համար. 
էլեկտրական ապարատներ ձեռքերը չորացնելու 
համար. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. տաք 
օդով աշխատող էլեկտրական ապարատներ 
ձեռքերը չորացնելու համար. տաք ջրով 
էլեկտրական ներքնակներ. էլեկտրական 
խոնավարարներ. էլեկտրական մեքենաներ 
սառույց պատրաստելու համար. էլեկտրական 
թեյամաններ. էլեկտրական թեյամաններ 
կենցաղային նպատակների համար. էլեկ-
տրական խմորահունցիչ մեքենաներ. 
էլեկտրական լամպեր. սպիտակեղենի 
էլեկտրական չորուցիչներ. էլեկտրական 
կաթսաներ ադիբուդի պատրաստելու համար. 
էլեկտրական բազմապրոֆիլ կաթսաներ. 
էլեկտրական ջեռուցիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. էլեկտրական 
ռադիատորներ. էլեկտրական ջեռոցներ. 
էլեկտրական սառնապահարաններ. էլեկ-
տրական սառնարաններ.  էլեկտրական 
սառնարաններ կենցաղային նպատակների 
համար. բրինձ պատրաստող էլեկտրական 
մեքենաներ.  սենդվիչ   պատրաստող   էլեկտրա-
կան մեքենաներ. սագ պատրաստելու էլեկ-
տրական մեքենաներ. տարածքների սառեցման 
էլեկտրական ապարատներ կենցաղային 
նպատակների համար. էլեկտրական 
վառարաններ. հաց բովելու էլեկտրական 
սարքեր (տոստեր).  հաց բովելու էլեկտրական 
սարքեր (տոստեր) կենցաղային նպատակների 
համար. էլեկտրական վաֆլեկաղապար-
ներ. վաֆլի պատրաստելու էլեկտրական 
սարքեր. ջրի մաքրման  էլեկտրական սարքեր 
կենցաղային նպատակների համար. գինի 
սառեցնելու էլեկտրական սարքեր. էլեկտրական 
բարձեր.  էլեկտրական սպա ոտքերի համար. 
լոգանքի էլեկտրական սարքեր մարմնի 
ստորին հատվածների համար. էլեկտրական 
գորգեր. էլեկտրական նստելու վաննաներ. 

գոլորշու էլեկտրական  մանրէազերծիչներ (ոչ 
բժշկական նպատակների համար). ատամի 
էլեկտրական խոզանակների մանրեազերծիչ 
չորուցիչներ. էլեկտրական կաթսաներ. 
էլեկտրական մեքենաներ  ադիբուդի պատրաս-
տելու համար. բացասական իոններով 
լիցքավորված էլեկտրական գեներատորներ. 
ինդուկցիոն էլեկտրամագնիսական սալ-
օջախներ կենցաղային նպատակների 
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների 
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). զտիչներ խմելու 
ջրի համար. լապտերներ. լուսարձակներ. 
ֆլուորեսցենտող լամպեր. չորուցիչներ 
սննդամթերքի համար. սպա ոտքերի համար. 
սառցարանային ապարատներ. հագուստը 
գոլորշիով փափկացնող սարքեր. գազի 
կաթսաներ. գազայրոցներ. գազի վառարաններ 
կենցաղային նպատակների համար. գազային 
սալօջախներ. գազային կրակարաններ. 
գազային տաքացիչներ.  գազային ջեռոցներ. 
գազային սառնարանային սարքավորումներ. 
գազօջախներ. գազային ջրատաքացուցիչ-
ներ. գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. չորուցիչներ 
մազերի համար կենցաղային նպատակների 
համար. հալոգեն լամպեր. ձեռքի էլեկտրական 
չորուցիչներ մազերի համար. օջախներ. 
ջերմային պոմպեր. ջեռուցիչներ վաննաների 
համար. օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ) և 
օդորակիչներ. ջեռուցման սարքեր. ջեռուցման 
կաթսաներ (բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
բարձր ճնշմամբ սնդիկային լամպեր. բարձր 
ճնշմամբ նատրիումով լամպեր. մազեր 
չորացնող էլեկտրական սարքեր կենցաղային 
նպատակների համար. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. խոնավարարներ. 
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ. 
սարքեր սառույց պատրաստելու համար. 
սառնապահարաններ. շիկարանային լամպեր. 
արտաքին և ներքին լուսավորման սարքեր. 
արդյունաբերական վառարաններ կերակուր 
պատրաստելու համար. ինֆրակարմիր լամպեր. 
լրացուցիչ տաքացում չպահանջող տաք ջրի  
բաշխիչներ. իոնային գեներատորներ օդի 
մաքրման համար. խոհանոցային վառարան-
ներ (ջեռոցներ). լուսավորման լապտերներ. 
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լուսարձակող դիոդներ. լուսավորման 
տեղակայանքներ. մետաղահալոգենային 
լամպեր. միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. նեոնային լամպեր. ջրի 
մաքրման ոչ էլեկտրական սարքեր կենցաղային 
նպատակների համար. հեղուկ վառելիքով 
վառարաններ (տաքացուցիչներ կենցաղային 
նպատակների համար). վառարաններ. 
նաֆթային վառարաններ. ջեռուցման 
ռադիատորներ. օդամաքրիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. սառնարանային 
ապարատներ և տեղակայանքներ (բացա-
ռությամբ տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). սառնարաններ. 
սառեցնող սարքեր սենյակների համար. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար. անվտանգ լամպեր. 
ցնցուղներ. արևային ջրատաքացիչներ 
(ապարատներ). լուսարձակներ. մեկնասարքեր 
և բալաստներ լամպերի համար. չոր գոլորշիով 
աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). մանրէազերծիչներ. 
մանրէազերծիչներ ներքնակների համար. 
փողոցային լապտերներ. ապարատներ ջուրը 
մաքրելու համար. ուլտրամանուշակա գույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկա կան նպատակներով օգտագործվող ների. 
օդափոխման սարքեր և տեղակայանքներ. 
օդաքաշ թասակներ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). անկողինը տաքացնելու 
ջեր մակներ. ջրի զտման սարքեր. 
ջրատաքացուցիչներ (ապարատներ). ջրի 
իոնացման ապարատներ կենցաղային 
նպատակների համար. ջրի մաքրման 
տեղակայանքներ կենցաղային նպատակների 
համար. ապարատներ ջուրը մաքրելու համար. 
տեղակայանքներ ջրի փափկեցման համար. 
ջրի մանրէազերծիչներ. լամպեր (լուսավորման 
ապարատներ) ջրի վրա օգտագործելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191947  (111) 31152
(220) 26.09.2019 (151) 20.07.2020
   (181) 26.09.2029

(730) Սահարչին Սալամաթ Քամփնի, IR 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ և ոչ 
ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. լիմոնադներ. մրգահյութեր. 
չգազավորված մրգահյութեր. շարբաթ 
(ըմպելիք). ջրեր (ըմպելիքներ). մրգային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ածիկային 
ըմպելիքներ.

դաս 35. արտահանման գործակալու-
թյունների ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192173  (111) 31153
(220) 25.10.2019 (151) 20.07.2020
   (181) 25.10.2029
(730) Օլթերնըթիվզ Իսթեբլիշմենթ ֆոր 
Իմպորտ-Էքսպորտ ընդ Թրեյդինգ Էյջենսիզ, JO 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խնիչքներ. օղի:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20192231  (111) 31154
(220) 04.11.2019 (151) 20.07.2020
   (181) 04.11.2029
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(730) Նազենի Պետրոսյան, Երևան, Նիզամի 
26, բն. 5, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 35. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական կլինիկաների 

ծառա յություններ. հիվանդների խնամք. 
խորհրդատվություն դեղագործության հար-
ցերով. պլաստիկ վիրաբուժություն. հոգե-
բանների ծառայություններ. բժշկական 
զննում. բժշկական լաբորատորիաների 
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծու-
թյան ծառայություններ ախտորոշման և 
բուժման նպատակով. պալիատիվ խնամք. 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու-
թյուն. օրթոդոնտական ծառայություններ 
(օրթոդոնտիա). խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. լոգոպեդիա. ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. 
դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. բուժ-
սարքավորումների վարձույթ. թերապևտիկ 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192612  (111) 31155
(220) 18.12.2019 (151) 20.07.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միշա Ալեքսանյան, 
Երևան, Հասմիկի փ., տուն 27, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր. 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 

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

____________________

(210) 20200066 (111) 31156
(220) 20.01.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 20.01.2030
(730) Րեյն Բևըրիջ Քամփընի ԼԼՔ, US 
(442) 01.02.2020
(310) 88/568,170   (320) 06.08.2019   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 32. էներգետիկ ըմպելիքներ. 

զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սպորտային ըմպելիքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

19

ՄՄՄ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

03 .08 .2020

(210) 20200082 (111) 31157
(220) 21.01.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 21.01.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Ալիխանյան 
Ռուդիկի, ք.Դիլիջան, Շամախյան 1բ, բն. 13, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «3D» տարրը և «STUDIO» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, մոխրագույն, ոսկեգույն և բաց 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. 
թանկարժեք իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած 
սաթից. համայիլներ, արծաթյա մետաղաթել. 
ժամացույցներ, ապարանջաններ. ժամացույց 
–ապարանջաններ. ժամացույցների ապարան-
ջաններ. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների սեղմիչներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. զարդատուփեր. օղլակներ 
թանկարժեք իրերի համար. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար.

դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 
ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա պատ-
ճենահանման ծառայություններ.ապրանք  ների 
ցուցադրում. գովազդային նյու  թերի առաքում. 
գովազդային նյութերի նորացում. աճուրդային 
վաճառք. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 

գովազդ. գովազդային գործա կալությունների 
ծառայություններ. ցուցա հանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
գովազդի մանրակերտում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
արտաքին գովազդ.

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ճարտա-
րապետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
հագուստի մոդելավորում. գեղարվեստական 
դիզայն. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում.
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20200092 (111) 31158
(220) 22.01.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 22.01.2030
(730) Դը Նորթ Ֆեյս Ափարել Քորփ., US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. ուղեբեռ. ճամպրուկներ. 

ճամփորդական սնդուկներ. ուղեպայուսակ-
ներ. կարճաժամկետ ճամփորդությունների 
համար նախատեսված պայուսակներ. 
կաշվե պայուսակներ. ձեռնապայուսակներ. 
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սպորտային պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. վերևից 
քուղով փակվող մեծ գլանի տեսքով 
պայուսակներ. երեկոյան պայուսակներ. 
պարկեր խանձարուրների համար. ազդրին 
կրվող պայուսակներ. ուսի պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. քսակներ. մանկական 
լանջագոտիներ. լանջակապեր երեխաներ կրելու 
համար. ուսապարկեր. դրամապանակներ. 
կրեդիտ քարտերի պատյաններ. այցեքարտերի 
պատյաններ. խմելու համակարգ պարունա-
կող ուսապարկեր. գոտի-պայուսակներ. 
գոտկատեղի պայուսակներ. դատարկ 
պիտույքա տուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
թիկնա պայուսակներ. անձրևապաշտպան ծած-
կոցներ ուսապարկերի համար. պաշտպանիչ 
ծածկոցներ հարմարեցված պայուսակների, 
այն է՝ ուսապարկերի, մեջքի պայուսակների 
և բազմանպատակային (ունիվերսալ) պայու-
սակների համար. հովանոցներ.

դաս 22. վրաններ. բրեզենտ. վրանի տակ 
գցելու փռոցներ. վրանի հատակի տակ դրվող 
տակդիրներ՝ վրանը հողի ազդեցությունից 
պաշտպանելու համար.

դաս 24. քնապարկեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար.

դաս 25. հագուստ, այն է՝ տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, շապիկներ, բլուզներ, մարմնի 
վերին մասի հագուստ, տոլստովկաներ, 
սպորտային տաբատներ, տաբատներ, կողմ-
նային կայծակնաճարմանդով տաբատներ, 
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակ-
ներ, գլխանոցով բաճկոններ, անորակներ 
(գլխանոցով բաճկոններ), մանտո, բաճկոններ, 
քամիադիմացկուն բաճկոններ, բաճկոնների 
գլխանոցներ, պուլովերներ, սվիտերներ, 
արտահագուստ, թերմոներքնազգեստ, կար-
ճա գուլպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝ 
տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները), 
լեգինսներ (շալվար), թաթմաններ. վերնա-
զգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոնների 
համար, կոմբինեզոններ, դահուկային 
հագուստ, դահուկային համազգեստներ, 
դահուկային բաճկոնակներ, դահուկային 
բաճկոններ, դահուկային կոմբինեզոն-
ներ, կիսակոմբինեզոններ, կոմբինեզոն-
տաբատ ներ, ձմեռային տաբատներ, 

ձմե  ռային կոստյումներ, անձրևապաշտպան 
հագուստ, անձրևապաշտպան բաճկոններ, 
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ, 
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի 
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, 
այն է՝ սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, 
կտրտված տեղանքով վազքի կոշիկներ, 
մագլցելու կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, 
տնային կոշիկներ, մագլցելու հողաթափեր, 
երկարաճիտ կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ 
կոշիկներ, զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, 
ձյան համար կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), 
սանդալներ. գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, 
գլխարկներ, գլխակապեր, բանդանաներ, 
շարֆեր, ականջները ծածկող գլխակապեր, 
ականջակալներ, բալակլավաներ (հագուստ), 
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագուստ):
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(511) 
դաս 18. ուղեբեռ, ճամպրուկներ, ճամ-

փորդական սնդուկներ, ուղեպայուսակներ, 
կարճաժամկետ ճամփորդությունների 
համար նախատեսված պայուսակներ, 
կաշվե պայուսակներ, ձեռնապայուսակներ, 
սպորտային պայուսակներ, դպրոցական 
պայուսակներ, մեծ պայուսակներ, վերևից 
քուղով փակվող մեծ գլանի տեսքով 
պայուսակներ, երեկոյան պայուսակներ, 
պարկեր խանձարուրների համար, ազդրին 
կրվող պայուսակներ, ուսի պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ, քսակներ, մանկական 
լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ կրելու 
համար, ուսապարկեր, դրամապանակներ, 
կրեդիտ քարտերի պատյաններ, այցեքարտերի 
պատյաններ, խմելու համակարգ պարունա-
կող ուսապարկեր, գոտի-պայուսակներ, 
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գոտկատեղի պայուսակներ, դատարկ 
պիտույքա տուփեր հարդարանքի իրերի համար, 
թիկնապայուսակներ, անձրևապաշտպան ծած-
կոցներ ուսապարկերի համար, պաշտպանիչ 
ծածկոցներ հարմարեցված պայուսակների, 
այն է՝ ուսապարկերի, մեջքի պայուսակների 
և բազմանպատակային (ունիվերսալ) պայու-
սակների համար, հովանոցներ.

դաս 22. վրաններ, բրեզենտ. վրանի տակ 
գցելու փռոցներ, վրանի հատակի տակ դրվող 
տակդիրներ՝ վրանը հողի ազդեցությունից 
պաշտպանելու համար.

դաս 24. քնապարկեր, ներդրակներ 
քնապարկերի համար.

դաս 25. հագուստ, այն է՝ տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, շապիկներ, բլուզներ, մարմնի 
վերին մասի հագուստ, տոլստովկաներ, 
սպորտային տաբատներ, տաբատներ, կողմ-
նային կայծակնաճարմանդով տաբատներ, 
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակ-
ներ, գլխանոցով բաճկոններ, գլխանոցով 
բաճկոններ (անորակներ), մանտո, բաճկոններ, 
քամիադիմացկուն բաճկոններ, բաճկոնների 
գլխանոցներ, պուլովերներ, սվիտերներ, 
արտահագուստ, թերմոներքնազգեստ, կար-
ճա գուլպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝ 
տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները), 
լեգինսներ (շալվար), թաթմաններ. վերնա-
զգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոնների 
համար, կոմբինեզոններ, դահուկային 
հագուստ, դահուկային համազգեստներ, 
դահուկային բաճկոնակներ, դահուկային 
բաճկոններ, դահուկային կոմբինեզոն-
ներ, կիսակոմբինեզոններ, կոմբինեզոն-
տաբատներ, ձմեռային տաբատներ, 
ձմեռային կոստյումներ, անձրևապաշտպան 
հագուստ, անձրևապաշտպան բաճկոններ, 
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ, 
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի 
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբա տաձև 
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, 
այն է՝ սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, 
կտրտված տեղանքով վազքի կոշիկներ, 
մագլցելու կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, 
տնային կոշիկներ, մագլցելու հողաթափներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ 
կոշիկներ, զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, 

ձյան համար կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), 
սանդալներ. գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, 
գլխարկներ, գլխակապեր, բանդանաներ, 
շարֆեր, ականջները ծածկող գլխակապեր, 
ականջակալներ, բալակլավաներ (հագուստ), 
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագուստ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(511) 
դաս 18. ուղեբեռ. ճամպրուկներ. ճամփոր-

դական սնդուկներ. ուղեպայուսակներ. 
կարճա ժամկետ ճամփորդությունների 
համար նախա տեսված պայուսակներ. 
կաշվե պայուսակներ. ձեռնապայուսակներ. 
սպոր տային պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. վերևից 
քուղով փակվող մեծ գլանի տեսքով 
պայուսակներ. երեկոյան պայուսակներ. 
պարկեր խանձարուրների համար. ազդրին 
կրվող պայուսակներ. ուսի պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. քսակներ. մանկական 
լանջագոտիներ. լանջակապեր երեխաներ կրելու 
համար. ուսապարկեր. դրամապանակներ. 
կրեդիտ քարտերի պատյաններ. այցեքարտերի 
պատյաններ. խմելու համակարգ պարունա-
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կող ուսապարկեր. գոտի-պայուսակներ. 
գոտկա տեղի պայուսակներ. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
թիկնապայուսակներ. անձրևապաշտպան ծած-
կոցներ ուսապարկերի համար. պաշտպանիչ 
ծածկոցներ հարմարեցված պայուսակների, 
այն է՝ ուսապարկերի, մեջքի պայուսակների 
և բազմանպատակային (ունիվերսալ) պայու-
սակների համար. հովանոցներ.

դաս 22. վրաններ. բրեզենտ. վրանի տակ 
գցելու փռոցներ. վրանի հատակի տակ դրվող 
տակդիրներ՝ վրանը հողի ազդեցությունից 
պաշտպանելու համար.

դաս 24. քնապարկեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար.

դաս 25. հագուստ, այն է՝ տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, շապիկներ, բլուզներ, մարմնի 
վերին մասի հագուստ, տոլստովկաներ, 
սպորտային տաբատներ, տաբատներ, 
կողմնային կայծակնաճարմանդով տաբատներ, 
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակներ, 
գլխանոցով բաճկոններ, անորակներ 
(գլխանոցով բաճկոններ), մանտո, բաճկոններ, 
քամիադիմացկուն բաճկոններ, բաճկոն-
ների գլխանոցներ, պուլովերներ, սվիտեր-
ներ, արտահագուստ, թերմոներքնազգեստ, 
կարճա գուլպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝ 
տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները), 
լեգինսներ (շալվար), թաթմաններ. 
վերնազգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոն-
ների համար, կոմբինեզոններ, դահուկային 
հագուստ, դահուկային համազգեստներ, 
դահուկային բաճկոնակներ, դահուկային 
բաճկոններ, դահուկային կոմբինեզոն-
ներ, կիսակոմբինեզոններ, կոմբինեզոն-
տաբատներ, ձմեռային տաբատներ, 
ձմե ռային կոստյումներ, անձրևապաշտպան 
հագուստ, անձրևապաշտպան բաճկոններ, 
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ, 
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի 
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, 
այն է՝ սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, 
կտրտված տեղանքով վազքի կոշիկներ, 
մագլցելու կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, 
տնային կոշիկներ, մագլցելու հողաթափներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ 

կոշիկներ, զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, 
ձյան համար կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), 
սանդալներ. գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, 
գլխարկներ, գլխակապեր, բանդանաներ, 
շարֆեր, ականջները ծածկող գլխակապեր, 
ականջակալներ, բալակլավաներ (հագուստ), 
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագուստ):
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200095 (111) 31161
(220) 22.01.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 22.01.2030
(730) Դը Նորթ Ֆեյս Ափարել Քորփ., US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. ուղեբեռ. ճամպրուկներ. ճամփոր-

դական սնդուկներ. ուղեպայուսակներ. 
կարճա ժամկետ ճամփորդությունների համար 
նախա տեսված պայուսակներ. կաշվե պայու-
սակներ. ձեռնապայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. դպրոցական պայուսակներ. 
մեծ պայուսակներ. վերևից քուղով փակվող 
մեծ գլանի տեսքով պայուսակներ. երեկոյան 
պայուսակներ. պարկեր խանձարուրների 
համար. ազդրին կրվող պայուսակներ. ուսի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
քսակներ. մանկական լանջագոտիներ. 
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. 
ուսապարկեր. դրամապանակներ. կրեդիտ 
քարտերի պատյաններ. այցեքարտերի 
պատյաններ. խմելու համակարգ պարունակող 
ուսապարկեր. գոտի-պայուսակներ. գոտ-
կատեղի պայուսակներ. դատարկ պիտույքա-
տուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
թիկնապայուսակներ. անձրևապաշտպան ծած-
կոց ներ ուսապարկերի համար. պաշտպանիչ 
ծածկոցներ հարմարեցված պայուսակների, 
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այն է՝ ուսապարկերի, մեջքի պայուսակների 
և բազմանպատակային (ունիվերսալ) պայու-
սակների համար. հովանոցներ.

դաս 22. վրաններ. բրեզենտ. վրանի տակ 
գցելու փռոցներ. վրանի հատակի տակ դրվող 
տակդիրներ՝ վրանը հողի ազդեցությունից 
պաշտպանելու համար.

դաս 24. քնապարկեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար.

դաս 25. հագուստ, այն է՝ տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, շապիկներ, բլուզներ, մարմնի 
վերին մասի հագուստ, տոլստովկաներ, 
սպորտային տաբատներ, տաբատներ, 
կողմնային կայծակնաճարմանդով տաբատներ, 
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակ-
ներ, գլխանոցով բաճկոններ, անորակներ 
(գլխանոցով բաճկոններ), մանտո, բաճկոններ, 
քամիադիմացկուն բաճկոններ, բաճկոնների 
գլխանոցներ, պուլովերներ, սվիտերներ, 
արտահագուստ, թերմոներքնազգեստ, 
կարճագուլպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝ 
տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները), 
լեգինսներ (շալվար), թաթմաններ. վերնա-
զգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոնների 
համար, կոմբինեզոններ, դահուկային 
հագուստ, դահուկային համազգեստներ, 
դահուկային բաճկոնակներ, դահուկային 
բաճկոններ, դահուկային կոմբինեզոններ, 
կիսակոմբինեզոններ, կոմբինեզոն-տա-
բատ ներ, ձմեռային տաբատներ, ձմեռա-
յին կոստյումներ, անձրևապաշտպան 
հա գուստ, անձրևա պաշտպան բաճկոններ, 
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ, 
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի 
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, 
այն է՝ սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, 
կտրտված տեղանքով վազքի կոշիկներ, 
մագլցելու կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, 
տնային կոշիկներ, մագլցելու հողաթափներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ 
կոշիկներ, զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, 
ձյան համար կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), 
սանդալներ. գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, 
գլխարկներ, գլխակապեր, բանդանաներ, 
շարֆեր, ականջները ծածկող գլխակապեր, 
ականջակալներ, բալակլավաներ (հագուստ), 
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագուստ).

դաս 35. առցանց մանրածախ հանրա-
խանութի ծառայություններ. մանրածախ 
հանրախանութի ծառայություններ. փոստով 
ապրանքներ պատվիրելու ծառայություններ 
հագուստի, կոշկեղենի, պայուսակների և 
սպորտային հանդերձանքի բնագավառում. 
կատալոգով ապրանքներ պատվիրելու 
ծառայություններ հագուստի, կոշկեղենի, 
պայուսակների և սպորտային հանդերձանքի 
բնագավառում. վաճառքի գործակալի 
(դիստրիբյուտորի) ծառայություններ 
հագուստի, կոշկեղենի, պայուսակների և 
սպորտային հանդերձանքի բնագավառում. 
ինտերնետի միջոցով ապրանքների մասին 
տեղեկությունների տրամադրում սպառողներին։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200125  (111) 31162
(220) 29.01.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 29.01.2030
(730) «ՍԱԷ» ՍՊԸ, Երևան, Կարմիր Բլուր 2/3 
տուն, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. կեպիներ, որպես գլխարկներ. 

բերետներ. թասակներ (գլխարկ). գլխարկներ. 
համազգեստ. հագուստ. վերնազգեստ. 
շրջազգեստներ. զգեստներ. վերարկուներ. 
բաճկոններ. ձեռնոցներ (հագուստ). շապիկներ 
(բլուզներ). կիսավարտիքներ. տրիկոտաժեղեն. 
կոստյումներ. մորթիներ (հագուստ). տաբատ-
ներ. պատրաստի հագուստ:

____________________
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(210) 20200130  (111) 31163
(220) 30.01.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 30.01.2030
(730) Լաուրա Հակոբյան, Երևան, Ամիրյան 24, 
բն. 21, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատ րաս տում. 
առաքում. մատուցում և սեղանի ձևավո րում 
(քեյթրինգ). ծերա նոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոն ներում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանի-
ների համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի. սեղանի 

սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. 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:

____________________

(210) 20200131  (111) 31164
(220) 30.01.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 30.01.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 17.02.2020
(310) 34659   (320) 08.01.2020   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ սիգարներ, սիգա-
րետներ, սիգարիլներ. ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար. ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնյուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
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ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200227  (111) 31165
(220) 06.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 06.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրի Թորոսյան 
Թելմանի, Երևան, Ներքին Շենգավիթ, փ. 2, 
տուն 35, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 2. ներկեր, խածանյութեր, արծնուկ-
ներ, ալիզարինային ներկանյութեր, ալյու-
մինային ներկեր, ասբեստային ներկեր, 

հակակոռոզիական պատրաստուկներ, սևե-
ռա կող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր). 
ասֆալտի լաք. սև լաք. մանրէասպան ներկեր. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
բիտումային լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) 
փայտանյութի համար. խածանյութեր փայտա-
նյութի համար. ներկանյութեր փայտանյութի 
կամ փայտի համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. ներկեր խեցեգործական իրերի 
համար. կապարի շպար. պաշտպանական 
նախաներկային պատվածքներ տրանս-
պորտային միջոցների շրջանակների 
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկ-
ների համար. որդան կարմիր. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու համար. 
անիլինային ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ 
ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի 
համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
ներկող նյութեր. գունանյութեր. սոսնձաներ կեր. 
տեմպերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. 
տպագրական ներկեր. ներկերի սիկատիվներ 
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ 
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). ջնարակներ 
(պատվածքներ). թանձր հակակոռոզիա-
կան քսուքներ. պաշտպանական յուղեր 
փայտանյութի համար. հակակոռոզիական 
յուղեր. հրակայուն ներկեր. կապակցող նյութեր 
ներկերի համար. մածիկներ (բնական խեժեր). 
բաղադրություններ մետաղների փայլա-
զրկումը կանխելու համար. պաշտպանական 
պատրաստուկներ մետաղների համար. 
կապարի սուսր. մուր (ներկանյութ). բաղա-
դրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. լաքեր 
մակերևույթները բուսածածկույթից պահպանող 
ներկապատվածքներ. ջրաներկեր նկարելու 
համար. յուղաներկեր նկարչության համար. 
նշիչների տեսքով գունանյութեր կահույքի 
վերականգնման համար. փայտյա հատակների 
լաքեր.

դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). 
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
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համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
կոշիկի քսուքներ. պատրաստուկներ ողորկման 
համար. կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր 
կահույքի և հատակների փայլեցման համար. 
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար). մոմ մանրահատակի համար. 
ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ 
կաշվի համար (փայլեցնող). քսուքներ ողորկ-
ման համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ-
ների համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոց-
ներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
կենցաղային հակադիրտեր. կենցաղային 
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում՝ հողմապակիների մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կենցաղային 
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտա-
կեղենի համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի 
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. մոմ հատակի համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 

մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) 
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար. 
լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը 
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ 
անձեռոցիկներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20200258 (111) 31166
(220) 12.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 12.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարազդատ 
Վարդանյան, Երևան, Արհեստավորների 2, 86, 
AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային և առօրյա կոշիկ, 

հագուստ:
____________________

(210) 20200311  (111) 31167
(220) 19.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 19.02.2030
(730) «Բի հեփփի» ՍՊԸ, Երևան, Դուրյան 43, 
բն. 40, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, մուգ մանուշակագույն և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտրային միջնորդային ծառա-
յու  թյուններ:

 ____________________

(210) 20200350 (111) 31168
(220) 24.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 24.02.2030
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ 
փ., 19շ., AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) Բացի «ՈՍԿԵՎԱԶ», «VOSKEVAZ» բառերից 
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մանուշակագույն, շագանակագույն 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ:

____________________

(210) 20200354 (111) 31169
(220) 24.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 24.02.2030

(730) «Բելիսսիմո գրուպ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Մազմանյան 242, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 29. մսից և հավի մսից պատրասված 
կիսապատրաստուկներ` կոտլետներ. 

____________________

(210) 20200356 (111) 31170
(220) 25.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 25.02.2030
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. 
Հովսեփյան 26, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, դեղնակա-
նաչավուն, դեղին, կանաչ, բաց և մուգ վարդա-
գույն, գազարագույն, մուգ գազարագույն և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հեռուս-

տա հեռարձակում. բաժանորդային հեռա-
գրակապի (տելեքսի) ծառայություն  ներ. 
լրա տվական գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. մալուխային հեռուստա-
հեռարձակում. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. հեռահաղորդակցության ոլոր-
տում տեղեկատվության տրամադրում. 
օպտիկաթելքային կապ. արբանյակային կապ. 
անլար հեռարձակում. տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի. պոդքասթի հաղորդում. 

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). ֆիզի կական 
դաստիարակություն. զվար ճալի ռադիո-
հաղորդումներ. կրթա դաստիարակչական 
ծառայություններ. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. 
մարմնամարզության ուսուցում. հեռուստա-
տեսային զվարճալի հաղորդումներ. սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. չբեռնվող 
հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադրում 
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով:

____________________

(210) 20200372 (111) 31171
(220) 26.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 26.02.2030
(730) Տաբակալերա Բրենդս, Ինք. Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200373 (111) 31172
(220) 26.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 26.02.2030

(730) Տաբակալերա Բրենդս, Ինք. Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200391  (111) 31173
(220) 27.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 27.02.2030
(730) «Գամմա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նալ-
բանդյան 23, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «TOURS» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բաց և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավիափոխադրումներ. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. փաթեթա-
վորված բեռների առաքում. կրուիզ ների 
կազմակերպում. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ տեսարժան վայրերի դիտման 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային ծառա-
յություններ. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրում-
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ներ. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ծովային փոխադրումներ. ճանա-
պարհորդների փոխադրում. վարորդների 
ծառայություններ. փոխադրումների հար-
ցերով տեղեկատվության տրամա-
դրում. տրասնսպորտային միջոցների 
ամրա գրում. ճանապարհորդությունների 
ամրա   գրում. ավտոբուսների վարձույթ. ճանա -
պարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. երրորդ 
անձանց համար ուղևորափոխադրումների 
կազմակերպում առցանց հավելվածի միջոցով:

____________________

(210) 20200408 (111) 31174
(220) 28.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. ցավազրկող, անալգետիկ և հակա-

բորբոքային պատրաստուկներ և միջոցներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200416  (111) 31175
(220) 28.02.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) Գևորգ Սիրունյան, Լոռու մարզ, 
ք.Վանաձոր, Աղայան 67, բն. 23, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱ-
ՆԻՇ» արտա հայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, նարնջագույն և մարմնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. արևածաղկի սննդային յուղ. 
արևածաղկի մշակված սերմեր.

դաս 31. թարմ ոսպ:
____________________

(210) 20200435 (111) 31176
(220) 04.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 04.03.2030
(730) Շիան ՉունՀեֆանգ Իմփորթ և Էքսփորթ 
Քո., Լթդ, CN 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) Հիերոգլիֆները և շրջանի մեջ վերցված «R» 
տառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված բանջարեղեն. 
մաքրած ընկուզեղեն. մրգային թեթև 
նախաճաշեր. ձվեր. թահինի (մածուկ (պաստա) 
քնջութի սերմերից). չորացրած միս. միս. 
մուրաբաներ. սննդային ճարպեր. չորացրած 
ուտելի սնկեր.

դաս 30. չորացրած արիշտա. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
սոուսներ (համեմունքներ). թեյ. կծու սոուս. 
մեղր. հաց. հացահատիկային սալիկներ 
(բատոններ). արագ պատրաստման արիշտա. 
համեմունքներ.
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դաս 33. մրգային լուծամզուքներ 
(սպիրտային). սպիրտային ըմպելիքներ. 
գինի. մեղրային ըմպելիքներ (սպիրտային). 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
բայցզյու (չինական թորած ալկոհոլային 
ըմպելիք). միրգ պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բալի օղի. բրնձի սպիրտ. դեղին 
բրնձի գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200446 (111) 31177
(220) 05.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 05.03.2030
(730) «Արարէ» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 
31/28, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. շինարարական նախագծերի 

համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում.

դաս 37. շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. շինարարական կառուցվածքների 
քանդում. շինարարական կառուցվածք-
ների հերմետիկացում. քարաշինարարական 
աշխա տանքներ. շինարարության հար ցերով 
տեղեկատվության տրամադրում. խորհրդա-
տվություն շինարարության հարցերով.

դաս 42. ճարտարապետական ծառա-
յու թյուններ. խորհրդա տվություն ճարտարա-
պետության հարցերով:

____________________

(210) 20200449 (111) 31178
(220) 05.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 05.03.2030
(730) Վահրամ Մակինյան, Երևան, Գուսան 
Շերամի 92/3, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «pharma» գրառումն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների 
և բժշկական պարագաների, դեղորայքի, 
կենսաբանական ակտիվ հավելումների, 
խնամքի միջոցների, կոսմետիկական 
միջոցների, մանկական սննդի և պարագաների, 
ոսպնյակների մեծածախ և մանրածախ 
վաճառք։

____________________

(210) 20200454 (111) 31179
(220) 05.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 05.03.2030
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. յոգուրտներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200456 (111) 31180
(220) 05.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 05.03.2030
(730) «ՌԼ վայնս» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 14, բն. 
5, AM 
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(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. թորման միջոցով ստացված 

ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. վիսկի. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200460 (111) 31181
(220) 06.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 06.03.2030
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկա-
կան կոնյակ (բրենդի). խաղողի գինի:

____________________

(210) 20200461  (111) 31182
(220) 06.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 06.03.2030
(730) «Փիլոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 41, տուն 
96, AM 
(442) 01.04.2020

(540) 

(511) 
դաս 3.  կոսմետիկական միջոցներ. 

կոս մետիկական մատիտներ, ներառյալ` 
շրթունքների մատիտներ և աչքի մատիտներ. 
կոսմետիկական կրեմներ, ներառյալ` խոնա-
վացնող և սնուցող կրեմներ. տոնային 
(երանգավորող) քսուքներ. մաշկը սպիտա-
կեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
հակակնճիռային կրեմ. գիշերային և ցերեկային 
կրեմներ.  կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար, ներառյալ` հարդարանքի 
կաթ. լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ լոգանքի և ցնցուղի համար, 
ոչ բժշկական նպատակների համար. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ. 
հոտազերծիչներ մարդու համար. հոտազեր-
ծող օճառներ. պարֆյումերիային արտա-
դրանք, օծանելիք. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. բուրավետ 
ջուր. օծանելիքի ջուր. հարդարանքի ջուր. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). եթերային յուղեր. 
կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. հարդարանքի 
յուղեր. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական   նպատակներով օգտագործ վող-
ների. մերսման մոմեր կոսմետիկական նպա-
տակ ների համար. բալզամներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. օճառներ 
սափրվելու համար. լոսյոններ սափրվելուց 
առաջ և հետո օգտագործելու համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. գրիմ, ներառյալ՝ 
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հիմքեր գրիմ անելու համար. ժելերի, կրեմների 
և հեղուկների տեսքով գրիմ անելու հիմքեր. 
կարմրաներկ. դիմափոշի. շրթներկ. փայլ 
շրթունքների համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
աչքերն ընդգծելու  համար նախատեսված 
մատիտներ. հոնքերի ստվերաներկեր. 
պատրաս տուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռո ցիկ-
ներ. օճառներ հարդարանքի համար. հարդա-
րանքի (արդուզարդի) տալկ.  պատրաստուկներ 
եղունգների և ոտքերի խնամքի համար, 
ներառյալ` լաքեր եղունգների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ մազերի խնամքի 
համար, ոչ բժշկական նպատակներով,  
ներառյալ՝ մազերի լավորակիչնե. լոսյոններ 
մազերի համար. մազերի սփրեյներ. ժելեր. 
կրեմներ. բալզամներ. մուսեր. շամպուններ. 
մազերի պարզաջրման համար միջոցներ. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու 
համար. դեպիլյատորներ. գունազրկող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ 
չոր շամպուններ. ախտահանող օճառներ. բուժիչ 
օճառներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. պատրաստուկներ կոշտուկ-
ները հեռացնելու համար. ցրտահարման 
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ յուղեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. արևայ-

րուքի հաբեր. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմերից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից,սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից).

դաս 14. ականջօղեր. շղթաներ. վզնոցներ. 
ձեռքի ժամացույցներ. մատանիներ. զարդատո
ւփեր.                                

դաս 18. կանացի պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, ներառյալ՝ զգեստներ, 
շրջազգեստներ, տակի շրջազգեստներ, 
շրջազգեստ- շորտեր, կոստյումներ, զգեստ- 
կոստյումներ, ճաշկերույթի կոստյումներ, 
տաբատներ, վարտիքներ (շորտեր), բերմուդա 
տեսակի վարտիքներ (շորտեր), մանկական 
վարտիքներ (ներքնազգեստ), շապիկներ և  
բլուզներ. իրանակալներ (կանացի ներքնա-
զգեստ). բլուզներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. հաստ սպորտային շապիկներ. 
բաճկոնակներ. բաճկոններ (հագուստ). 
կարդիգաններ. սվիտերներ (պուլովերներ). 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). գլխանոցով 
բաճկոն. մանտո. գաբարդիններ (հագուստ). 
անջրանցիկ հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
մորթե թիկնոցներ. շարֆեր. շալեր. վզպատներ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). փողկապներ. գոտիներ 
(հագուստ). կարճագուլպաներ. գուլպաներ 
(երկար). զուգագուլպաներ. կանացի ներքնա-
զգեստ. ներքնազգեստ. պիժամաներ. 
խալաթներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթ-
ներ. տաբատակալներ. դիմակով հագուստ 
քնելու համար. կոշիկ, ներառյալ` կոշիկներ, 
սանդալներ, կանացի կոշիկներ (կրունկով), 
տափակ կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ, 
կարճ երկարաճիտ կոշիկներ, տնային կոշիկներ. 
բոլորագլխարկներ. բերետներ. գլխարկներ. 
գդակներ. դիմակներ քնելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20200471  (111) 31183
(220) 09.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 09.03.2030
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան 
78/1, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), 

բուրավետ ջուր, հարդարանքի ջուր, օծանելիք.
դաս 9. ակնոցներ (օպտիկա), ակնոցների 

պատյաններ, արևապաշտպան ակնոցներ, 
հաշվառման (հաշվեցուցակային) ժամացույցներ 
(ժամանակ գրանցելու սարքեր), սպորտային 
ակնոցներ, սմարթ-ժամացույցներ.

դաս 14. ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի), ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ), 
էլեկտրական ժամացույցներ, ձեռքի ժամա-
ցույցներ, նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար.

դաս 25. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն. 
գոտիներ (հագուստ). սվիտերներ. պուլովերներ. 
շապիկներ (բլուզներ). հագուստ. կոմբինեզոն-
ներ (հագուստ). պատրաստի հագուստ. բրիջի-
ներ. տաբատներ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. 
շրջազգեստներ. զգեստներ. վերարկուներ. 
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ 
(հագուստ). հագուստ արհեստական կաշվից. 
կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարաֆաններ. 

դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20200472 (111) 31184
(220) 09.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 09.03.2030

(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, Եղեգնաձոր, Ն. Մշեցու 16, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20200482 (111) 31185
(220) 11.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Գուանչժոու Վյուսեն Էլեկտրոնիկ 
Թեքնոլըջի Քո.», CN 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. սմարթֆոններ. ականջակալներ. 

լուսանկարչական ապարատներ. նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ). տեսաէկրաններ. խցակի 
էլեկտրական երկժանիներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. համակարգիչներին կից սարքեր:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20200483 (111) 31186
(220) 11.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Գրինվուդս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Քասախ, Ե. Չարենց փ. 5, տուն 6, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. թորման միջոցով ստացված 

ըմպելիքներ. ջին. հացահատիկի հիմքով թորած 
ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20200495 (111) 31187
(220) 11.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 11.03.2030
(730) Արմենուհի Սաղդասսարյան, Երևան, 
Նորքի Այգիներ 251/7, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ). 
շալեր. սվիտերներ. պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ). հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. փողկապներ. վերնա-
զգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆեր. մանտո. 
շրջազգեստներ. զգեստներ. վերար կուներ. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). գլխակապեր (հագուստ). 
կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.

դաս 35. oգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում, տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. հայտա րարությունների փակցնում. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. ցուցա-

փեղկերի ձևավորում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. առև-
տրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
արտաքին գովազդ. առևտրային լոբբիստական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200508 (111) 31188
(220) 12.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 12.03.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումե րիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անասնա-
բուժա կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամիններ, 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ և բուժիչ 
սննդային հավելումներ մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20200509 (111) 31189
(220) 12.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 12.03.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամիններ, 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ և բուժիչ 
սննդային հավելումներ մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200513  (111) 31190
(220) 13.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ 
Կարապետյան, Երևան, Շերամի 23, բն. 40, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշվից և կաշվի նմանակումներից 

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

հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. գովազդ:

____________________

(210) 20200538 (111) 31191
(220) 16.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 16.03.2030
(730) «Հոմտեքս» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Նշավան, Գնունի փ. 1, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 20. օղեր վարագույրների համար. 

անկողնային պարագաներ, բացա-
ռությամբ սպիտակեղենի. բազմոցի 
բարձեր. ներքնակներ. բռնիչներ վարա-
գույրների համար, բացառությամբ մանածա-
գործականի. ձողիկներ աստիճանների 
վրա գորգերն ամրացնելու համար. 
անվիկներ վարագույրների համար. ներսի 
գալարավարագույրներ շերտաձողիկներից. 
բարձեր. շիրմաներ (կահույք). դեկորատիվ 
վարագույրներ ուլունքից. ուղղորդիչներ 
վարագույրների համար. վարագույրների 
քիվեր. կեռիկներ վարագույրների համար. 
կապեր վարագույրների համար. բամբուկե 
գալարավարագույրներ. պլաստմասսայե 
շարժան վակներ գալարավարագույրների 
համար. ներսի շերտավարագույրներ 
հյուսած փայտից. ներսի պատուհանների 
շերտավարագույրներ (կահույք). ներսի թղթե 
շերտավարագույրներ. ներսի մանածա գործ-
վածքից շերտավարագույրներ. 
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դաս 24. պաստառապատման գործվածք-
ներ կահույքի համար. գործվածքներ. մոմլաթ. 
մանածագործական նյութեր. կտավ. քաթան 
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. բամբակե 
գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակ երեսներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. սպիտակեղենի 
գործվածքներ. գործվածքներ աստառի համար. 
սավաններ. աղվափետուրից վերմակներ. 
ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. 
վարագույրների կապեր մանածագործվածքից. 
գազե գործվածքներ (շղարշ). անկողնու 
սպիտակեղեն. սպիտակեղեն նախշավոր 
կտավից. սեղանի սպիտակեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. բարձերեսներ. 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. տրիկոտաժե 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). պիտակներ մանածագործական 
նյութերից. մանածագործական երեսպատման 
նյութեր պատերի համար. պատյաններ բար-
ձերի համար. վերմակներ. ծածկոցներ. բազմոցի 
բարձերի ծածկոցներ. մանածագործա կան 
նյութեր կահույք պաստառապատելու համար. 
ցնցուղարանի վարագույրներ մանածա-
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. վերմակներ 
տնային կենդանիների համար. քնապարկեր 
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների 
համար. մահճակալի ժանյակերիզներ. 
մանկական մահճակալների բամպերներ 
(անկողնային սիպտակեղեն).

դաս 27. լոգարանի գորգիկներ. 
մարմնամարզական փռոցներ. խսիրներ. 
դռան առաջի ուղեգորգեր ոտքերը մաքրելու 
համար. եղեգից պատրաստված խսիրներ. 
գորգեր ավտոմեքենաների համար. գորգեր. 
սահելը խոչընդոտող գորգեր. պատի 
ոչ մանածագործական պաստառներ. 
մանածագործական պաստառներ. հատակի 
հրակայուն գորգեր բուխարու և խորովածի 
մանղալների համար. գորգեր յոգայով 
զբաղվելու համար. պատի մանածագործական 
երեսպատվածքներ.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
կետերի ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20200560 (111) 31192
(220) 18.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 18.03.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան 
Ղազարյան Սամվելի, Արարատի մարզ, ք. 
Արտաշատ, Պռոշյան փող., տուն 10, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 35. գովազդային նյութերի 
տա րածում. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում. գովազդ. հարկային հայտարարա-
գրերի կազմում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. հարկային հայտարարա-
գրեր ներկայացնելու ծառայություններ. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հաղորդագրությունների 
փոխան ցում. հեռուստահեռարձակում. հեռա-
գրերի հաղորդում. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. մալուխա  յին 
հեռուստահեռարձակում. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ-
կերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 
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ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. թվային ֆայլերի 
հաղորդում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 45. միջնորդություն վեճերը լուծելու 
հարցում. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. իրավաբանական 
հետազոտություններ. դատարանում իրա-
վունքների ներկայացում. ծրագրային ապա-
հովման լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծ ման ծառայություններ. իրավաբանա-
կան փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
լիցեն զիաների իրավաբանական կառա-
վարում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ. 
իրավաբանական խորհրդատվություն 
մրցույթ ների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ) ծրագրային ապահով-
ման հրապարակման շրջանակներում. 
իրավաբանական հսկողության ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական խորհրդատվություն 
արտոնագրային քարտեզագրման ոլորտում. 
փաստաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20200561  (111) 31193
(220) 18.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 18.03.2030
(730) «Բլոսսում» ՍՊԸ, Վանաձոր, Ֆիդայինների 
93, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սրճային բուրավետարարներ. 

կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. թեյ. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 

ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային 
մուսեր. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. երիցուկի հիմքով 
ըմպելիքներ. ջրիմուռով թեյ. սուրճի լցված 
պարկուճներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20200572 (111) 31194
(220) 20.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 20.03.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ սիգարներ, սիգա-
րետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունա-
կող հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
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սիգարետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ, 
ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտի 
փոխարինիչների համար նախատեսված 
շոգեհանող սարքեր. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20200574 (111) 31195
(220) 20.03.2020 (151) 20.07.2020
   (181) 20.03.2030
(730) Տաթևիկ Հարությունյան, Երևան, 
Անտառային 190, բն.2, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «DECOR & ACCESSORIES» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն գույնով:
(511) 

դաս 35. մանկական անկողնային 
պարագաների, նորածիններին և մայրերին 
անհրաժեշտ տեքստիլային պարագաների 
(կերակրման բարձեր, կերակրման ծածկոց-
ներ, տակաշորեր, դուրսգրման ծրարներ), 
ներքնակների, մանկական կահույքի, 
մանկական հագուստի և ներքնաշորերի, 
մազակալների և գլխազարդերի, ինտերիերային 
խաղալիքների վաճառք:

____________________

(210) 20181120  (111) 31196
(220) 13.07.2018 (151) 29.07.2020
   (181) 13.07.2028
(730) Լավանդ Ջեներալ Թրեյդինգ ՖԶԵ., AE 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «M» տառը և արաբական գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկիներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարիլներ. ծխելու 
խոտաբույսեր. վառիչներ ծխողների համար։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190459 (111) 31197
(220) 13.03.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 13.03.2029
(730) «Աշնակ» արտադրական կոոպերատիվ, 
Երևան, Տիտոգրադյան 17, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 
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(526) «GROUP» բառը և «EASIER WITH US» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20191334  (111) 31198
(220) 27.06.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 27.06.2029
(730) «Միդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստովյան 
15/3, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «BEAUTY ACADEMY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191501  (111) 31199
(220) 23.07.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 23.07.2029
(730) «Լ.Ա.Ռ. գրուպ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Կամոյի 
փող. 39, AM 
(442) 18.11.2019

(540) 

(526) «COFFEE» և «SINCE 2020» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն և սև գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 30.  աղացած փաթեթավորված սուրճ:
____________________

(210) 20191502  (111) 31200
(220) 23.07.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 23.07.2029
(730) «Լ.Ա.Ռ. գրուպ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Կամոյի 
փող. 39, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «COLA» և «SINCE 2020» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գազավորված ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք:

____________________

(210) 20191523  (111) 31201
(220) 26.07.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 26.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Ղազարյան, Երևան, Անդրանիկի 38, բն. 34, AM 
(442) 16.09.2019
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(540) 

(526) «CLOTHES & ACCESSORIES» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. հագուստի վաճառք:
____________________

(210) 20191543  (111) 31202
(220) 30.07.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 30.07.2029 
(730) «Օրգանիկ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Ծարավ Աղբյուրի 77, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «ORGANIC» և «group» գրառումերն  ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 3. շրթներկ. փայլ շրթունքների 

համար. շրթներկեր կոսմետիկական նպա-
տակների համար. տուփեր շրթներկի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. կոսմետիկա-
կան կրեմներ. կոսմետիկական վազելին. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. գունազրկող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար.  մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. նշի օճառ. օճառներ. 
օճառներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ.  հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. օճառներ քրտնելու դեմ. շամպուններ. 
չոր շամպուններ. օծանելիք. լաքեր եղունգների 
համար. լաքեր մազերի համար:

____________________

(210) 20191737  (111) 31203
(220) 27.08.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 27.08.2029
(730) «Օազիս կոմպյուտեր» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Շենգավիթ, փ. 2, տուն 3, AM 
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(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «computers» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. համակարգիչների և անվտան-
գության համակարգերի վաճառք:

____________________

(210) 20191823  (111) 31204
(220) 06.09.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 06.09.2029
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «AMBER» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ սիգարետների 
համար. վառիչներ սիգարների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար.  սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային  սիգարետներ. հեղուկ-
ներ էլեկտրոնային  սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191825  (111) 31205
(220) 09.09.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 09.09.2029
(730) Վըրմիըր Մենյուֆեքչըրինգ Քամփնի 
Կորպորացիա, US 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների). 
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար. 
կոնվերտերներ պողպատը հալելու համար. 
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր 
(մեքենաներ). օդավորող պոմպեր ակվա-
րիումների համար. օդի խտարարներ. 
թափահարիչներ. գյուղատնտեսական մեքե-
նաներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաք-
րելու համար. օդային գոլորշիարարներ. 
ապարատներ ճնշման տակ գարեջրի 
մատուցման համար. չափաբերման մեքենաներ. 
ճանապարհային գլդոններ. կարբյուրատոր-
ների սնիչներ. ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի սարքեր. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. փականներ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև 
լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ամբարձիչներ, բացառությամբ դահուկա յին-
ների. ամբարձիչներ (վերելակներ). խառնիչ 
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մեքենաներ. ինքնայուղվող առանցքակալ ներ. 
գութաններ. շարժիչներ ինքնաթիռների համար. 
պատեր սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղ ման 
օղեր (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
խոզանակներ. ճանապարհներ ավլող ինքնա-
գնաց մեքենաներ. սղոցադազգահներ 
(մեքենաների մասեր). փոխակրիչների ժապա-
վեններ. ժապավենային փոխակրիչներ. 
խնոցիներ. թմբկագլաններ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաների պատյաններ. մեքենաների 
հենոցներ. աղացներ (մեքենաներ). կալսիչներ. 
քրքրիչ մեքենաներ. բետոնախառնիչներ 
(մեքենաներ). յուղ պատրաստող մեքենաներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ 
հեծանիվների համար. միացման ձգաձողեր 
մեքենաների և շարժիչների համար. գնդիկավոր 
առանցքակալներ. բիտում արտադրելու 
մեքենաներ. հնձիչներ. խրձակապիչներ. կոճեր 
ջուլհակային մեքենաների համար. փայտա-
մշակման հաստոցներ. ապարատներ 
գազավորված ըմպելիքների արտադրության 
համար. հյուսվածքապաստառներ պատրաս-
տող մեքենաներ. չոր խոտի հակերը կապկպելու 
սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենաներ). 
դիզելային շարժիչների նախագործար կային 
տաքացման մոմեր. պարուրակահան 
հաստոցներ. լվացամեքենաներ. շշալցման 
մեքե նաներ. շշերը լվալու մեքենաներ. գարեջուր 
եփելու մեքենաներ. ասեղնագործական 
մեքենաների կլոր քարգահներ. խոզանակներ 
(մեքենաների մասեր). բուլդոզերներ. միա շերեփ 
էքսկավատորներ. թործահաստոցներ. կաբես-
տաններ (բեռնաշարժ մեխանիզմներ). փոքր 
ավտոմատ խարիսխներ նավագնացության 
համար. մեքենաների փոկեր. պատյաններ 
(մեքենաների մասեր). շարվածքային 
մեքենաներ (տպագրություն). ներարկիչներ 
շարժիչների համար. կարբյուրատորներ. 
ասեղնավոր հավաքածուներ (սանդերքային 
մեքենաների մասեր). կտրոցներ (մեքենաների 
մասեր). պոլիգրաֆիական մամլամայրերի 
տուփեր (տպագրություն). խարամ մաղելու 
մեքենաներ, մոխիր մաղելու մեքենաներ. 
կաթնային զատիչներ. չորացնող մեքենաներ. 
յուղիչներ (մեքենաների մասեր). կենտրոնա-
խուսակներ (մեքենաներ). կենտրոնախույս 
աղացներ. կենտրոնախույս պոմպեր. հատիկա-

բույսերի սերմերը թեփահանող մեքենաներ. 
ֆրեզիչ հաստոցներ. առանցքա կալային հենա-
րաններ մեքենաների համար. կախոցներ 
(մեքենաների մասեր). ածխա խոզանակներ 
(էլեկտրականություն). ածխային կոմբայններ. 
բեռնամբարձիչներ. բեռնա թափման հար-
թակներ. հյուսող մեքենաների սայլակներ. 
խառատային հաստոցներ. բազմա ճախա-
րակներ. գութանախոփեր. պիտույքա կազմեր 
մեքենաների շոգե կաթսաների համար. գինու 
մամլիչներ. սիգարետ պատրաստող մեքենաներ 
արդյու նա բերական նպատակների համար. 
ճկող մեքենաներ. փականագործի էլեկտրական 
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր 
մեքենաների համար. հակադարձ կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. 
մեքենաների շոգեկաթսա ները նստվածքից 
պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. կարի 
մեքենաների ոտնակավոր շարժաբերներ. 
տպագրական շարվածքային մեքենաներ 
(լուսաշարող). ճնշակներ (մեքենաներ). 
տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտարարներ 
(մեքենաների մասեր). խտացման տեղա-
կայանքներ. փոկանիվներ (մեքենաների 
մասեր). պնդացնող միացումներ (շարժիչների 
մասեր). կորդ պատրաստող մեքենաներ. 
տառաձուլիչ մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. 
կտրիչ մեքենաներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հորատման գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
շարժափոկեր. ամբարձիչների (վերելակների) 
փոկեր. կցակարման կարի մեքենաներ. օդային 
բարձիկով սարքեր բեռներ փոխադրելու 
համար. առանցքակալների ներդրակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական դանակներ. 
ատամնաձողավոր ամբարձիկներ. մաղիչ 
կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկներ (մեքե-
նաներ). կաշի մշակող մեքենաներ. շարժիչների 
գլանների գլխիկներ. կուլտիվատորներ 
(մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպա-
գլաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. 
տեսակավորիչ մեքենաներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ինքնաբեռնաթափման 
բունկերներ (մեխանիկական). կտրող մեքե-
նաներ. օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) 
սնուցող ջրի համար. ճիմահատիչներ. 
ճարպազերծման կայանքներ (մեքենաներ). 
մեկնասարքեր շարժիչների համար. ժանյակ 
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հյուսող մեքենաներ. շոգու և յուղային փուլերի 
զատիչներ. մանրատիչներ (փխրիչներ). 
ռեդուկցիոն կափույրներ (մեքենայի մասեր). 
մեխանիկական կարժառներ. կաշի կտրող 
մեքենաներ, կաշի լրահղկող մեքենաներ. 
ցամաքուրդային մեքենաներ. հարդարիչ 
մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի գեներա-
տորներ. կեղտաջրերի ցրցայտիչներ. 
ապարատներ գազավորված ջրերի 
արտադրության համար. հանքային ջրի 
արտադրության կայանքներ. ջրատաքա-
ցուցիչներ (մեքենաների մասեր). փառահան 
մեքենաներ. պարուրակահան հաստոցներ. 
կոթունազատիչներ (մեքենաներ). հատիկա-
մաքրիչ մեքենաներ. արտարկիչներ. 
էլեկտրական գեներատորներ. ամբարձիչ 
սարքեր. դրոշմամամլիչներ. կցորդիչի 
ագույցներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. ներկման ապարատներ 
տպագրական մեքենաների համար. փաթաթող 
մեքենաներ. շարժասանդուղքներ. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
դրոշմակիչ մեքենաներ. դրոշմիչ մեքենաներ. 
պիտակավորիչ մեքենաներ. կորզանա-
հաստոններ. էքսկավատորներ. հանքահանման 
սարքեր. խոտաշրջիչներ. քարմաղներ 
(մեքենաներ կամ մեքենաների մասեր). հնձիչ 
մեքենաների դանակներ. դանակներ 
(մեքենաների մասեր). մանող մեքենաներ. 
ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. վերջնա-
մշակման մեքենաներ, վերամշակման 
մեքենաներ. կապիչներ (մեքենաների մասեր). 
կերամամլիչներ. ձուլամեքենաներ. գլանների 
մխոցներ. խցուկներ (մեքենաների մասեր). 
գազերի սեղմման, ներծծման և տեղափոխ ման 
օդափուք մեքենաներ. գազոնահնձիչ ներ 
(մեքենաներ). գուդրոնապատիչներ (մեքե-
նաներ). հատիկների սեղմման, ներծծման և 
տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. յուղման 
տուփեր (մեքենաների մասեր). յուղային 
պոմպեր. ծալքավորիչ մեքենաներ, դրոշմատպիչ 
մեքենաներ. փորագրման մեքենաներ. տանիքի 
կղմինդրներ կտրող մեքենաներ. մեքենաների 
ուղղորդիչներ. ծղոտահատ մեքենաներ. 
մսաղացներ (մեքենաներ). մանածագործական 
հաստոցների ազբափայտեր. տափաններ. 
ոռոգիչներ (մեքենաներ). հիդրավլիկական 

տուրբիններ. մետաղական թերթերի վրա 
տպագրման մեքենաներ. տպագրական 
տպաձևեր. տպագրական մեքենաներ. 
տպագրական մամլիչներ. տպագրության 
լիսեռներ մեքենաների համար. կաթ մշակող 
մեքենաներ. ծղոտահատ մեքենաների 
դանակներ. մանածագործական հաստոցների 
ազբիկներ. մեքենաներ սայրերը սրելու համար, 
մեքենաներ կտրիչները սրելու համար. սղոցի 
շեղբեր (մեքենաների, հաստոցների մասեր). 
կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների մասեր). 
գլոցահաստոններ. թթվածնային նիզակներ 
ջերմային հորատման համար (մեքենաներ). 
շուռտվիկներ (մեքենաների մասեր). ամանեղեն 
լվացող մեքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար). 
տրանսպորտային միջոցները լվանալու 
կայանքներ. կանխավճարով աշխատող լվացքի 
մեքենաներ. ամբարձիչ կայանքներ. 
սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ. կոկման 
մեքենաներ. քարշային շարժիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
շոգեմեքենաներ. հաստոցներ. վառոցքի 
մագնետո. բեռնման – բեռնաթափման սարքեր. 
պոլիգրաֆիական ինքնադարսիչներ (թուղթ 
մատուցող հարմարանքներ). մուրճեր, կռաններ 
(մեքենաների մասեր). ցցահար մուրճեր. 
օդաճնշական մուրճեր. կռիչ մուրճեր, կռաններ 
(ոչ մեծ չափերի). բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). 
շարժասարքեր, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. շարժահաղորդակներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. խոհանոցային 
էլեկտրական ջարդիչներ. դիաֆրագմաներ 
պոմպերի համար, թաղանթներ պոմպերի 
համար. մետաղամշակման հաստոցներ. 
մանածագործական մեքենաներ. ոլորող 
մեքենաներ. ջրաղացաքարեր. մանրիչ 
մեքենաներ. հորատներ լեռնագործական 
աշխատանքների համար. հանքաքար մշակելու 
մեքենաներ, հանքաքար մշակելու սարքա-
վորումներ. ալրաղաց մեքենաներ. խառնիչներ 
(մեքենաներ). հնձիչ մեքենաներ. հնձիչ-
խրձակապիչներ. հացահատիկահավաք կոմ-



ԳԳԳԳԳԳԳ

44

ՄՄՄ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

03 .08 .2020

բայն ներ. վագոնաամբարձիչներ. ռեակտիվ 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. աղտոտումը կանխող 
սարքեր շարժիչների և մոտորների համար. 
շարժիչների մխոցներ. մեքենաների և 
շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
ձուլակաղապարներ (մեքենաների մասեր). 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. կաղապարման մեքենաներ. 
ազատ ընթացքի անիվներ, բացառությամբ 
ցամաքային փոխադրամիջոցների համար 
օտագործվողների. մաքոքներ (մեքենաների 
մասեր). էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. ներծծող սարքավորումներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
շրջակարող մեքենաներ. ձեռքի գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
կտրող գործիքներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների 
բռնիչներ. պահածոների էլեկտրական 
բացիչներ. հաց կտրող մեքենաներ. առանցքա-
կալատուփեր լիսեռների վզիկների համար 
(մեքենաների մասեր). փոխհաղոր դիչ լիսեռ-
ների առանցքակալներ. թուղթ արտա դրելու 
մեքենաներ. փայլարդիչներ (գլոցիչներ). 
փաթեթավորման մեքենաներ. խմորահունցիչ 
մեքենաներ. մակարոնեղեն արտադրելու 
մեքենաներ. ներկման մեքենաներ. ներկա-
փոշեցրիչներ. հորատող մեքենաներ. ձեռքի 
էլեկտրական գայլիկոնիչներ. քարամշակման 
հաստոցներ. մխոցներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). տպարանային մամլիչներ. 
պնևմափոխակրիչներ. ծակատիչ մամլիչների 
մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ. պղպեղի 
աղացներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). 
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ 
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման 
տեղակայանքների համար. վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). կամրջաձև ամբար-
ձիչներ. փոկանիվների շփափոկեր. էլեկտրա-
մեխանիկական սարքեր ըմպելիք ներ 
պատրաստելու համար. մամլիչներ (արդյունա-
բերական մեքենաներ). ճնշման կարգավորիչներ 
(մեքենաների մասեր). ճնշման փականներ 
(մեքենաների մասեր). պուդլինգման (երկաթի 

ստացման) մեքենաներ. շոգեզատիչներ. 
ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր տեղադրելու 
մեքենաներ. քերաթափող մեքենաների 
ատամներ. մեխանիկական փոցխեր. խավա-
վորման մեքենաներ. հղկահաստոցներ. 
կազմարարական արդյունաբերական մեքե-
նաներ և սարքեր. արդուկիչ մեքենաներ. 
լցակարման մեքենաներ. զսպանակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական սարքեր 
վարագույրները տեղաշարժելու համար. գամիչ 
մեքենաներ. ամբարձիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). ռոտացիոն տպագրական 
մեքենաներ. մեքենաների ատամնավոր 
մեխանիզմներ. մեքենաների անիվներ. 
մեքենաների թափանիվներ. անվիկավոր 
առանցքա կալներ. առանցքակալի զատիչներ 
(գնդիկների բռնիչներ). ճանապարհաշինա կան 
մեքենաներ. սղոցներ (մեքենաներ). հանքային 
մեքենաներ. շարժիչների շարժափոկեր. 
քաղհանիչ մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. 
նրբերշիկ պատրաստող մեքենաներ. 
արդյունաբերական հերմետիկացնող մեքե-
նաներ. սերմնացաններ (մեքենաներ). 
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. օդա-
փուքսեր (մեքենայի մասեր). դարբնոցի 
փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ (մեքենաների 
մասեր). լցամեքենաներ. ստատորներ 
(մեքենաների մասեր). ստերեոտիպ պատ-
րաստող մեքենաներ. շաքար արտադրելու 
մեքենաներ. գերտաքացիչներ. մղիչներ. 
մեքենաների սեղաններ. հենոցների գոգնոցներ 
(մեքենաների մասեր). ներկիչ մեքենաներ. գզիչ 
մեքենաներ. հաստոցների հենոցներ (մեքե-
նաների մասեր). դարձյակներ (մեքենա ների 
մասեր). կթի մեքենաներ. կթի մեքենաների 
բաժակներ. մեքենաների շարժահաղորդակներ. 
օդաճնշական կայանքներ խողովակաշարերի 
համար. փոխակրիչներ (մեքենաներ). հյուսվա-
ծապատման մեքենաներ. կարապիկ ներ 
(վերհան մեքենա). հյուսող մեքենաներ. 
տուրբիններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. մեխանիկական թմբկագլաններ 
ճկափողերի համար. դեկելներ (տպագրական 
մեքենաների մասեր). տպագրական մեքե-
նաներ. քամհարներ. շարժիչներ օդային 
բարձերով տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. ապակի 
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մշակող մեքենաներ. մեքենաներ երկա-
թուղիների շինարարության համար. 
ապարատներ ռետինացման (վուլկանացման) 
համար. կցորդիչներ, բացառությամբ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող 
ապարատների համար. հեսանահաստոց ներ. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու-
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. հեսանա-
սկավառակներ (մեքենաների մասեր), 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
գարեջրի մատուցման պոմպեր. օդաճնշական 
շարժիչներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային 
պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ 
մեքենաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). 
օդարտածծող սարքեր. շարժիչների վառե-
լիքային խնայարարներ. նավային շարժիչներ. 
նավակային մոտորներ. քրքրիչ էլեկտրական 
մեքենաներ. պատճենիչներ (մեքենաներ). 
արգելակային մակադրակներ, բացառու թյամբ 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. արգելակի կալուններ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
արգելակման հատվածամասեր, բացառու-
թյամբ տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կոճեր (մեքենաների 
մասեր), հենքակոճեր (մեքենաների մասեր). 
փոխանցման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շշերը խցաններով 
փակող մեքենաներ. շշերի կափարիչները 
փակող մեքենաներ. մեքենաներ շշերը 
հերմետիկացնելու համար. էլեկտրա-
շարժաբերով խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). աղբի, թափոնների մանրացման 
մեքենաներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների. շոգեկաթսաների 
ծխնելույզներ. մեքենաներ հողային աշխա-
տանքների համար. աղբի, թափոնների 
խտացման մեքենաներ. մանրատիչներ (մեքե-
նաներ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակներ). 
ավտոմատ մանիպուլյատորներ (մեքենաներ). 
արդյունաբերական ռոբոտներ. էլեկտրա-
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք 

պատրաստելու համար. զտիչ մեքենաների 
փոխարինովի տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տա յին 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
փոխհաղորդման շղթաներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). շոգեմե-
քենաների կաթսաներ. մեքենաների 
կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խուզի 
մեքենաներ. շարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեքենաների կամ 
շարժիչների կառավարման մալուխներ. սարքեր 
մեքենաների և շարժիչների կառավարման 
համար. պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. 
սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման 
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ. 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամնավոր 
փոխանցիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. էմուլսացման կենցաղային 
էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. 
նվազեցնող ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
բաժանիչ սարքեր. գայլիկոնիչ գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր). ջերմափոխանակիչներ 
(մեքենաների մասեր). արտանետումային 
համակարգեր շարժիչների համար. 
էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կռունկներ (ամբարձիչ և 
բեռնամբարձ մեխանիզմներ). բանջարեղեն և 
միրգ մաքրելու մեքենաներ. մեքենաներ 
բանջարեղեն տրորելու համար. մածկա-
արտամղիչ օդաճնշական ատրճանակներ. 
զտիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). գութանավոր առվափորիչներ 
(գութաններ). կենցաղային էլեկտրական 
հարիչներ. կենցաղային էլեկտրական 
հյութամզիչներ. հիդրավլիկական շարժիչներ. 
լողացող կամ ցամաքային հորատման 
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աշտարակներ. ներքին այրման շարժիչների 
վառելիքի կերպափոխիչներ. շարժիչների 
(հովացման) ռադիատորներ. շոգեկաթսաների 
խողովակներ (մեքենաների մասեր). հիդրավլիկ 
վերահսկում մեքենաների, մոտորների և 
շարժիչների համար. մեքենաների, շարժիչների 
և մոտորների պնևմակառավարում. մոտորների 
և շարժիչների քարտերներ. խոհանոցային 
էլեկտրական պրոցեսորներ. սոսնձապատիչ 
էլեկտրական ատրճանակներ. ատրճանակներ 
(գործիքներ պայթուցիկ նյութերի օգտա-
գործմամբ). ձկնորսական ցանցերը դուրս 
քաշելու մեքենաներ. համապիտանի հոդա-
կապեր (կարդանային հոդակապեր). դյուրա կիր 
շոգեփայլարդիչներ (շոգեգլոցիչներ) գործ-
վածքների համար. գորգամաքրման 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. արտա-
նետման գազերի կատալիզային կերպա-
փոխիչներ. վակուումային զտման 
կենտրոնական կայանքներ. շղթայական 
սղոցներ. շոգեզտման հարմարանքներ. 
գազային կտրոցներ. փոշու արտածծման 
կայանքներ (զտիչ հարմարանքներ). փոշու 
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ). 
էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխանիկա կան 
մեքենաներ քիմիական արդյունաբերության 
համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքենաների 
մասեր). վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաների մասեր). 
ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների 
մասեր). բարձր ճնշման տակ զտման 
ապարատներ. մեքենաներ մանածագործա կան 
արդյունաբերության համար, հաստոց  ներ 
մանածագործական արդյունաբերության 
համար. արտանետման կարճախողովակ ներ 
շարժիչների համար. նավթազտման 
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման 
համար. էլեկտրահատակափայլիչներ. էլեկտրա-
կան սարքեր կոշիկները մաքրելու համար. 
ձյունամաքրիչներ. գազաեռակցման ապա-
րատներ. գազաեռակցման հրածորաններ. 
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. 
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական սարքեր և 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգելու 

մեքենաներ. հեծանիվներ հավաքելու հաս-
տոցներ. մեքենայացված կուլտիվատոր ներ. 
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). հիդրավ-
լիկական սարքեր դռները բացելու համար. 
մոտոցիկլետների ոտքի մեկնասարքի լծակներ. 
մեխանիկական կերամաններ կենդանիների 
համար. շարժվող հետիոտնային ուղիներ 
(մայթեր). խլարարներ շարժիչների համար. 
օդաճնշական սարքեր դռները բացելու համար. 
փոշեկուլների պարկեր. գազային զոդայրոցներ. 
հողմային տուրբիններ. արգելակի ճնշիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
էլեկտրոդներ եռակցման մեքենաների համար. 
ապարատներ էլեկտրազոդման համար. 
զոդման էլետրական ապարատներ. էլեկ-
տրական զոդիչներ. ապարատներ էլեկտրա-
աղեղային զոդման համար. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային հատման համար. 
զոդալամպեր. խաղողի մամլիչներ. օդամուղ 
մեքենաներ. մեքենաներ գալվանապլաստիկայի 
համար. գալվանացման մեքենաներ. առևտրի 
ավտոմատներ. էլեկտրական սարքեր դռները 
փակելու համար. էլեկտրական սարքեր դռները 
բացելու համար. կառավարման սարքեր 
վերելակների համար. էլեկտրական 
ապարատներ պլաստմասսայե փաթեթա-
վորումների զոդման համար. վառելիք բաշխող 
պոմպեր տեխնիկական սպասարկման 
կայանների համար. ավտոմատ կարգավոր վող 
վառելիքային պոմպեր. պլաստմասսա 
վերամշակելու մեքենաներ. էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները փա կելու 
համար. հիդրավլիկական սարքեր պատու-
հանները բացելու համար. հիդրավլիկական 
սարքեր պատուհանները փակելու համար. 
օդաճնշական սարքեր պատուհանները բացելու 
համար. օդաճնշական սարքեր պատուհանները 
փակելու համար. հիդրավլիկական սարքեր 
դռները փակելու համար. օդաճնշական սարքեր 
դռները փակելու համար. օդաճնշական 
գլաններ. խոհանոցային էլեկտրական աղացներ 
(մանրատիչներ). 3D-տպիչներ. մեքենաներ 
մաղելու համար. շարժիչների հենարաններ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

47

ՄՄՄ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

03 .08 .2020

էլեկտրական մեխահանիչներ. փոշեկուլների 
խոզանակներ. դահուկների եզրակները սրելու 
էլեկտրական գործիքներ, էլեկտրական 
եզրակահատներ. մանրատող, ջարդող 
մեքենաներ. տոփանման մեքենաներ. ներծծող 
ծայրափողակներ փոշեկուլների համար. 
խողովակներ մաքրելու քերակներ. էլեկտրա-
կան հյութամզիչներ. էլեկտրական պտուտակա-
դարձիչներ. կառավարման լծակներ՝ որպես 
մեքենայի մասեր, բացի խաղային մեքենաների 
համար նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
շինարարական թրթուրավոր մեքենաների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր մեքե-
նաների և ապարատների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական 
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր հանքարդյունա-
բերական թրթուրավոր մեքենաների համար. 
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն մաքրող 
թրթուրավոր մեքենաների համար. յուղերի 
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր 
հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ 3D 
տպագրման համար. հողամշակման մեքենաներ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
պարուրաձև էլեկտրական բանջարա-
կտրատիչներ. ջրածին բաշխող պոմպեր 
տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար. թանաքային տպագրական մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գոլորշիով hատակամաքրիչներ. ռոբոտային 
էքզոկմախքների կոստյումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
շարժական կռունկներ:

____________________

(210) 20191842  (111) 31206
(220) 11.09.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 11.09.2029
(730) «Սթեդֆասթ» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռեր 
12-34, AM 
(442) 16.10.2019

(540) 

(526) «BLOT» բառային գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 28. խաղեր, խաղահաշվի նիշեր 
մոլեխաղերի համար.

դաս 41. զվարճություններ, ժամանցի 
ծառայություններ, մոլեխաղերի ոլորտում 
ծառայություններ, ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություն), մրցույթների կազմակերպում 
(զվարճալի), մրցումների (մրցաշարերի) 
կազմակերպում, խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում, բոլորը վերաբերող 
«BLOT» քարտային խաղին: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191926  (111) 31207
(220) 24.09.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 24.09.2029
(730) ՎԱԳՈ ֆերվալտունգսգեզելլշաֆտ մբՀ, DE 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. մոտորներ և շարժիչներ (բացա-

ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների), 
մասնավորապես՝ քարշային շարժիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների. 
մեքենաների և շարժիչների արագության 
կարգավորիչներ. էլեկտրաշարժիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
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միջոցների համար նախատեսվածների.  
հիդրավլիկական շարժիչներ և մոտորներ.  
հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների,  
մոտորների և շարժիչների համար. մեքե-
նաների,  շարժիչների և մոտորների պնևմա-
կառավարում. մեքենաների միացքներ և 
շարժահաղորդակների բաղադրիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների, 
մասնավորապես՝ պտտման մոմենտի կերպա-
փոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. փոխանցման տուփեր, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կցորդիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կցորդիչների ագույցներ, 
բացառությամբ  ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր).  
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր). 
էլևատորներ (ամբարձիչներ). փոխակրիչներ 
(մեքենաներ). ձուլակաղապարներ (մեքենաների 
մասեր). ամբարձիչ կայանքներ. բեռնման 
– բեռնաթափման սարքեր. կառավարման 
սարքեր վերելակների համար. մեքենաների 
պատյաններ. կարգավորիչներ (մեքենաների 
մասեր).  ռոբոտներ (մոտորներ).  փոփոխական 
հոսանքի գեներատորներ. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական գեներա-
տորներ, մասնավորապես՝ փոփոխական  
հոսանքի էլեկտրական գեներատորներ. 
մեքենաներ և հաստոցներ նյութերը մշակելու 
և  արտադրության համար, մասնավորապես՝ 
ձուլակաղապարներ լցակաղապարման գործիք-
ների համար. գործընթացի կառավարման 
գործիքներ (հիդրավլիկական). գործընթացի  
կառավարման բլոկներ (հիդրավլիկական). 
մոդուլային գործիքներ մեքենաների համար. 
մեքենաների, շարժիչների և մոտորների 
գործընթացի պնևմակառավարում. ուժային 
ագրեգատներ և մեքենաների ընդհանուր 
(համապիտանի) մասեր, մասնավորապես՝ 
շարժաբերներ փոխակրիչային համակարգերի 
համար. շարժաբեր սարքեր մեքենաների 
համար. փականների շարժաբերներ.  
պտուտական գծային շարժաբերներ. 

շարժաբեր մեխանիզմներ. փոխհաղորդիչ 
լիսեռներ մեքենաների համար. մեքենաների 
և շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
սեղմված օդի  պիլոտային (փորձնական) 
փականներ. ճնշման վերահսկիչներ 
(փականներ), որոնք հանդիսանում են մեքենա-
ների մասեր. էլեկտրական քարշուժային 
շարժիչներ մեքենաների համար. փոփոխա-
կան հոսանքի էլեկտրական  գեներատոր-
ներ մեքենաների համար. էլեկտրական 
շարժիչ ներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. էլեկտրական շարժիչներ,  
էլեկտրական շարժիչներ մեքենաների համար՝ 
թվային  սերվոշարժաբեր վերահսկիչով. 
հաղորդման տուփեր մեքենաների համար. 
հաղորդման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շարժիչների 
հաղորդման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. հաստատուն 
հոսանքի շարժիչներ. հիդրավլիկ մոտորներ 
և շարժիչներ. հիդրավլիկ փականներ. 
հիդրավլիկ վերահսկիչներ մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. հիդրավլիկ 
շարժաբերներ. արդյունաբերական գործ-
ընթացի վերահսկիչներ (հիդրավլիկ). արդյունա-
բերական գործընթացի վերահսկիչներ 
(պնև մատիկ). էներգամատակարարման մասեր, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների. 
կցորդիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. Էներգամատակարաման 
կցորդիչներ մեքենաների համար. գծային 
շարժաբերներ. գծային շարժիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
մեքենաների ուղղորդիչներ (մեքենաների 
մասեր), հակադարձ կափույրներ (մեքենաների 
մասեր). օդաճնշային շարժաբերային 
ապարատներ. մեքենաների, շարժիչների և 
մոտորների պնևմակառավարում. օդաճնշային 
փականների շարժաբերներ. ռոտացիոն 
շարժաբերներ. ինդեքսավորման սարքեր. 
արագության փոփոխիչներ. սերվոշարժիչներ. 
սերվոշարժիչներ, որոնք ներառում են 
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կոդավորիչներ. սերվոհսկիչ փականներ. 
շարժաբերներ փականների համար.  փոփո-
խական հոսանքի շարժիչներ. ռոբոտներ, 
մասնավորապես՝ արդյունաբերական ռոբոտ-
ներ. տեղաշարժման և փոխադրման միջոց-
ներ, մասնավորապես՝ փոխակրիչների 
սարք վածքներ և փոխակրիչների ժապավեններ. 
ամբարձիչ և բեռնամբարձիչ կայանք-
ներ. ամբարձիչներ և շարժասանդուղքներ. 
բացող և փակող մեխանիզմներ. ռոբոտների 
վերահսկման սարքեր. փոխակրիչներ 
(մեքենաներ) և ժապավենային փոխակրիչներ, 
մասնավորապես՝ օդաճնշական բաշխիչ-
ներ. ամբարձիչներ (վերելակներ) և 
շարժասանդուղքներ (էլևատորներ), մասնա-
վորապես՝  շարժահաղորդ սարքավորումներ 
վերելակների տեղադրման համար. բացող 
և փակող մեխանիզմներ, մասնավորապես՝ 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները 
բացելու համար, հիդրավլիկական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար, օդաճնշական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար, 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար, հիդրավլիկական սարքեր պատու-
հանները փակելու համար, օդաճնշական 
սարքեր պատուհանները փակելու համար, 
էլեկտրական սարքեր դռները բացելու համար, 
հիդրավլիկական սարքեր դռները բացելու 
համար, օդաճնշական սարքեր դռները 
բացելու համար, էլեկտրական սարքեր դռները 
փակելու համար, հիդրավլիկական սարքեր 
դռները փակելու (հետ բերելու) համար, 
օդաճնշական սարքեր դռները փակելու 
համար. վերը թվարկված ապրանքների մասեր 
և աքսեսուարներ, որոնք ներառված են 7-րդ 
դասում:

դաս 8. ձեռքի գործիքներ և հարմա-
րանքներ (ձեռքով կառավարվող), մասնա-
վորապես՝ մեկուսիչ հանելու գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). աքցաններ. ունելիներ. 
ձեռքի գործիքներ և հարմարանքներ 
(ձեռքով կառավարվող)՝ նյութերի մշակման 
համար, շինարարական, վերանորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման աշխատանք ների 
համար. ձեռքի գործիքներ շինարարական, 
վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
աշխատանքների համար, մասնավորա-
պես՝ ծալքավորող գործիքներ (ձեռքով 

կառավարվող),  համակցված՝ մեկուսիչ հանելու 
և կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
համակցված՝ աքցաններ պտուտակահաններ 
(ոչ էլեկտրական), ձեռքով կառավարվող՝ 
պտուտակահաններ, աքցաններ (նիփերներ).

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ, 
մասնավորապես՝ վթարային ազդասարքեր, 
ամպերաչափներ, ապարատուրա անալիզ ների 
համար, բացառությամբ  բժշկականի, ալե-
հավաքներ, դետեկտորներ, ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների,  
պտուտաթվերի հաշվիչներ, ճնշման չափիչներ, 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ), արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկ-
տրական տեղակայանքներ, հեռակառավար-
ման ապարատուրա, hրդեհի ազդանշանիչներ, 
հաճախաչափներ, բարձր հաճախական 
ապարատուրա, էլեկտրականությունը ստուգող 
(վերահսկող) սարքեր,  էլեկտրական չափիչ 
սարքեր, չափիչ գործիքներ, oմաչափներ, 
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ), ծխի 
դետեկտորներ, էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ, լույս արձակող կամ 
մեխանիկական նշաններ, ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա,  հոսանքի կորստի էլեկտրական 
ցուցիչներ, ջերմաչափներ,  բացառությամբ 
բժշկական ջերմաչափների, թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ), տրանսպոնդերներ 
(հաղորդիչներ-պատասխանիչներ), հսկողու-
թյան էլեկտրական սարքավորումներ 
(ընդգրկված 9-րդ դասում), երկրաբաշխական 
սարքեր և գործիքներ, վոլտաչափներ, 
ջերմակարգավորման սարքեր.  էլեկտրա-
կանության հաղորդման, փոխարկման, 
փոխակերպման, կուտակման և կարգավորման   
կամ հսկման համար ապարատներ և  
գործիքներ, մասնավորապես՝ ճյուղավորման 
տուփեր (էլեկտրականություն),  պահեստային 
կուտակիչներ (էլեկտրականություն), միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն), էլեկտրական 
գծերի միացքներ, սահմանափակիչներ 
(էլեկտրա կանություն), էլեկտրական կոճեր, 
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տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն), 
էլեկտրական դիմադրություններ, էլեկտրական 
կոնդենսատորներ, հեռագործ ընդհատիչներ, 
կիսահաղորդիչներ,  ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն),  սեղմակներ 
(էլեկտրականություն), կոմուտացման վահան-
ներ (էլեկտրականություն), տերմինալներ 
(էլեկտրականություն), համեմատիչներ, էլեկ-
տրական հպակներ, էլեկտրական միացքներ, 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար, 
էլեկտրահաղորդիչներ, սոլենոիդային կափույր-
ներ (էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ),  
էլեկտրական ռելեներ, կոմուտատորներ, 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ, 
ինտեգրալ սխեմաներ, բաշխիչ կառա-
վարակետեր (էլեկտրականություն), կոմու-
տացման վահաններ, կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն), հոսանքի ուղղիչներ, 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար, էլեկտրական ապա-
հովիչներ, էլեկտրական կերպափոխիչներ, 
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ, տրան-
զիստորներ (էլեկտրոնիկա), գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ, մալուխների 
միացման կցորդիչներ, գծային միակցիչներ 
(էլեկտրականություն), բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն), բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). գրանցման սարքեր. 
ձայնի  կամ պատկերի հաղորդման կամ 
վերարտադրման ապարատներ, մասնա-
վորապես՝ էլեկտրական ցուցասարքերի 
վահաններ. տեսախցիկներ. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ. խտասկավառակներ. 
DVD-ներ և այլ թվային ձայնագրման 
տեղեկակիրներ, մասնավորապես՝ խտասկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ. տվյալների 
օպտիկական կրիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ.  տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ. 
համակարգիչներ, մասնավորապես՝ մագնի-
սական կոդավորիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքեր. համակարգիչներին կից սարքեր 
հարմարեցված համակարգիչների հետ 
օգտագործելու համար. տվյալների մշակման 
ապարատներ. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման 

սարքեր), միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում, մասնավորապես՝ համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգչա յին 
ներբեռնվող ծրագրեր, ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի).  չափման, նույնա-
կանացման և անվտանգության ապահովման 
գործիքներ, սարքեր և կարգավորիչներ, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական ցուցասարքի 
ապարատներ, հայտարարությունների տախ-
տակներ, պտտման մոմենտի տվիչներ, 
դյուրակիր կոդավորիչներ, էլեկտրաէներգիայի 
վերլուծության ապարատներ, ստուգող 
(վերահսկող) սարքեր և գործիքներ, չափիչ, 
հաշվող, ուղղորդող և տրամաչափիչ  սարքեր 
(գործիքներ), տրամաբանական փորձասարք, 
էլեկտրոնային ցուցումային վահանակներ, 
չափիչ սարքերի փոխարկիչներ, փոխարկիչներ, 
ֆիզիկական վերլուծության սարքավորումներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, տեստավորող և հսկող 
սարքավորումներ, տվիչներ  և դետեկտորներ, 
կառավարման սարքեր (կարգավորիչներ), 
հսկողության էլեկտրական սարքավորումներ և 
ապարատներ, սխալի վերլուծության բազ-
մաֆունկցիոնալ սարքավորումներ, էլեկ-
տրական կերպափոխիչներ, էլեկտրական 
էներգիայի մատակարարման կերպափոխիչ-
ներ. փորձարկման և որակի հսկման 
սարքավորումներ, մասնավորապես՝ փորձար-
կելու սարքեր,  էլեկտրական շղթաների 
ստուգիչներ, հզորության ստուգիչներ, լարման 
կարգավորիչների մոնիտորների մոդուլներ, 
լարման ստուգիչներ, ջերմաստիճանի 
փորձարկման զգայուն ապարատներ արդյու-
նա բերական նպատակներով օգտագործելու 
համար, չափման, հաշվման,  ուղղորդման և 
տրամաչափման գործիքներ, մասնավորապես՝ 
հեռավորության և չափի չափման սարքեր և 
գործիքներ, արագացման տվիչներ, տվյալների 
մուտքագրման սարքեր և տվյալների գրանցման 
սարքեր, թվային չափիչ սարքեր, պտտման 
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մոմենտի չափիչ սարքեր, բաժանավորիչ 
սարքեր, ծախսի  չափիչ սարքեր, ծախսա-
չափներ, էլեկտրական չափիչ սարքեր, 
էլեկտրական հոսանքի հաշվիչներ, 
էլեկտրոնային սենսորներ,  հեռաչափներ 
(սարքեր), լցման մակարդակի ցուցիչներ, 
արագություն  չափող սարքեր և գործիքներ, 
քաշը չափող սարքեր և գործիքներ, չափող 
սարքեր և գործիքներ, փուլային անկյան 
չափիչներ, էլեկտրաէներգիայի հաշվառման 
գործիքներ և սարքեր, ջերմության հաշվառման 
գործիքներ և սարքեր, ուլտրաձայնային չափիչ 
սարքեր, ծավալի չափիչ սարքեր, ժամանա-
կացույց սարքեր. էլեկտրականու թյան չափիչ 
գործիքներ և ապարատներ, մասնավորապես՝ 
ամպերմետրեր, թվային մուլտիմետրեր. 
ջերմային հաշվիչներ. սեն սորներ և 
դետեկտորներ, մասնավորապես՝ հեռա-
վորության սենսորներ, մոտեցման 
դետեկտորներ, բոցի դետեկտորներ, հրդեհի 
դետեկտորներ, հրդեհի սենսորներ, ճնշման 
սենսորներ, ծխի էլեկտրական սենսորներ,  
էլեկտրական սենսորներ, էլեկտրոնային 
սենսորներ, էլեկտրա-օպտիկական սենսորներ, 
միացման և անջատման սենսորներ, 
մակարդակի սենսորներ, մալուխի դետեկ-
տորներ, լույսի սենսորներ, մագնիսական 
սենսորներ,  մոտեցումը ցույց տվող սենսորներ, 
պիեզո էլեկտրական տվիչներ, ինտերֆեյսների 
դետեկտորներ, սենսորներ,  սենսորներ, որոնք 
օգտագործվում են գործարանների վերահսկման 
համար (էլեկտրական), շարժիչի սենսորներ 
հաստոցների հետ օգտագործելու համար 
սենսորներ, լարման դետեկտորներ, ուլտրա-
ձայնային զոնդեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, ուլտրա-
ձայնային սենսորներ, ջերմային սենսորներ 
(թերմոստատներ), ջերմային սենսորներ.  
կառավարման սարքեր (կարգավորիչներ), 
մասնավորապես՝ ավտոմատ կառավարման 
համակարգեր, գործընթացը վերահսկող 
թվային կարգավորիչներ, ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր), 
երթևեկի վերահսկման (կռուիզ կոնտրոլ)  
էլեկտրոնային սարքեր,  հոսքի վերահսկողության 
տեղակայանքներ (էլեկտրական), էլեկտրական 
հեռակառավարման ապարատուրա, էլեկտրա-
էներգիայի կառավարման սարքեր, գործ-

ընթացների կառավարման բլոկներ, 
էլեկտրական կառավարման կափույրներ, 
էլեկտրական կառավարման վահաններ, 
ռոբոտացված էլեկտրոնային կառավարման 
սարքեր,  էլեկտրական կառավարման (հսկման) 
սարքեր, էլեկտրական կառավարման 
համակարգեր, էլեկտրական կառավարման 
ապարատներ,  փականի օպերատորներ 
(էլեկտրական կառավարման սարք),   գործ-
ընթացների կառավարման ապարատներ 
(էլեկտրոնային), էլեկտրոնային կարգա-
վորիչներ, էլեկտրոնային կառավարման (հսկիչ) 
սարքեր, ազդանշանների  հեռակառավար ման 
էլեկտրադինամիկական ապարատուրա, 
էներգիայի կառավարման սարքեր, հեռա-
կառավարման ապարատուրա, ռադիո-
վերահսկիչներ  (կոնտրոլերներ),  գործիքներ 
ջերմաստիճանի վերահսկման համար, 
էլեկտրական կառավարման (հսկիչ) սարքեր,  
սոլենոիդային գործող կափույրներ, 
թվանշանային կառավարման ապարատներ, 
ծրագրավորվող հսկիչ ապարատներ, 
ծրագրավորվող վերահսկող սարքեր, 
գործընթացը հսկող ապարատներ (էլեկ-
տրական), գործընթացը հսկող ապարատներ 
(էլեկտրոնային), սենյակային թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ),  ծրագրային ապա-
հովում արդյունաբերական  պրոցեսի հսկման 
համար, հսկման կայաններ (հեռակառավար-
ման, էլեկտրական կամ էլեկտրոնային), 
ջերմաստիճանի հսկման սարքեր (թերմո-
ստատներ (ջերմապահպանիչներ)) մեքե-
նաների համար, տաքությունը կար գավորող 
ապարատներ, մեքենաների համար 
ջերմաստիճանի վերահսկման ապարատներ, 
ջերմային հսկիչներ, ջերմային անջատիչ ներ. 
անվտանգության, փրկարարական, պաշտ-
պանիչ և ազդանշանային ապարատներ և 
գործիքներ,  մասնավորապես՝ ահազանգերի 
կոճակներ, ահազանգերի և նախազգուշաց ման 
սարքավորանք, հրդեհից պաշտպանող ապա-
րատներ, ծխի դետեկտորներ, ծխի սենսորներ, 
պաշտպանող և անվտանգության սարքա-
վորանք, անվտանգության ստուգման 
(սքրինինգ) ապարատներ,  ազդանշանային 
ապարատներ, մուտքի հսկման ապարատներ.  
ահազանգերի և նախազգուշացման սարքա-
վորանք, մասնավորապես՝ ահազանգի 
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սենսորներ, ահազանգի ազդանշանների 
ընդունիչներ.  ահազանգի ազդանշանների 
հաղորդիչներ.  ազդանշանային համակարգեր, 
ծխի դետեկտորների էլեկտրական տեղա-
կայանքներ.  հեռակառավարման ազդա սարքեր 
(բացառությամբ ավտոմեքենաների հակա-
առևանգային սարքերի), անվտանգու թյան 
ազդասարքեր, անվտանգության ազդասար-
քերի համակարգեր, բացառությամբ ավտո-
մեքենաների համար նախատեսվածների.  
ազդանշանային սարքեր, մասնավորապես՝  
էլեկտրական ազդանշանային սարքեր, 
լուսատու ազդալողաններ. մուտքի հսկման 
ապարատներ, մասնավորապես՝ մուտքի 
վերահսկման ավտոմատ ապարատներ, մուտքի 
վերահսկման ավտոմատ տեղակայանքներ, 
էլեկտրական ապարատներ մուտքի հսկման 
համար, մուտքի անվտանգությունը երաշ-
խավորող էլեկտրական ապարատներ. 
էլեկտրականության համար ապարատներ, 
գործիքներ և մալուխներ, մասնավորապես՝ 
էլեկտրաէներգիայի կուտակման և պահես-
տավորման համար ապարատներ և գործիքներ, 
էլեկտրաէներգիայի կարգավորիչ ապարատներ 
և գործիքներ, էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ 
բլոկներ, էլեկտրական և էլեկտրոնային 
բաղադրիչներ, էլեկտրաէներգիայի բաշխիչներ, 
մարտկոցների տեսքով անխափան սնուցման 
սարքեր. կուտակիչների ադապտերներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար.  
ապարատներ և գործիքներ էլեկտրականության 
կարգավորման համար, մասնավորապես՝ 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն), 
ճյուղավորման ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն), ճյուղավորման էլեկ-
տրական փոխարկիչներ, էլեկտրականության 
սնուցման ադապտերներ, էլեկտրական 
հաճախականության փոխարկիչներ, էլեկ-
տրական միացումների անջատիչներ,  
ցանցային տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կան), ցանցի մոնիտորինգի ապարատներ, 
էլեկտրական ռելեներ,  փոխարկիչներ (էլեկ-
տրական), էլեկտրականության սնուցման 
բաշխման բլոկներ,  էլեկտրական բաշխիչներ, 
սխալ լարման անջատիչներ,   սխալ հոսանքի 
անջատիչներ, հաճախականության տրանս-
ֆորմատորներ, հոսանքի փոխարկիչներ, 
հաստատուն հոսանքի փոխարկիչներ,  տրանս-

ֆորմատորների փաթույթ, էլեկտրական 
ռելեներ, հզորության վերահսկիչներ 
(կոնտրոլերներ),  հզորության բաժանարարներ 
(էլեկտրական), լարումը կայունացնող 
էներգիայի մատակարարիչ, ռոտացիոն 
կերպափոխիչներ, ռելեների խցակներ 
(վարդակներ), էլեկտրական անջատիչ սարքեր, 
փակ անջատիչներ (էլեկտրականություն) 
անխափան սնուցման ապարատներ, 
էլեկտրաէներգիայի լարման կարգավորիչներ, 
լարման կայունացման ապարատներ, լարման 
կերպափոխիչներ, լարում-հոսանք փոխար-
կիչներ, էլեկտրական էներգիայի հզորության 
ադապտերներ, ուղղիչներ, հոսանքի 
անջատիչներ, հոսանքի բաշխիչներ (էլեկտ-
րական), էլեկտրական գերլարման անջատիչ-
ներ (լիցքաթափիչներ), բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն), անխափան սնուցման 
սարքեր. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
բաղադրիչներ, մասնավորապես՝ ադապտեր 
խցակներ, պահարաններ հարմարեցված 
էլեկտրական ապարատների պահման համար, 
միացքների բլոկներ (էլեկտրական մալուխներ), 
միակցիչ վարդակներ (էլեկտրական), ծայրա յին 
կցորդիչների տուփեր էլելտրական հաղոր-
դիչների համար, միացքների մալուխներ, 
խցակի էլեկտրական երկժանիներ, միացման 
բլոկներ (էլեկտրական), ալեհավաքներ և կայմեր 
որպես բաղադրիչներ, ավտոմատ անջատիչ-
ների (քաթ-աութ) փոխարկիչներ, էլեկտրա-
կառավարման վահանակներ, ավտոբուսի 
ինտերֆեյսներ, զգայուն էլեկտրոնային 
թաչսքրիններ, ճնշմանան անջատիչներ, ճնշում-
հոսանք փոխարկիչներ, ադապտերների 
մալուխներ (էլեկտրական), էլեկտրական 
խցափակիչներ, սեղմումով անջատիչներ 
(էլեկտրական), կոճակներով անջատիչներ 
(էլեկտրական), կցորդիչով ամրացված ռելսեր, 
էլեկտրական, տերմինալային բլոկներ 
(էլեկտրական միացում), կոնտակտային բլոկներ 
(էլեկտրական), էլեկտրական հպակներ, 
կոնտակտային հալուն ապահովիչներ (էլեկ-
տրական), էլեկտրական միացքներ, էլեկ-
տրական լույսի անջատիչներ, էլեկտրական 
գծային շարժաբերներ, վերահսկիչ մոդուլներ 
(էլեկտրական կամ էլեկտրոնային),  էլեկտրական 
բաշխիչ պահարաններ, միացման (փլագ-ին) 
էլեկտրական միակցիչներ, էլեկտրական 
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սխեմաներ և սխեմաների տախտակներ, 
էլեկտրական հալուն ապահովիչներ, էլեկ-
տրական անջատիչներ, էլեկտրամագնիսա կան 
ռելեներ, էլեկտրամագնիսական անջատիչ ներ, 
էլետրատեխնիկական բաղադրիչներ, մնա-
ցորդային հոսանքի ապարատներ, պատյաններ 
էլեկտրական սարքերի համար, էլեկտրական 
մալուխների համար մալուխային նույնա-
կանացման նշիչներ (մարկերներ), էլեկտրական 
մալուխների համար խողովակներ, մալուխներ և 
լարեր, մալուխի միակցիչներ, էլեկտրա-
հաղորդիչների նշիչներ (մարկերներ), շերտերով 
սեղմակներ, բեռնվածության մեկուսիչներ 
(բաժանիչներ),  էլեկտրահաղորդագծեր,  լուսա-
վորության էլեկտրական կարգավորիչներ, 
լույսի անջատիչներ-միացիչներ, մագնիսական 
անջատիչներ-միացիչներ, շարժիչների պաշտ-
պանության ռելեներ, անհպում անջատիչներ-
միացիչներ, մետաղական շերտեր բարձր 
լարման հոսանքի բաշխման համար, 
սենսորային անջատիչներ-միացիչներ, անվ-
տան գության ռելեներ (էլեկտրական), հալուն 
ապահովիչների բռնիչներ,  հալուն 
ապահովիչների բլոկներ, լարման սահմա-
նափակիչներ, միացման (փլագ-ին) միակցիչներ, 
հոսանքի սահմանափակիչներ, շղթաների 
բաշխիչներ, էլեկտրական գծերի օդափոխիչներ, 
հզորության միակցիչներ, ջերմաստիճանի 
վերահսկման սարքեր  մեքենաների համար 
(էլեկտրական անջա տիչներ), ջերմաստիճանի 
վերահսկման ապարատներ (էլեկտրական 
անջատիչներ),  ջերմաստիճանի անջատիչներ, 
ծանրա բեռնվածության ռելեներ, բարձր լարման 
պահպանման ռելեներ, ինվերտորային 
կարգավորիչներ (կոնտրոլերներ), ընդհատման 
մոդուլներ, միացման տուփեր, էլեկտրական 
կառավարման համար  համար միացման 
մոդուլներ, միացման (փլագ-ին) միակցիչներ, 
միացման տուփեր էլեկտրական լարերի համար,  
էլեկտրական լուսավորման համակարգեր, 
հոսանքի հոսքի կայունարարներ (բալաս տային 
դիմադրություններ), հաղորդիչ ձողեր (կոնդուկ-
տորային բարեր). ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն), մասնավորապես՝ ծայ-
րային կցորդիչների բլոկներ, ծայրային կցորդիչ 
տուփեր, ծայրային կցորդիչների բլոկների 
համար նույնականացման ցուցիչներ (մար-
կերներ). տպասխեմաների տախտակ ների 

միակցիչներ. տեղեկատվական  տեխնոլո-
գիաներ և տեսալսողական  սարքավորումն եր, 
մասնավորապես՝ անալոգային-թվային 
փոխարկիչներ (կոնվերտորներ), ձայնային, 
տեսային և լուսանկարչական ապարատներ, 
տվյալների գրանցիչներ, տվյալների 
կոդավորման ապարատներ, տվյալների 
պահման ապարատներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքեր և ապարատներ և մանրա-
մասներ (էլեկտրական և մեխանիկական), 
թվային ազդանշանային մշակման սարքեր, 
թվային անալոգային փոխարկիչներ 
(կոնվերտորներ), հաղորդակցային (խոսակ-
ցական) ապարատներ, ազդանշանային 
մալուխներ՝ ՏՏ-ի, լսատեսողականի և 
հեռահաղորդակցականի համար. տվյալների 
պահպանման սարքեր, մասնավորապես՝ 
նույնականացման ժապավեններ (մագնի-
սական). ցուցադրման ապարատներ, 
հեռուստատեսային ընդունիչներ և ժապա-
վենային և տեսային (վիդեո) ապարատներ, 
մասնավորապես՝ էլեկտրոնային ցուցասարքեր, 
տեսախցիկներ, որոնք հարմարեցված են 
դիտարկման նպատակների համար, 
տեսադիտման վերահսկիչներ (կոնտրոլերներ). 
տեղեկատվության մշակման սարքեր և 
սարքավորանք (էլեկտրական և մեխանի-
կական), հատկապես՝ համակարգիչներ և 
համակարգչային սարքավորանք, համա-
կարգիչներին կից սարքեր հարմարեցված 
համակարգիչների հետ օգտագործելու համար, 
տվյալների մուտքի կցորդիչներ, տվյալների 
կցորդիչներ, ծրագրային միավորներ (բլոկներ) 
(էլեկտրական), էլեկտրոնային կառավար ման 
համակարգեր. համակարգիչներ և համա-
կարգչային սարքավորումներ, մասնավորապես՝ 
համակարգչային մոդուլներ և մասեր, 
ծրագրային միավորներ (բլոկներ) (համա-
կարգչային), գործընթացային համակարգիչ-
ներ, վրան կրովի համակարգիչներ. 
համակարգ չային մոդուլներ և մասեր, 
մասնավորապես՝ հարմարեցված պատյաններ 
(կորպուսներ) համակարգիչների համար, 
համակարգչային ինտերֆեյսներ, տվյալների 
հիմնապաշարի ինտերֆեյս ապարատներ. կից 
սարքեր հարմարեցված համակարգիչների հետ 
օգտագործելու համար, մասնավորապես՝ 
ծածկոցներ հարմարեցված համարգիչների 
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համար, մոնիտորներ. կապի սարքավորումներ, 
մասնավորապես՝ ալեհավաքներ և ալեհա-
վաքների տեղակայանքներ, որոնք 
հանդիսանում են հեռահաղորդակցական 
ապարատներ,  համակարգչային ցանցեր և 
տվյալների հաղորդակցման ապարատներ և 
սարքեր,  հաճախականության կայունարար-
ներ, ռադիո հաղորդիչ բլոկներ,  ռադիո 
ազդանշանների ընդունիչներ, թվային 
ազդանշաններ մշակելու սարքեր, ազդա-
նշանների փոխանցման բազմակի հսկման 
սարքեր, հաղորդիչներ և ընդունիչներ,  
էլեկտրական ազդանշանների հաղորդիչներ,  
հաղորդիչներ և ընդունիչներ,  էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ, տեսահաղորդիչ 
սարքեր. գրառված բովանդակություններ 
(կոնտենտ), մասնավորապես՝  գրառված 
մեդիա, տվյալների հիմնապաշարներ 
(էլեկտրոնային), համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. մեդիա բովանդակություններ 
(կոնտենտ), էլեկտրոնային հրապարակումներ, 
մասնավորապես՝ ներբեռնվող հրա պարա-
կումներ. ծրագրային ապահովում, մասնա-
վորապես՝ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հավելվածներ, համակարգչային 
գործառնական համակարգեր, ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար, համակարգչային 
ծրագրեր ծրագրերի կառավարման համար, 
համակարգչային ծրագրեր որոնք վերաբերում 
են տեղական ցանցերին, համակարգչային 
ծրագրեր ցանցային կառավարման համար, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում  
հեռահար մոնիտորինգի համար օգտագործելու 
համար, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում  հեռահար ընթերցման համար 
օգտագործելու համար, համակարգչային 
ծրագրային ապահովում  ժամանակի 
կառավարման համար, ներկառուցված 
ծրագրակազմ, գործարանի ավտոմատացման 
ծրագրային ապահովում, համակարգչային 
ծրագրային ապահովում սենյակային 
ջերմությունը հսկելու համար, մուտքի և 
անվտանգության  համակարգեր,  կառավարման 
սեգմենտի ինտեգրման ծրագրային ապահո-
վում, պրոցեսորների հսկման ծրագրային 
ապահովում, համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
վերը թվարկված ապրանքների մասեր և 
պարագաներ ներառված 9-րդ  դասում.

դաս 17. արտամղված ձևով պլաստ-
մասսաներ  արտադրության մեջ օգտագործման 
համար, հատկապես՝ մասնակի մշակված 
պլաստմասսա. զմռսման,  փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) և  մեկուսիչ նյութեր, 
մասնավորապես՝ դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ), 
մեկուսիչներ էլեկտրահաղորդման  գծերի 
համար. ավարտուն և կիսավարտ 
արտադրանք, որոնք հարմարեցված են 
հատուկ օգտագործման համար, ներառված 
սույն դասում, մասնավորապես՝ ծածկիչներ 
և պատյաններ, կնիքներ, կցամասեր, 
կապող կտորներ. պահանգներ (սփեյսներ) 
(բացառությամբ խողովակի սեղմակների). 
պատվածքներ, մասնավորապես՝ ռետինե 
պատվածքներ էլեկտրական բաղադրիչների 
համար, ռետինե պատվածքներ  անջատիչների 
համար. խցանիչ միջադիրներ,   միակցիչներ, 
ռետինե մեկուսիչ սեղմիչներ մալուխի համար. 
մեկուսիչներ և խոչընդոտող (պաշտպանող) 
նյութեր, մասնավորապես՝ պարագաներ 
և նյութեր էլեկտրական մեկուսիչների 
համար, պլաստմասսայե մեկուսիչ նյութեր. 
էլեկտրական մեկուսիչների պարագաներ 
և նյութեր, մասնավորապես՝  էլեկտրական 
մեկուսիչ ժապավաններ, մեկուսիչներ 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար, մեկուսիչ-
ներ էլեկտրականությունում օգտագործելու 
համար, էլեկտրականության փոխանցման 
համար օգտագործվող մեկուսիչներ, 
էլեկտրական նպատակների համար մեկուսիչ 
նյութեր. չմշակված կամ մասնակի մշակված  
նյութեր,  որոնք նախատեսված չեն կոնկրետ 
օգտագործման համար և ներառված են սույն 
դասում, մասնավորապես՝ պլաստմասսա. 
պլաստմասսա, մասնավորապես՝ պատվածքով 
պլաստմասսայե նյութեր արտադրության 
մեջ օգտագործելու համար, արտամղված 
ձևով պլաստմասսաներ արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. մասնա-
վորապես՝ՏՏ խորհրդատվություն, խորհրդա-
տվական ծառայություններ կապված 
համակարգչային ծրագրավորման հետ, 
ինժեներական (ճարտարագիտական) ծառայու-
թյուններ, ճարտարագիտական փորձա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

55

ՄՄՄ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

03 .08 .2020

քննություն, հեռակա հասանելիության 
համա կարգչային համակարգերի մոնի-
տորինգ, հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում, տեխ-
նիկական նախագծերի հետազոտում. 
արդյունաբերական վերլուծումների և 
արդյունա բերական հետազոտությունների 
ծառա յություններ, մասնավորապես՝ որակի 
հսկո ղություն. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում, մասնավորապես՝  
համակարգիչների մշակման և զարգացման 
ոլորտում. համակարգչային համակարգերի 
մշակում, ծրագրային ապահովման մշակում, 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում, ծրագրային ապահովման սպասար-
կում, ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
նախագծման (մշակման, ձևավորման) 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ էլեկ-
տրական սարքավորումների նախագծում, 
էլեկտրոնային համակարգերի նախագծում. ՏՏ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ կապված 
ստեղծման հետ, համակարգչային ծրագրերի 
ստեղծում (ծրագրավորում) և իրականացում, 
համակարգչային կայքերի (վեբ-կայքերի) 
տեղադրում, ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն և համակարգչային 
ծրագրերի վարձույթ, էլեկտրոնային կառա-
վարման համակարգերի ծրագրավորում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
ստեղծում (ծրագրավորում) և իրականացում, 
մասնավորապես՝ համակարգչային ծրագրերից 
օգտվողներին առցանց աջակցության 
տրամադրում, համակարգչային ծրագրավորում 
և համակարգչային ծրագրերի սպասարկում, 
համակարգչային ծրագրերի մշակում այլ 
անձանց համար, նախագծման (դիզայնի) 
ծառայություններ ընդգրկված սույն դասում, 
համակարգչային ծրագրերի սպասարկում և 
թարմացում, ծրագրային ապահովման մշակում 
և զարգացում. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում, ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն և ծրագրային ապահովման 
վարձույթ, մասնավորապես՝ համակարգչային 
ծրագրերի և սարքավորումների տրամադրում 
տվյալների մշակման համար. թեստավորում, 
վավերացում և որակի վերահսկում. գիտա-
կան և տեխնոլոգիական ծառայություն ներ, 

մասնավորապես՝ ճարտարագիտություն, 
ճար  տա րագիտական փորձաքննություն 
և հետա  զոտական ծառայություններ. 
ճարտա րագիտական փորձաքննություն,  
մասնավորապես՝ տեխնիկական փորձար-
կումների անցկացում, ինժեներական 
(ճարտարագիտական) խորհրդատվություն, 
ինժեներական (ճարտարագիտական) նախա-
գծերի կառավարման ծառայություններ. 
գիտական և տեխնոլոգիական ծառայություններ, 
մասնավորապես` ավտոմատ չափման, 
հավաքման, հարմարեցման և դրանց հետ 
կապված տեսողականության վերահսկման 
ծրագրերի ստեղծում, արդյունաբերական 
գործընթացների մոնիտորինգ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191927  (111) 31208
(220) 24.09.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 24.09.2029
(730) ՎԱԳՈ ֆերվալտունգսգեզելլշաֆտ մբՀ, DE 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 7. մոտորներ և շարժիչներ (բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների), 
մասնավորապես՝ քարշային շարժիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
մեքենաների և շարժիչների արագության 
կարգավորիչներ. էլեկտրաշարժիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների.  
հիդրավլիկական շարժիչներ և մոտորներ.  
հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների,  
մոտորների և շարժիչների համար. 
մեքենաների,  շարժիչների և մոտորների 



ԳԳԳԳԳԳԳ

56

ՄՄՄ 1

56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

03 .08 .2020

պնևմակառավարում. մեքենաների միացք-
ներ և շարժահաղորդակների բաղադրիչներ, 
բացա ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների, 
մասնավորապես՝ պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. փոխանցման տուփեր, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կցորդիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կցորդիչների ագույցներ, 
բացառությամբ  ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր).  
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր). 
էլևատորներ (ամբարձիչներ). փոխակրիչներ 
(մեքենաներ). ձուլակաղապարներ (մեքենաների 
մասեր). ամբարձիչ կայանքներ. բեռնման 
– բեռնաթափման սարքեր. կառավարման 
սարքեր վերելակների համար. մեքենաների 
պատյաններ. կարգավորիչներ (մեքենաների 
մասեր).  ռոբոտներ (մոտորներ).  փոփոխական 
հոսանքի գեներատորներ. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական 
գեներատորներ, մասնավորապես՝ փոփո-
խական  հոսանքի էլեկտրական գեներատոր ներ. 
մեքենաներ և հաստոցներ նյութերը մշակելու 
և  արտադրության համար, մասնավորապես՝ 
ձուլակաղապարներ լցակաղապարման գոր-
ծիքների համար. գործընթացի կառավարման 
գործիքներ (հիդրավլիկական). գործընթացի  
կառավարման բլոկներ (հիդրավլիկական). 
մոդուլային գործիքներ մեքենաների համար. 
մեքենաների, շարժիչների և մոտորների 
գործընթացի պնևմակառավարում. ուժային 
ագրեգատներ և մեքենաների ընդհանուր 
(համապիտանի) մասեր, մասնավորապես՝ 
շարժաբերներ փոխակրիչային համակարգերի 
համար. շարժաբեր սարքեր մեքենաների 
համար. փականների շարժաբերներ.  
պտուտական գծային շարժաբերներ. շար-
ժաբեր մեխանիզմներ. փոխհաղորդիչ 
լիսեռներ մեքենաների համար. մեքենաների 
և շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
սեղմված օդի  պիլոտային (փորձնական) 
փականներ. ճնշման վերահսկիչներ (փական-

ներ), որոնք հանդիսանում են մեքենաների 
մասեր. էլեկտրական քարշուժային շարժիչ-
ներ մեքենաների համար. փոփոխական 
հոսանքի էլեկտրական  գեներատորներ 
մեքենաների համար. էլեկտրական շար-
ժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. էլեկտրական շարժիչներ,  
էլեկտրական շարժիչներ մեքենաների համար՝ 
թվային  սերվոշարժաբեր վերահսկիչով. 
հաղորդման տուփեր մեքենաների համար. 
հաղորդման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շարժիչների 
հաղորդման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. հաստատուն 
հոսանքի շարժիչներ. հիդրավլիկ մոտորներ 
և շարժիչներ. հիդրավլիկ փականներ. 
հիդրավլիկ վերահսկիչներ մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. հիդրավլիկ 
շարժաբերներ. արդյունաբերական գործ-
ընթացի վերահսկիչներ (հիդրավլիկ). արդյունա-
բերական գործընթացի վերահսկիչներ 
(պնևմատիկ). էներգամատակարարման մասեր, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կցորդիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. Էներգամատակարաման 
կցորդիչներ մեքենաների համար. գծային 
շարժաբերներ. գծային շարժիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
մեքենաների ուղղորդիչներ (մեքենաների 
մասեր), հակադարձ կափույրներ (մեքենաների 
մասեր). օդաճնշային շարժաբերային ապա-
րատներ. մեքենաների, շարժիչների և 
մոտորների պնևմակառավարում. օդաճնշային 
փականների շարժաբերներ. ռոտացիոն 
շարժաբերներ. ինդեքսավորման սարքեր. 
արագության փոփոխիչներ. սերվոշարժիչ-
ներ. սերվոշարժիչներ, որոնք ներառում են 
կոդավորիչներ. սերվոհսկիչ փականներ. 
շարժաբերներ փականների համար.  
փոփոխական հոսանքի շարժիչներ. ռոբոտ-
ներ, մասնավորապես՝ արդյունաբերական 
ռոբոտ ներ. տեղաշարժման և փոխադրման 
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միջոցներ, մասնավորապես՝ փոխակրիչների 
սարքվածքներ և փոխակրիչների ժապավեններ. 
ամբարձիչ և բեռնամբարձիչ կայանքներ. 
ամբարձիչներ և շարժասանդուղքներ. 
բացող և փակող մեխանիզմներ. ռոբոտների 
վերա հսկման սարքեր. փոխակրիչներ 
(մեքենաներ) և ժապավենային փոխակրիչ-
ներ, մասնավորապես՝ օդաճնշական 
բաշխիչներ. ամբարձիչներ (վերելակներ) 
և շարժասանդուղքներ (էլևատորներ), 
մասնավորապես՝  շարժահաղորդ սարքա-
վորումներ վերելակների տեղադրման 
համար. բացող և փակող մեխանիզմներ, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար, հիդրավ-
լիկական սարքեր պատուհանները 
բացելու համար, օդաճնշական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար, էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները փակելու համար, 
հիդրավլիկական սարքեր պատուհանները 
փակելու համար, օդաճնշական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար, 
էլեկտրական սարքեր դռները բացելու համար, 
հիդրավլիկական սարքեր դռները բացելու 
համար, օդաճնշական սարքեր դռները 
բացելու համար, էլեկտրական սարքեր դռները 
փակելու համար, հիդրավլիկական սարքեր 
դռները փակելու (հետ բերելու) համար, 
օդաճնշական սարքեր դռները փակելու 
համար. վերը թվարկված ապրանքների մասեր 
և աքսեսուարներ, որոնք ներառված են 7-րդ 
դասում:

դաս 8. ձեռքի գործիքներ և 
հարմարանքներ (ձեռքով կառավարվող), 
մասնավորապես՝ մեկուսիչ հանելու գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). աքցաններ. ունելիներ. 
ձեռքի գործիքներ և հարմարանքներ 
(ձեռքով կառավարվող)՝ նյութերի մշակման 
համար, շինարարական, վերանորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների 
համար. ձեռքի գործիքներ շինարարական, 
վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
աշխատանքների համար, մասնավորապես՝ 
ծալքավորող գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող),  համակցված՝ մեկուսիչ հանելու 
և կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
համակցված՝ աքցաններ պտուտակահաններ 
(ոչ էլեկտրական), ձեռքով կառավարվող՝ 
պտուտակահաններ, աքցաններ (նիփերներ).

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ, 
մասնավորապես՝ վթարային ազդասարքեր, 
ամպերաչափներ, ապարատուրա անալիզ ների 
համար, բացառությամբ  բժշկականի, 
ալեհավաքներ, դետեկտորներ, ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների,  
պտուտաթվերի հաշվիչներ, ճնշման չափիչներ, 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ), արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկ-
տրական տեղակայանքներ, հեռակառավար-
ման ապարատուրա, hրդեհի ազդանշանիչներ, 
հաճախաչափներ, բարձր հաճախական 
ապարատուրա, էլեկտրականությունը ստուգող 
(վերահսկող) սարքեր,  էլեկտրական չափիչ 
սարքեր, չափիչ գործիքներ, oմաչափներ, 
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ), ծխի 
դետեկտորներ, էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ, լույս արձակող կամ 
մեխանիկական նշաններ, ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա,  հոսանքի կորստի էլեկտրական 
ցուցիչներ, ջերմաչափներ,  բացառությամբ 
բժշկական ջերմաչափների, թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ), տրանսպոնդերներ 
(հաղորդիչներ-պատասխանիչներ), հսկողու-
թյան էլեկտրական սարքավորումներ 
(ընդգրկված 9-րդ դասում), երկրաբաշխական 
սարքեր և գործիքներ, վոլտաչափներ, 
ջերմակարգավորման սարքեր.  էլեկտրա-
կանության հաղորդման, փոխարկման, 
փոխակերպման, կուտակման և կարգավորման   
կամ հսկման համար ապարատներ և  
գործիքներ, մասնավորապես՝ ճյուղավորման 
տուփեր (էլեկտրականություն),  պահեստային 
կուտակիչներ (էլեկտրականություն), միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն), էլեկտրական 
գծերի միացքներ, սահմանափակիչներ 
(էլեկտրականություն), էլեկտրական կոճեր, 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն), 
էլեկտրական դիմադրություններ, էլեկտրական 
կոնդենսատորներ, հեռագործ ընդհատիչներ, 
կիսահաղորդիչներ,  ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն),  սեղմակներ 
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(էլեկտրականություն), կոմուտացման վահան-
ներ (էլեկտրականություն), տերմինալներ 
(էլեկտրա կանություն), համեմատիչներ, էլեկ-
տրական հպակներ, էլեկտրական միացքներ, 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար, 
էլեկտրահաղորդիչներ, սոլենոիդային կափույր-
ներ (էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ),  
էլեկտրական ռելեներ, կոմուտատորներ, 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ, 
ինտեգրալ սխեմաներ, բաշխիչ կառա-
վարակետեր (էլեկտրականություն), կոմուտաց-
ման վահաններ, կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն), հոսանքի ուղղիչներ, 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար, էլեկտրական ապա-
հովիչներ, էլեկտրական կերպափոխիչներ, 
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ, տրան-
զիստորներ (էլեկտրոնիկա), գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ, մալուխների 
միացման կցորդիչներ, գծային միակցիչներ 
(էլեկտրականություն), բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն), բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). գրանցման սարքեր. 
ձայնի  կամ պատկերի հաղորդման կամ 
վերարտադրման ապարատներ, մասնա-
վորապես՝ էլեկտրական ցուցասարքերի 
վահաններ. տեսախցիկներ. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ. խտասկավառակներ. 
DVD-ներ և այլ թվային ձայնագրման 
տեղեկակիրներ, մասնավորապես՝ խտա-
սկավառակներ (չվերագրանցելի). էլեկտրո-
նային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
տվյալ ների օպտիկական կրիչներ. կոդավորված 
բանալի-քարտեր. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ.  
տեղեկատվության մշակման սարքավորումն եր. 
համակարգիչներ, մասնավորապես՝ մագ-
նիսական կոդավորիչներ. համակարգիչներին 
կից սարքեր. համակարգիչներին կից սարքեր 
հարմարեցված համակարգիչների հետ 
օգտագործելու համար. տվյալների մշակման 
ապարատներ. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակման սարքավորանք). 
ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքեր), միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում, մասնավորապես՝ համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգչային 
ներբեռնվող ծրագրեր, ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի).  չափման, նույնա-
կանացման և անվտանգության ապահովման 
գործիքներ, սարքեր և կարգավորիչներ, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական ցուցասարքի 
ապարատներ, հայտարարությունների տախ-
տակներ, պտտման մոմենտի տվիչներ, 
դյուրակիր կոդավորիչներ, էլեկտրաէներգիայի 
վերլուծության ապարատներ, ստուգող 
(վերահսկող) սարքեր և գործիքներ, չափիչ, 
հաշվող, ուղղորդող և տրամաչափիչ  սարքեր 
(գործիքներ), տրամաբանական փորձասարք, 
էլեկտրոնային ցուցումային վահանակներ, 
չափիչ սարքերի փոխարկիչներ, փոխարկիչներ, 
ֆիզիկական վերլուծության սարքավորումներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, տեստավորող և հսկող 
սարքավորումներ, տվիչներ  և դետեկտորներ, 
կառավարման սարքեր (կարգավորիչներ), 
հսկողության էլեկտրական սարքավորումներ և 
ապարատներ, սխալի վերլուծության բազմա-
ֆունկցիոնալ սարքավորումներ, էլեկտրական 
կերպափոխիչներ, էլեկտրական էներգիայի 
մատակարարման կերպափոխիչներ. փոր-
ձարկման և որակի հսկման սարքավորումն եր, 
մասնավորապես՝ փորձարկելու սարքեր,  
էլեկտրական շղթաների ստուգիչներ, 
հզորության ստուգիչներ, լարման 
կարգավորիչների մոնիտորների մոդուլներ, 
լարման ստուգիչներ, ջերմաստիճանի 
փորձարկման զգայուն ապարատներ արդյու-
նա բերական նպատակներով օգտագործելու 
համար, չափման, հաշվման,  ուղղորդման և 
տրամաչափման գործիքներ, մասնավորապես՝ 
հեռավորության և չափի չափման սարքեր և 
գործիքներ, արագացման տվիչներ, տվյալների 
մուտքագրման սարքեր և տվյալների գրանցման 
սարքեր, թվային չափիչ սարքեր, պտտման 
մոմենտի չափիչ սարքեր, բաժանավորիչ 
սարքեր, ծախսի  չափիչ սարքեր, ծախսա-
չափներ, էլեկտրական չափիչ սարքեր, 
էլեկտրական հոսանքի հաշվիչներ, 
էլեկտրոնային սենսորներ,  հեռաչափներ 
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(սարքեր), լցման մակարդակի ցուցիչներ, 
արագություն  չափող սարքեր և գործիքներ, 
քաշը չափող սարքեր և գործիքներ, չափող 
սարքեր և գործիքներ, փուլային անկյան 
չափիչներ, էլեկտրաէներգիայի հաշվառման 
գործիքներ և սարքեր, ջերմության հաշվառման 
գործիքներ և սարքեր, ուլտրաձայնային չափիչ 
սարքեր, ծավալի չափիչ սարքեր, ժամանա-
կացույց սարքեր. էլեկտրականության չափիչ 
գործիքներ և ապարատներ, մասնավորապես՝ 
ամպերմետրեր, թվային մուլտիմետրեր. 
ջերմային հաշվիչներ. սենսորներ և դետեկ-
տորներ, մասնավորապես՝ հեռավորության 
սենսորներ, մոտեցման դետեկտորներ, բոցի 
դետեկտորներ, հրդեհի դետեկտորներ, հրդեհի 
սենսորներ, ճնշման սենսորներ, ծխի 
էլեկտրական սենսորներ,  էլեկտրական 
սենսորներ, էլեկտրոնային սենսորներ, 
էլեկտրա-օպտիկական սենսորներ, միացման և 
անջատման սենսորներ, մակարդակի 
սենսորներ, մալուխի դետեկտորներ, լույսի 
սենսորներ, մագնիսական սենսորներ,  
մոտեցումը ցույց տվող սենսորներ, պիեզո 
էլեկտրական տվիչներ, ինտերֆեյսների 
դետեկտորներ, սենսորներ,  սենսորներ, որոնք 
օգտագործվում են գործարանների վերա-
հսկման համար (էլեկտրական), շարժիչի 
սենսորներ հաստոցների հետ օգտագործելու 
համար սենսորներ, լարման դետեկտորներ, 
ուլտրաձայնային զոնդեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների, 
ուլտրաձայնային սենսորներ, ջերմային 
սենսորներ (թերմոստատներ), ջերմային 
սենսորներ.  կառավարման սարքեր (կարգա-
վորիչներ), մասնավորապես՝ ավտոմատ 
կառավարման համակարգեր, գործընթացը 
վերահսկող թվային կարգավորիչներ, ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր), 
երթևեկի վերահսկման (կռուիզ կոնտրոլ)  
էլեկտրոնային սարքեր,  հոսքի վերահսկողու-
թյան տեղակայանքներ (էլեկտրական), 
էլեկտրական հեռակառավարման ապա-
րատուրա, էլեկտրաէներգիայի կառավարման 
սարքեր, գործընթացների կառավարման 
բլոկներ, էլեկտրական կառավարման 
կափույրներ, էլեկտրական կառավարման 
վահաններ, ռոբոտացված էլեկտրոնային 
կառավարման սարքեր,  էլեկտրական 

կառավարման (հսկման) սարքեր, էլեկտրական 
կառավարման համակարգեր, էլեկտրական 
կառավարման ապարատներ,  փականի 
օպերատորներ (էլեկտրական կառավարման 
սարք),   գործընթացների կառավարման ապա-
րատներ (էլեկտրոնային), էլեկտրոնային 
կարգավորիչներ, էլեկտրոնային կառավար ման 
(հսկիչ) սարքեր, ազդանշանների  հեռա-
կառավարման էլեկտրադինամիկական ապա-
րատուրա, էներգիայի կառավարման սարքեր, 
հեռակառավարման ապարատուրա, ռադիո-
վերահսկիչներ  (կոնտրոլերներ),  գործիքներ 
ջերմաստիճանի վերահսկման համար, 
էլեկտրական կառավարման (հսկիչ) սարքեր,  
սոլենոիդային գործող կափույրներ, թվա-
նշանային կառավարման ապարատներ, 
ծրագրավորվող հսկիչ ապարատներ, 
ծրագրավորվող վերահսկող սարքեր, գործ-
ընթացը հսկող ապարատներ (էլեկտրական), 
գործընթացը հսկող ապարատներ 
(էլեկտրոնային), սենյակային թերմոստատ ներ 
(ջերմապահպանիչներ),  ծրագրային ապա-
հովում արդյունաբերական  պրոցեսի հսկման 
համար, հսկման կայաններ (հեռակառավարման, 
էլեկտրական կամ էլեկտրոնային), 
ջերմաստիճանի հսկման սարքեր (թերմո-
ստատներ (ջերմապահպանիչներ)) մեքենաների 
համար, տաքությունը կարգավորող 
ապարատներ, մեքենաների համար 
ջերմաստիճանի վերահսկման ապարատներ, 
ջերմային հսկիչներ, ջերմային անջատիչներ. 
անվտանգության, փրկարարական, պաշտ-
պանիչ և ազդանշանային ապարատներ և 
գործիքներ,  մասնավորապես՝ ահազանգերի 
կոճակներ, ահազանգերի և նախազգուշացման 
սարքավորանք, հրդեհից պաշտպանող ապա-
րատներ, ծխի դետեկտորներ, ծխի սենսորներ, 
պաշտպանող և անվտանգության սարքա-
վորանք, անվտանգության ստուգման 
(սքրինինգ) ապարատներ,  ազդանշանային 
ապարատներ, մուտքի հսկման ապարատ ներ.  
ահազանգերի և նախազգուշացման սարքա-
վորանք, մասնավորապես՝ ահազանգի 
սենսորներ, ահազանգի ազդանշանների 
ընդունիչներ.  ահազանգի ազդանշանների 
հաղորդիչներ.  ազդանշանային համակար գեր, 
ծխի դետեկտորների էլեկտրական տեղա-
կայանքներ.  հեռակառավարման ազդասարքեր 
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(բացառությամբ ավտոմեքենաների հակա-
առևանգային սարքերի), անվտանգության 
ազդասարքեր, անվտանգության ազդասարքերի 
համակարգեր, բացառությամբ ավտո-
մեքենաների համար նախատեսվածների.  
ազդանշանային սարքեր, մասնավորապես՝  
էլեկտրական ազդանշանային սարքեր, 
լուսատու ազդալողաններ. մուտքի հսկման 
ապարատներ, մասնավորապես՝ մուտքի 
վերահսկման ավտոմատ ապարատներ, մուտքի 
վերահսկման ավտոմատ տեղակայանքներ, 
էլեկտրական ապարատներ մուտքի հսկման 
համար, մուտքի անվտանգությունը երաշ-
խավորող էլեկտրական ապարատներ. 
էլեկտրականության համար ապարատներ, 
գործիքներ և մալուխներ, մասնավորապես՝ 
էլեկտրաէներգիայի կուտակման և պահեստա-
վորման համար ապարատներ և գործիքներ, 
էլեկտրաէներգիայի կարգավորիչ ապարատներ 
և գործիքներ, էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ 
բլոկներ, էլեկտրական և էլեկտրոնային 
բաղադրիչներ, էլեկտրաէներգիայի բաշխիչներ, 
մարտկոցների տեսքով անխափան սնուցման 
սարքեր. կուտակիչների ադապտերներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար.  
ապարատներ և գործիքներ էլեկտրականության 
կարգավորման համար, մասնավորապես՝ 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն), 
ճյուղավորման ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն), ճյուղավորման էլեկ-
տրական փոխարկիչներ, էլեկտրականության 
սնուցման ադապտերներ, էլեկտրական 
հաճախականության փոխարկիչներ, էլեկ-
տրական միացումների անջատիչներ,  
ցանցային տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կան), ցանցի մոնիտորինգի ապարատներ, 
էլեկտրական ռելեներ,  փոխարկիչներ (էլեկ-
տրական), էլեկտրականության սնուցման 
բաշխման բլոկներ,  էլեկտրական բաշխիչներ, 
սխալ լարման անջատիչներ,   սխալ հոսանքի 
անջատիչներ, հաճախականության տրանս-
ֆորմատորներ, հոսանքի փոխարկիչներ, 
հաստատուն հոսանքի փոխարկիչներ,  
տրանսֆորմատորների փաթույթ, էլեկտրական 
ռելեներ, հզորության վերահսկիչներ 
(կոնտրոլերներ),  հզորության բաժանարարներ 
(էլեկտրական), լարումը կայունացնող 
էներգիայի մատակարարիչ, ռոտացիոն 

կերպափոխիչներ, ռելեների խցակներ 
(վարդակներ), էլեկտրական անջատիչ սարքեր, 
փակ անջատիչներ (էլեկտրականություն) 
անխափան սնուցման ապարատներ, 
էլեկտրաէներգիայի լարման կարգավորիչներ, 
լարման կայունացման ապարատներ, լարման 
կերպափոխիչներ, լարում-հոսանք փոխար-
կիչներ, էլեկտրական էներգիայի հզորության 
ադապտերներ, ուղղիչներ, հոսանքի 
անջատիչներ, հոսանքի բաշխիչներ 
(էլեկտրական), էլեկտրական գերլարման 
անջատիչներ (լիցքաթափիչներ), բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն), անխափան 
սնուցման սարքեր. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային բաղադրիչներ, մասնավորապես՝ 
ադապտեր խցակներ, պահարաններ 
հարմարեցված էլեկտրական ապարատների 
պահման համար, միացքների բլոկներ 
(էլեկտրական մալուխներ), միակցիչ վարդակներ 
(էլեկտրական), ծայրային կցորդիչների տուփեր 
էլելտրական հաղորդիչների համար, միացքների 
մալուխներ, խցակի էլեկտրական երկժանիներ, 
միացման բլոկներ (էլեկտրական), ալեհավաքներ 
և կայմեր որպես բաղադրիչներ, ավտո մատ 
անջատիչների (քաթ-աութ) փոխարկիչ ներ, 
էլեկտրակառավարման վահանակներ, 
ավտոբուսի ինտերֆեյսներ, զգայուն 
էլեկտրոնային թաչսքրիններ, ճնշմանան 
անջատիչներ, ճնշում-հոսանք փոխարկիչներ, 
ադապտերների մալուխներ (էլեկտրական), 
էլեկտրական խցափակիչներ, սեղմումով 
անջատիչներ (էլեկտրական), կոճակներով 
անջատիչներ (էլեկտրական), կցորդիչով 
ամրացված ռելսեր, էլեկտրական, տեր-
մինալային բլոկներ (էլեկտրական միացում), 
կոնտակտային բլոկներ (էլեկտրական), 
էլեկտրական հպակներ, կոնտակտային հալուն 
ապահովիչներ (էլեկտրական), էլեկտրական 
միացքներ, էլեկտրական լույսի անջատիչներ, 
էլեկտրական գծային շարժաբերներ, վերահսկիչ 
մոդուլներ (էլեկտրական կամ էլեկտրոնային),  
էլեկտրական բաշխիչ պահարաններ, միացման 
(փլագ-ին) էլեկտրական միակցիչներ, 
էլեկտրական սխեմաներ և սխեմաների տախ-
տակներ, էլեկտրական հալուն ապահովիչներ, 
էլեկտրական անջատիչներ, էլեկտրա-
մագնիսական ռելեներ, էլեկտրամագնիսական 
անջատիչներ, էլետրատեխնիկական բաղա-
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դրիչներ, մնացորդային հոսանքի ապարատներ, 
պատյաններ էլեկտրական սարքերի համար, 
էլեկտրական մալուխների համար մալուխային 
նույնականացման նշիչներ (մարկերներ), 
էլեկտրական մալուխների համար խողովակներ, 
մալուխներ և լարեր, մալուխի միակցիչներ, 
էլեկտրահաղորդիչների նշիչներ (մարկերներ), 
շերտերով սեղմակներ, բեռնվածության 
մեկուսիչներ (բաժանիչներ),  էլեկտրա-
հաղորդագծեր,  լուսավորության էլեկտրական 
կարգավորիչներ, լույսի անջատիչներ-
միացիչներ, մագնիսական անջատիչներ-
միացիչներ, շարժիչների պաշտպանության 
ռելեներ, անհպում անջատիչներ-միացիչներ, 
մետաղական շերտեր բարձր լարման հոսանքի 
բաշխման համար, սենսորային անջատիչներ-
միացիչներ, անվտանգության ռելեներ 
(էլեկտրական), հալուն ապահովիչների 
բռնիչներ,  հալուն ապահովիչների բլոկներ, 
լարման սահմանափակիչներ, միացման 
(փլագ-ին) միակցիչներ, հոսանքի սահմանա-
փակիչներ, շղթաների բաշխիչներ, էլեկտրական 
գծերի օդափոխիչներ, հզորության միակցիչներ, 
ջերմաստիճանի վերահսկման սարքեր  
մեքենաների համար (էլեկտրական անջա-
տիչներ), ջերմաստիճանի վերահսկման 
ապարատներ (էլեկտրական անջատիչներ),  
ջերմաստիճանի անջատիչներ, ծանրա-
բեռնվածության ռելեներ, բարձր լարման 
պահպանման ռելեներ, ինվերտորային 
կարգավորիչներ (կոնտրոլերներ), ընդհատման 
մոդուլներ, միացման տուփեր, էլեկտրական 
կառավարման համար  համար միացման 
մոդուլներ, միացման (փլագ-ին) միակցիչներ, 
միացման տուփեր էլեկտրական լարերի համար,  
էլեկտրական լուսավորման համակարգեր, 
հոսանքի հոսքի կայունարարներ (բալաստային 
դիմադրություններ), հաղորդիչ ձողեր (կոնդուկ-
տորային բարեր). ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն), մասնավորապես՝ 
ծայրային կցորդիչների բլոկներ, ծայրային 
կցորդիչ տուփեր, ծայրային կցորդիչների 
բլոկների համար նույնականացման ցուցիչներ 
(մարկերներ). տպասխեմաների տախտակների 
միակցիչներ. տեղեկատվական  տեխնոլո-
գիաներ և տեսալսողական  սարքավորումներ, 
մասնավորապես՝անալոգային-թվային փոխար-
կիչներ (կոնվերտորներ), ձայնային, տեսային և 

լուսանկարչական ապարատներ, տվյալների 
գրանցիչներ, տվյալների կոդավորման 
ապարատներ, տվյալների պահման ապա-
րատներ, տեղեկատվության մշակման սարքեր 
և ապարատներ և մանրամասներ (էլեկտրական 
և մեխանիկական), թվային ազդանշանային 
մշակման սարքեր, թվային անալոգային 
փոխարկիչներ (կոնվերտորներ), հաղոր-
դակցային (խոսակցական) ապարատներ, 
ազդանշանային մալուխներ՝ ՏՏ-ի, լսա-
տեսողականի և հեռահաղորդակցականի 
համար. տվյալների պահպանման սարքեր, 
մասնավորապես՝ նույնականացման ժապա-
վեններ (մագնիսական). ցուցադրման 
ապարատներ, հեռուստատեսային ընդունիչներ 
և ժապավենային և տեսային (վիդեո) 
ապարատներ, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային 
ցուցասարքեր, տեսախցիկներ, որոնք 
հարմարեցված են դիտարկման նպատակների 
համար, տեսադիտման վերահսկիչներ 
(կոնտրոլերներ). տեղեկատվության մշակման 
սարքեր և սարքավորանք (էլեկտրական և 
մեխանիկական), հատկապես՝ համակարգիչ-
ներ և համակարգչային սարքավորանք, 
համակարգիչներին կից սարքեր հարմարեցված 
համակարգիչների հետ օգտագործելու համար, 
տվյալների մուտքի կցորդիչներ, տվյալների 
կցորդիչներ, ծրագրային միավորներ (բլոկներ) 
(էլեկտրական), էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգեր. համակարգիչներ և համա-
կարգչային սարքավորումներ, մասնավորա-
պես՝ համակարգչային մոդուլներ և մասեր, 
ծրագրային միավորներ (բլոկներ) (համա-
կարգչային), գործընթացային համակարգիչ-
ներ, վրան կրովի համակարգիչներ. 
համակարգչային մոդուլներ և մասեր, 
մասնավորապես՝ հարմարեցված պատյաններ 
(կորպուսներ) համակարգիչների համար, 
համակարգչային ինտերֆեյսներ, տվյալների 
հիմնապաշարի ինտերֆեյս ապարատներ. կից 
սարքեր հարմարեցված համակարգիչների հետ 
օգտագործելու համար, մասնավորապես՝ 
ծածկոցներ հարմարեցված համարգիչների 
համար, մոնիտորներ. կապի սարքավորումներ, 
մասնավորապես՝ ալեհավաքներ և 
ալեհավաքների տեղակայանքներ, որոնք 
հանդիսանում են հեռահաղորդակցական 
ապարատներ,  համակարգչային ցանցեր և 
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տվյալների հաղորդակցման ապարատներ և 
սարքեր,  հաճախականության կայունարար-
ներ, ռադիո հաղորդիչ բլոկներ,  ռադիո 
ազդանշանների ընդունիչներ, թվային 
ազդանշաններ մշակելու սարքեր, 
ազդանշանների փոխանցման բազմակի 
հսկման սարքեր, հաղորդիչներ և ընդունիչներ,  
էլեկտրական ազդանշանների հաղորդիչներ,  
հաղորդիչներ և ընդունիչներ,  էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ, տեսահաղորդիչ 
սարքեր. գրառված բովանդակություններ 
(կոնտենտ), մասնավորապես՝  գրառված 
մեդիա, տվյալների հիմնապաշարներ 
(էլեկտրոնային), համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. մեդիա բովանդակություններ 
(կոնտենտ), էլեկտրոնային հրապարակումն եր, 
մասնավորապես՝ ներբեռնվող հրապա-
րակումներ. ծրագրային ապահովում, 
մասնավորապես՝ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հավելվածներ, համակարգչային 
գործառնական համակարգեր, ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար, համակարգչային 
ծրագրեր ծրագրերի կառավարման համար, 
համակարգչային ծրագրեր որոնք վերաբերում 
են տեղական ցանցերին, համակարգչային 
ծրագրեր ցանցային կառավարման համար, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում  
հեռահար մոնիտորինգի համար օգտագործելու 
համար, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում  հեռահար ընթերցման համար 
օգտագործելու համար, համակարգչային 
ծրագրային ապահովում  ժամանակի 
կառավարման համար, ներկառուցված 
ծրագրակազմ, գործարանի ավտոմատաց ման 
ծրագրային ապահովում, համակարգչային 
ծրագրային ապահովում սենյակային 
ջերմությունը հսկելու համար, մուտքի և 
անվտան գության  համակարգեր,  կառավարման 
սեգմենտի ինտեգրման ծրագրային ապահովում, 
պրոցեսորների հսկման ծրագրային 
ապահովում, համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
վերը թվարկված ապրանքների մասեր և 
պարագաներ ներառված 9-րդ  դասում.

դաս 17. արտամղված ձևով պլաստ-
մասսաներ  արտադրության մեջ օգտագործման 
համար, հատկապես՝ մասնակի մշակված 
պլաստմասսա. զմռսման,  փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) և  մեկուսիչ նյութեր, 

մասնավորապես՝ դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ), 
մեկուսիչներ էլեկտրահաղորդման  գծերի 
համար. ավարտուն և կիսավարտ 
արտադրանք, որոնք հարմարեցված են 
հատուկ օգտագործման համար, ներառված 
սույն դասում, մասնավորապես՝ ծածկիչներ 
և պատյաններ, կնիքներ, կցամասեր, 
կապող կտորներ. պահանգներ (սփեյսներ) 
(բացառությամբ խողովակի սեղմակների). 
պատվածքներ, մասնավորապես՝ ռետինե 
պատվածքներ էլեկտրական բաղադրիչների 
համար, ռետինե պատվածքներ  անջատիչների 
համար. խցանիչ միջադիրներ,   միակցիչներ, 
ռետինե մեկուսիչ սեղմիչներ մալուխի համար. 
մեկուսիչներ և խոչընդոտող (պաշտպանող) 
նյութեր, մասնավորապես՝ պարագաներ 
և նյութեր էլեկտրական մեկուսիչների 
համար, պլաստմասսայե մեկուսիչ նյութեր. 
էլեկտրական մեկուսիչների պարագաներ 
և նյութեր, մասնավորապես՝  էլեկտրական 
մեկուսիչ ժապավաններ, մեկուսիչներ էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար, մեկուսիչներ 
էլեկտրականությունում օգտագործելու 
համար, էլեկտրականության փոխանցման 
համար օգտագործվող մեկուսիչներ, էլեկ-
տրական նպատակների համար մեկուսիչ 
նյութեր. չմշակված կամ մասնակի մշակված  
նյութեր,  որոնք նախատեսված չեն կոնկրետ 
օգտագործման համար և ներառված են սույն 
դասում, մասնավորապես՝ պլաստմասսա. 
պլաստմասսա, մասնավորապես՝ պատվածքով 
պլաստմասսայե նյութեր արտադրության 
մեջ օգտագործելու համար, արտամղված 
ձևով պլաստմասսաներ արտադրության մեջ 
օգտագործելու համար.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. մասնա-
վորապես՝ ՏՏ խորհրդատվություն, խորհրդա-
տվական ծառայություններ կապված 
համակարգչային ծրագրավորման հետ, 
ինժե ներական (ճարտարագիտական) 
ծառա յու թյուններ, ճարտարագիտական 
փորձա քննություն, հեռակա հասանելիության 
համա կարգչային համակարգերի մոնի-
տորինգ, հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում, տեխնի-
կական նախագծերի հետազոտում. 
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արդյունաբերական վերլուծումների և 
արդյունաբերական հետազոտությունների 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ որակի 
հսկողություն. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում, մասնավորապես՝  
համակարգիչների մշակման և զարգացման 
ոլորտում. համակարգչային համակարգերի 
մշակում, ծրագրային ապահովման մշակում, 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում, 
ծրագրային ապահովման սպասարկում, 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
նախագծման (մշակման, ձևավորման) 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ էլեկ-
տրական սարքավորումների նախագծում, 
էլեկտրոնային համակարգերի նախագծում. ՏՏ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ կապված 
ստեղծման հետ, համակարգչային ծրագրերի 
ստեղծում (ծրագրավորում) և իրականացում, 
համակարգչային կայքերի (վեբ-կայքերի) 
տեղադրում, ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն և համակարգչային 
ծրագրերի վարձույթ, էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգերի ծրագրավորում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
ստեղծում (ծրագրավորում) և իրականացում, 
մասնավորապես՝ համակարգչային ծրագրերից 
օգտվողներին առցանց աջակցության 
տրամադրում, համակարգչային ծրագրավորում 
և համակարգչային ծրագրերի սպասարկում, 
համակարգչային ծրագրերի մշակում այլ 
անձանց համար, նախագծման (դիզայնի) 
ծառայություններ ընդգրկված սույն դասում, 
համակարգչային ծրագրերի սպասարկում և 
թարմացում, ծրագրային ապահովման մշակում 
և զարգացում. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում, ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն և ծրագրային ապահովման 
վարձույթ, մասնավորապես՝ համակարգչային 
ծրագրերի և սարքավորումների տրամադրում 
տվյալների մշակման համար. թեստավորում, 
վավերացում և որակի վերահսկում. գիտական 
և տեխնոլոգիական ծառայություններ, 
մասնա վորապես՝ ճարտարագիտություն, 
ճարտա րագիտական փորձաքննություն 
և հետազոտական ծառայություններ. 
ճարտա րագիտական փորձաքննություն,  
մասնա վորապես՝ տեխնիկական փորձար-

կումների անցկացում, ինժեներական 
(ճարտարագիտական) խորհրդատվություն, 
ինժեներական (ճարտարագիտական) նախա-
գծերի կառավարման ծառայություններ. 
գիտական և տեխնոլոգիական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` ավտոմատ 
չափման, հավաքման, հարմարեցման և դրանց 
հետ կապված տեսողականության վերահսկման 
ծրագրերի ստեղծում, արդյունաբերական 
գործընթացների մոնիտորինգ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20192090 (111) 31209
(220) 15.10.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 15.10.2029
(730) ՋեյԷքսԹիՋի Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի 
Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. արգելակի հեղուկներ. հեղուկներ 

հիդրավլիկական համակարգերի համար. 
քիմիական հավելանյութեր մոտորային 
վառելիքի համար. քիմիական հավելանյու-
թեր յուղերի համար. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչները սառեցնելու համար. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
քիմիկատներ յուղերը մաքրելու համար. 
քիմիկատներ, ընդգրկված 1-ին դասում. 
չմշակված պլաստմասսաներ (սկզբնական 
տեսքով պլաստմասսաներ).

դաս 3. լվացման հեղուկներ. ավտո մո-
բի լային պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
լվա ցող միջոցներ ավտոմոբիլների համար. 
մաքրման պատրաստուկներ ավտոմեքենա-
ների համար. փայլաքսուքներ, արծնուկներ և 
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ողորկման (փայլեցման) նյութեր ավտոմեքե-
նաների թափքի համար. ողորկման (փայլեցման) 
նյութեր ավտոմոբիլների համար. մաքրման և 
ողորկման (փայլեցման) պատրաստուկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192091  (111) 31210
(220) 15.10.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 15.10.2029
(730) ՋեյԷքսԹիՋի Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի 
Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.12.2019
(540) 

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

դաս 1. արգելակի հեղուկներ. հեղուկներ 
հիդրավլիկական համակարգերի համար. 
քիմիական հավելանյութեր մոտորային 
վառելիքի համար. քիմիական հավելանյու-
թեր յուղերի համար. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչները սառեցնելու համար. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 

քիմիկատներ յուղերը մաքրելու համար. 
քիմիկատներ, ընդգրկված 1-ին դասում. 
չմշակված պլաստմասսաներ (սկզբնական 
տեսքով պլաստմասսաներ).

դաս 3. լվացման հեղուկներ. ավտո-
մոբիլային պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
լվացող միջոցներ ավտոմոբիլների համար. 
մաքրման պատրաստուկներ ավտոմեքենա-
ների համար. փայլաքսուքներ, արծնուկներ և 
ողորկման (փայլեցման) նյութեր ավտոմեքե-
նաների թափքի համար. ողորկման (փայլեցման) 
նյութեր ավտոմոբիլների համար. մաքրման և 
ողորկման (փայլեցման) պատրաստուկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192250  (111) 31211
(220) 07.11.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 07.11.2029
(730) ՍերվիսԹայթն, Ինք., Դելավերի կորպո-
րացիա, US 
(442) 16.12.2019
(310) 88555134   (320) 31.07.2019   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնվող համակարգչային 

ծրագրային ապահովում, մասնավորապես՝ 
էլեկտրոնային ֆինանսական հարթակ, որը 
տրամադրում է բազմատեսակ վճարումների 
և պարտավորությունների հետ կապված 
գործարքներ համակարգիչների, շարժական 
հեռախոսների, լարով և անլար կապի 
սարքերի, և օպտիկական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում հաշիվների, ֆինանսների և 
հաշվապահական հաշվառման կառավարման 
համար տեղում տեխնիկական սպասարկման 
և տնային սպասարկման գործարարու-
թյան ոլորտում. տվյալների կառավարման 
ծրագրային ապահովում տեղում տեխնիկական 
սպասարկման և տնային սպասարկման 
գործարարությունների ոլորտում. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
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որը հնարավորություն է տալիս տեղում 
տեխնիկական սպասարկման տեխնիկներին 
և տնային սպասարկման անձնակազմին կապ 
հաստատել հաճախորդների և վաճառողի միջև, 
և կառավարել մեկնման և ժամանման ժամերը. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում տվյալների վերլուծության 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տեղեկությունների 
և տվյալների որոնման հնարավորությամբ 
հիմնապաշարի ստեղծման համար. ներբեռն-
վող համակարգչային ծրագրային ապահովում  
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների, 
լարով կամ անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  նավագնացական, առևտրային, 
ճանապարհային և տեղեկատվական տեղեկու-
թյունների տրամադրման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների, 
լարով և անլար հաղորդակցական սարքա-
վորումների, և օպտիկական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով  
տեքստերի, ձայնային, տեսողական և 
մուլտիմեդիա տվյալների և բովանդակության  
տեղադրման, փոխանցման, առբերման, 
ստացման,  վերանայման, կազմակերպման, 
որոնման և կառավարման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոս-
ների, լարով ու անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական ու էլեկտրո-
նային հաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
անհատների և օբյեկտների տեղանքի, 
շարժման, մոտիկության, մեկնման և ժամանման 
վերաբերյալ  տեղեկատվության հաշվարկման, 
քարտեզագրման, փոխանցման և ներկայաց-
ման համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում հաճախորդների միջև 
փոխհարաբերությունների կառավարման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում  համակարգիչների, 
շարժական հեռախոսների, լարով ու անլար 
հաղորդակցական սարքավորումների, և օպտի-
կական և էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով ձեռնարկությունների 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարում 

պահվող տվյալների ուղարկման, նորացման 
և ստացման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
հաշվետվությունների և ձևաթղթերի ստեղծ-
ման և պահման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և տնային 
սպասարկման գործարարությունների ոլորտում 
ծախսերի գնահատման, արտադրանքի 
տեղորոշման, արտադրանքի նկարագրման, 
վաճառքի կառավարման, գույքագրման 
կառավարման, արտադրանքի գնահատման, 
արտադրանքի գնորոշման և արտադրանքի 
արժեքների համեմատման համար.

դաս 35. տվյալների մշակման ծառայու-
թյուններ տեղում տեխնիկական սպասարկման 
և տնային սպասարկման գործարարությունների 
ոլորտում. խորհրդատվական ծառայություններ 
գործարարական տվյալների վերլուծության 
ոլորտում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կառավարման հարցերով կապված՝ 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և 
տնային սպասարկման գործարարությունների 
ոլորտում ռազմավարության, շուկայավար-
ման, վաճառքի և գործառնությունների հետ. 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և 
տնային սպասարկման գործարարությունների 
ոլորտում շուկայավարում և գովազդային 
ծառայություններ. շուկայավարման և գովազ-
դային ծառայություններ. երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում 
հավատարմության մրցանակների շնորհման 
միջոցով. հաճախորդների հավատարմության 
ծառայություններ և հաճախորդների ակումբային 
ծառայություններ առևտրային, խթանման և 
(կամ) գովազդային նպատակներով. առցանց 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
տրամադրում արտադրանքի հայտնաբերման, 
նկարագրման, գնահատման,  գնորոշման 
և գների համեմատման ոլորտում. գների 
համեմատման ծառայություններ. գույքագրման 
կառավարում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի վերաբերյալ.

դաս 36. վճարումների մշակման ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես վարկաքարտերով 
և հաշվեքարտերով գործարքների մշակ-
ման ծառայություններ. ապահովագրական  
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պահանջ ների և վճարային տվյալների էլեկտրո-
նային մշակում. վարկերի տրամադրման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ տնային 
և գործարարական ծառայությունների 
նախագծերի և կատարելագործման ֆինան-
սավորման աջակցում և կազմակերպում. 
տնային և գործարարական ծառայություն-
ների նախագծերի և կատարելագործման 
ֆինանսավորման վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում.

դաս 38. շարժական, բջջային հեռա-
խոսություն. համացանցային հեռախոսության 
ծառայություններ. զանգերի ձայնագրման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային ձայնային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
ձայնի, տեսագրության և տեղեկությունների 
փոխանցում համակարգիչերից, շարժական 
հեռախոսներից, լարով և անլար կապի 
սարքերից և օպտիկական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերից, բոլորը 
վերաբերում են կենդանի կամ ձայնագրված 
նյութերին. տրանսպորտային երթուղավորման 
ծառայություններ տվյալների փոխանցման 
ցանցերում. 

դաս 39. ճանապարհորդությունների 
երթուղու նախագծում.

դաս 41. էլեկտրոնային հրապարակում-
ների հրատարակում. տեղում տեխնիկական 
սպասարկման և տնային սպասարկման 
գործարարությունների ոլորտում գների 
վերաբերյալ տեղեկությունների էլեկտրոնային 
հրապարակումների հրատարակում երրորդ 
անձանց համար.

դաս 42. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահով ման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում, 
մասնավորապես էլեկտրոնային ֆինանսական 
հարթակ, որը տրամադրում է բազմատեսակ 
վճարումների և պարտավորությունների հետ 
կապված գործարքներ համակարգիչների, 
շարժական հեռախոսների, լարով կամ 
անլար կապի սարքերի, և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
հաշիվների, ֆինանսների կառավարման  և 
հաշվապահական հաշվառման համար՝ 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և 
տնային սպասարկման գործարարությունների 

ոլորտում. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և 
տնային սպասարկման գործարարությունների 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման վեբ-
կայքի տրամադրում, որը հնարավորություն 
է տալիս տեղում տեխնիկական 
սպասարկման և տնային սպասարկման 
գործարարությունների ոլորտի տեխնիկներին 
և տնային ծառայության անձնակազմին 
կապ հաստատել հաճախորդների և 
վաճառողի միջև, և կառավարել մեկնման և 
ժամանման ժամերը. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման օգտագործման ժամանակավոր 
տրամադրում տվյալների վերլուծության 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
տեղեկությունների և տվյալների որոնման 
հնարավորությամբ հիմնապաշարի ստեղծման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների, 
լարով և անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  նավագնացության, առևտրային, 
ճանապարհային և տեղեկատվական 
տեղեկու  թյունների տրամադրման համար. 
ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոս-
ների, լարով և անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցան-
ցերի միջոցով  տեքստերի, ձայնային, 
տեսողական և մուլտիմեդիա տվյալների և 
բովանդակության  տեղադրման, փոխանցման, 
առբերման, ստացման, վերանայման, 
կազմակերպման, որոնման և կառավարման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոս-
ների, լարով և անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական ու 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  անհատների և օբյեկտների 
տեղանքի, շարժման, մոտիկության, մեկնման 
և ժամանման վերաբերյալ  տեղեկությունների 
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հաշվարկման, քարտեզագրման, փոխանցման և 
հաշվետվության համար. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման օգտագործման ժամանակա-
վոր տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական հեռախոսների, լարով և անլար 
հաղորդակցական սարքավորումների և 
օպտի կական և էլեկտրոնային հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով լոգիստիկ 
և նավագնացական տեղեկությունների 
հաշվարկման, քարտեզագրման, փոխանց-
ման և հաշվետվության համար. ոչ բեռնելի 
ծրագրային ապահովման ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում հաճախորդ-
ների փոխհարաբերությունների կառավարման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահով-
ման ժամանակավոր օգտագործման տրա-
մադրում շարժական սարքերի միջոցով 
ձեռնարկությունների համակարգիչների 
հիմնա պաշարում պահվող տվյալների ուղարկ-
ման, նորացման և ստացման համար. ոչ 
բեռնելի ծրագրային ապահովման օգտա-
գործման ժամանակավոր տրամադրում 
հաշվետվությունների և ձևաթղթերի ստեղծման 
և պահման համար. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում թվային ֆայլերի, ներառյալ՝ 
ձայնային, տեսողական, տեքստային, գծիկավոր 
կոդերի, ստորագրությունների, երկուական, 
անշարժ պատկերների, գրաֆիկական և 
մուլտիմեդիայի ֆայլերի նույնականացման և 
վերծանման համար. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում թվային ֆայլերի, ներառյալ՝ 
ձայնային, տեսողական, տեքստային, գծիկավոր 
կոդերի, ստորագրությունների, երկուական, 
վիդեոկադրերի, գրաֆիկական և մուլտի մե դիայի 
ֆայլերի կոդավորման և ապակոդավորման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և տնային 
սպասարկման գործարարությունների ոլորտում 
ծախսերի գնահատման, արտադրանքի 
տեղորոշման, արտադրանքի նկարագրման, 
վաճառքի կառավարման, գույքագրման 
կառավարման, արտադրանքի գնահատման, 
արտադրանքի գնորոշման և արտադրանքի 
արժեքների համեմատման համար.

դաս 45. տեղում տեխնիկական սպա-
սարկման տեխնիկների և տնային սպասարկ-
ման անձնակազմի իրական ժամանակում 
տեղորոշման և տուն ու հաստատություններ 
ժամանման ժամանակի մոնիտորինգ՝ 
համակարգիչների, GPS համակարգի և (կամ) 
շարժական հեռախոսության օգտագործման 
միջոցով. տեղում տեխնիկական սպասարկման 
տեխնիկների և տնային սպասարկման 
անձնակազմի հեռակա մոնիտորինգ և 
կարգավորում՝ սպասարկման զանգերին 
արձագանքելու համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192354  (111) 31212
(220) 18.11.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 18.11.2029
(730) «Վան Արդի» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Սասունիկ, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «2018» թվականը և «PRODUCT OF ARME-
NIA» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, սպիտակ, սև և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________
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(210) 20192355  (111) 31213
(220) 18.11.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 18.11.2029
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ 

և այլ կաթնամթերք, այն է՝ թթվասեր, մածուն, 
կաթնաշոռ, քամած մածուն, պաղպաղակ, 
կաթնաշոռային պանրիկներ, կաթնային յուղի 
փոխարինիչով պատրաստված թթվասերային, 
մածնային, կաթնաշոռային մթերք:

____________________

(210) 20192386 (111) 31214
(220) 21.11.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 21.11.2029
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 10, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, բաց և մուգ կարմիր, սպիտակ, նարնջա-
գույն և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. թեյ. բրինձ. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. մակարոնեղեն. 
գարու ալյուր. ցորենի ալյուր. մաքրած գարի. 
գարեձավար. սպիտակաձավար. բլղուր.

դաս 31. ցորեն. հացահատիկ (հացաբույսեր). 
թարմ ոսպ. չմշակված սիսեռ:

____________________

(210) 20192433  (111) 31215
(220) 27.11.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 27.11.2029
(730) «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

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

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

____________________

(210) 20192474  (111) 31216
(220) 03.12.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 03.12.2029

(730) «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և 
կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ, 
Երևան, Տերյան 74, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

դաս 41. կրթություն, ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում, այն է՝ դասընթացների 
կազմակերպում անօդաչու դրոնների կիրառ-
մամբ:

____________________

(210) 20192475  (111) 31217
(220) 03.12.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 03.12.2029
(730) «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և 
կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ, 
Երևան, Տերյան 74, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված հացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր. բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ. տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 41. կրթություն, ուսումնական 
գործընթացի ապահովում, դասընթացների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ այգե-
գործության հիմունքների, չրարտադրության, 
ջերմոցների կառավարման, այգու խնամքի և 
բերքահավաքի ոլորտում:

____________________
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(210) 20192582  (111) 31218
(220) 16.12.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 16.12.2029
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Վիմպել-Կոմմունիկացիի», RU 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն 
է՝ հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար, 
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում, հեռահաղորդակցական 
միացումների և երթուղավորման ծառայու-
թյուններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192645  (111) 31219
(220) 20.12.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 20.12.2029
(730) «Բաբելոն այս» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 32. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր արտադրելու համար. 
սեղանի ջրեր. օշարակներ լիմոնադների համար.  
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20192667  (111) 31220
(220) 25.12.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 25.12.2029
(730) Սուփր Բրենդս Քամփնի Փթե. Լթդ., SG 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «RUM», «PREMIUM CRAFTED RUM», 
«HANDPICKED BY MASTER BLENDER» և «AGED 
TO PERFECTION» բառային գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, երկնագույն և մուգ կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ռոմ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192671  (111) 31221
(220) 25.12.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 25.12.2029
(730) Իրինա Կարապետի Գարգարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 47/1, բն. 3, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(511) 
դաս 18. կանացի երեկոյան պայուսակներ. 

պայուսակներ  կոսմետիկայի պահպանման 
համար. պայուսակներ բանալիների պահ-
պանման համար.

դաս 25. փողկապներ. շարֆեր. գոտիներ 
(հագուստ). գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. կոշիկներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ:

____________________

(210) 20192679  (111) 31222
(220) 26.12.2019 (151) 29.07.2020
   (181) 26.12.2029
(730) «Փիթսա փազտա» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 15, տարածք 2, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «DELIVERY & TAKEAWAY» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, բաց և մուգ գազարագույն, 
բորդո և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա-
րանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200012  (111) 31223
(220) 10.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 10.01.2030

(730) ՋիԷս Քալթեքս Քորփորեյշն, KR 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 4. քսայուղեր. քսայուղեր փոխա-

դրամիջոցների շարժիչների համար. քսայուղեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քսանյութեր. շարժիչային վառելիք. գազակերպ 
վառելիք. տեխնիկական յուղեր։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200021  (111) 31224
(220) 10.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 10.01.2030
(730) ԷսՍիՋի Փաուը Ռեյնջըրս ԷլԷլՍի, US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200037 (111) 31225
(220) 15.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 15.01.2030
(730) «Գեթ ին շեյփ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
22/3, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 
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(526) «FITNESS CLUBS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ):

____________________

(210) 20200111  (111) 31226
(220) 24.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 24.01.2030
(730) Մանուել Աշոտի Աբելյան, Կոտայքի մարզ, 
Գառնի, Երևանյան 27, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց նարնջագույն, մուգ նարնջագույն, 
բաց կապույտ, մուգ կապույտ և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20200142  (111) 31227
(220) 31.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 31.01.2030

(730) Սփրեյ Մորեթ, ԼԼՔ, US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. մեծ ճամփորդական պայուսակ-

ներ. թիկնապայուսակներ. մեծ գլանաձև 
պայուսակներ, իրերի համար պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ, մեծ պայուսակներ. ուսից 
կախվող պայուսակներ. դրամապանակներ. 
կանացի պայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ (ուղեբեռ). 
ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).

դաս 25. հագուստ. գլխարկներ. մարմնի 
վերնամասի հագուստ. մարմնի ներքնամասի 
հագուստ. բաճկոններ (հագուստ):
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200143  (111) 31228
(220) 31.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 31.01.2030
(730) Սփրեյ Մորեթ, ԼԼՔ, US 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

դաս 18. մեծ ճամփորդական պայուսակ-
ներ. թիկնապայուսակներ. մեծ գլանաձև 
պայուսակներ, իրերի համար պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ, մեծ պայուսակներ. ուսից 
կախվող պայուսակներ. դրամապանակներ. 
կանացի պայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ (ուղեբեռ). 
ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).

դաս 25. հագուստ. գլխարկներ. մարմնի 
վերնամասի հագուստ. մարմնի ներքնամասի 
հագուստ. բաճկոններ (հագուստ):
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20200144  (111) 31229
(220) 31.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 31.01.2030
(730) Սփրեյ Մորեթ, ԼԼՔ, US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. մեծ ճամփորդական պայուսակ-

ներ. թիկնապայուսակներ. մեծ գլանաձև 
պայուսակներ, իրերի համար պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ, մեծ պայուսակներ. ուսից 
կախվող պայուսակներ. դրամապանակներ. 
կանացի պայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ (ուղեբեռ). 
ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).

դաս 25. հագուստ. գլխարկներ. մարմնի 
վերնամասի հագուստ. մարմնի ներքնամասի 
հագուստ. բաճկոններ (հագուստ):
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200149  (111) 31230
(220) 31.01.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 31.01.2030
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան, 1-ին փկղ., շ.3, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «pizza» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պիցա: 
____________________

(210) 20200252 (111) 31231
(220) 11.02.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 11.02.2030
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի. օղի:

____________________

(210) 20200279 (111) 31232
(220) 14.02.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 14.02.2030
(730) Մարիամ Լորեցյան, Երևան, Մաշտոցի 3, 
բն. 3, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստի օձիքներ. 

ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. կարճագուլպաներ. 
հագուստ. բոլորագլխարկներ. հանովի օձիք-
ներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). բրիջիներ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. տրիկոտաժե 
հագուստ. բաճկոնակներ. գլխաշոր, որը ծածկում 
է պարանոցը և ուսերը. մանտո. անջրանցիկ 
հագուստ. հագուստ ջերսիից. շրջազգեստ-
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ներ. գոգնոցներ (հագուստ). զգեստներ. 
վերարկուներ. բաճկոններ (հագուստ). բաղնիքի 
խալաթներ. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. 
տակի շրջազգեստներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարաֆաններ. 
ասեղնագործ հագուստ. գլխարկներ:

____________________

(210) 20200287 (111) 31233
(220) 18.02.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 18.02.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 02.03.2020
(310) 34250   (320) 23.08.2019   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ` սիգարներ, սիգա-
րետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնյուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ ծխախոտաթուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 

սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200333 (111) 31234
(220) 21.02.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 21.02.2030
(730) Վանս, Ինք., US 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն. սպորտային կոշիկներ. 

կեդեր. երկարաճիտ կոշիկներ. սանդալներ. 
սնոուբորդի կիսակոշիկներ. կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. շապիկներ (բլուզներ). 
մայկաներ. պուլովերներ. տոլստովկաներ. 
սվիտերներ. տաբատներ. ջինսեր (հագուստ). 
լեգինսներ (շալվար). սպորտային տաբատներ. 
կիսատաբատներ. ծովափի կիսատաբատներ. 
զգեստներ. շրջազգեստներ. բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոնակներ. դահուկորդների 
հագուստ. հագուստ սնոուբորդի համար. 
լողազգեստներ.  անջրանցիկ բաճկոններ. 
անջրանցիկ տաբատներ. կարճագուլպաներ. 
ներքնազգեստ. գոտիներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ). թաթմաններ. շարֆ. 
զանգապաններ. ականջակալներ (հագուստ). 
գլխարկներ. բոլորագլխարկներ. կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. գործած գլխարկներ. 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ)։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20200335 (111) 31235
(220) 21.02.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 21.02.2030
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան, 1-ին փկղ., շ.3, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

____________________

(210) 20200371  (111) 31236
(220) 26.02.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 26.02.2030
(730) «Անդոր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Աշոցք, 
փ. 4, բանկ 14, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
դեղնադարչնագույն գույնով:
(511) 

դաս 32. սեղանի ջրեր, հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ) և գազավորված ջուր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200381 (111) 31237
(220) 26.02.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 26.02.2030

(730) «Փիլոս» ՍՊԸ, 0020, Երևան, Նոր Արեշ 
41, տուն 96, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

կոսմետիկական մատիտներ, ներառյալ՝ 
շրթունքների մատիտներ և աչքի մատիտներ. 
կոսմետիկական կրեմներ, ներառյալ՝ 
խոնավացնող և սնուցող կրեմներ. 
տոնային (երանգավորող) քսուքներ. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
հակակնճիռային կրեմ. գիշերային և ցերեկային 
կրեմներ. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար, ներառյալ` հարդարանքի 
կաթ. լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկ ներ. 
պատրաստուկներ լոգանքի և ցնցուղի համար 
ոչ բժշկական նպատակների համար. աղեր 
վաննաների համար. բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ատամի մածուկներ. ատամի փոշիներ. 
հոտազերծիչներ մարդու համար. հոտազերծող 
օճառներ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
օծանելիք. հոտավետ խառնուրդ ներ 
ծաղիկներից և խոտերից. բուրավետ 
ջուր. օծանելիքի ջուր. հարդարանքի ջուր. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). եթերային յուղեր. 
կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. հարդարանքի 
յուղեր. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
մերսման մոմեր կոսմետիկական նպատակ ների 
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համար. բալզամներ. բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
պատ րաստուկներ սափրվելու համար. օճառներ 
սափրվելու համար. լոսյոններ սափրվելուց 
առաջ և հետո օգտագործելու համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. գրիմ, ներառյալ՝ 
հիմքեր գրիմ անելու համար. ժելերի, կրեմների 
և հեղուկների տեսքով գրիմ անելու հիմքեր. 
կարմրաներկ. դիմափոշի. շրթներկ. փայլ 
շրթունքների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
աչքերն ընդգծելու համար նախատեսված 
մատիտներ. հոնքերի ստվերաներկեր. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
օճառներ հարդարանքի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. պատրաստուկներ 
եղունգների և ոտքերի խնամքի համար, 
ներառյալ` լաքեր եղունգների համար, 
եղունգների լաքահանիչներ. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ մազերի խնամքի 
համար, ոչ բժշկական նպատակներով, 
ներառյալ՝ մազերի լավորակիչներ. լոսյոններ 
մազերի համար. մազերի ցողացիրներ, ժելեր, 
կրեմներ, բալզամներ, մուսեր, շամպուններ, 
մազերի պարզաջրման համար միջոցներ. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու 
համար. դեպիլյատորներ. գունազրկող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ 
չոր շամպուններ. ախտահանող օճառներ. բուժիչ 
օճառներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. պատրաստուկներ 

կոշտուկները հեռացնելու համար. ցրտա-
հարման ժամանակ օգտագործվող 
պատ րաս տուկներ. պատրաստուկներ ոսկրա-
կոշտուկները բուժելու համար. քսուքներ 
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ 
յուղեր. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սպիտակուցային 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. սննդային հավելում-
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. սննդային հավելումներ 
խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից).

դաս 14. ականջօղեր. շղթաներ. վզնոցներ. 
ձեռքի ժամացույցներ. մատանիներ. զարդատո
ւփեր.                                

դաս 18. կանացի պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, ներառյալ՝ զգեստներ, 
շրջազգեստներ, տակի շրջազգեստներ, 
շրջազգեստ-շորտեր, կոստյումներ, զգեստ-
կոստյումներ, ճաշկերույթի կոստյումներ, 
տաբատներ, վարտիքներ (շորտեր), բերմուդա 
տեսակի վարտիքներ (շորտեր), մանկական 
վարտիքներ (ներքնազգեստ), շապիկներ 
և բլուզներ. իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ), բլուզներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, հաստ սպորտային շապիկներ, 
բաճկոնակներ, բաճկոններ (հագուստ), 
կարդիգաններ, սվիտերներ (պուլովերներ), 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ), գլխանոցով 
բաճկոն, մանտո, գաբարդիններ (հագուստ), 
անջրանցիկ հագուստ, մորթիներ (հագուստ), 
մորթե թիկնոցներ, շարֆեր, շալեր, վզպատներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), փողկապներ, գոտիներ 
(հագուստ), կարճագուլպաներ, գուլպաներ 
(երկար), զուգագուլպաներ, կանացի ներքնա-
զգեստ, ներքնազգեստ, պիժամաներ, 
խալաթներ, լողազգեստներ, բաղնիքի 
խալաթներ, տաբատակալներ, դիմակով 
հագուստ քնելու համար. կոշիկ, ներառյալ` 
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կոշիկներ, սանդալներ, կանացի կոշիկներ 
(կրունկով), տափակ կոշիկներ, երկարաճիտ 
կոշիկներ, կարճ երկարաճիտ կոշիկներ, 
տնային կոշիկներ, բոլորագլխարկներ, 
բերետներ. գլխարկներ, գդակներ, դիմակներ 
քնելու համար:

____________________

(210) 20200443 (111) 31238
(220) 04.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 04.03.2030
(730) Վիգեն Աբրահամյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ջրվեժ 2227, փ. 49, տուն 3, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20200447 (111) 31239
(220) 05.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 05.03.2030
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200450 (111) 31240
(220) 05.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 05.03.2030
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM 
(442) 01.04.2020

(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ:

____________________

(210) 20200457 (111) 31241
(220) 06.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 06.03.2030
(730) «Դավինչի» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
պող. 52/1, բն. 9, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մուգ դեղին, բաց դեղին, սև և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրական գործու-
նեություն զբոսաշրջության ոլորտում.

դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
____________________

(210) 20200480 (111) 31242
(220) 10.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 10.03.2030
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(730) «Մոդուս գրանում» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արմաշ, Հայրիյան 2, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր, 
մասնավորապես՝ քարե շինանյութեր:

____________________

(210) 20200525 (111) 31243
(220) 13.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, այն է՝ 

հայկական կոնյակ (բրենդի), օղի:
____________________

(210) 20200545 (111) 31244
(220) 16.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 16.03.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 

ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200584 (111) 31245
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200588 (111) 31246
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20200589 (111) 31247
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացառությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
բրենդի, գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, 
օղի, այդ թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200590 (111) 31248
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200591  (111) 31249
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030

(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200592 (111) 31250
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200593 (111) 31251
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200594 (111) 31252
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200595 (111) 31253
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200596 (111) 31254
(220) 23.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Բեքեռս» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցու 12, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

բարերի ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200601  (111) 31255
(220) 24.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 24.03.2030
(730) Հոկո Թեքնոլըջի Դիվելըփմընթ (Շենժեն) 
Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. սմարթֆոնների ծածկոցներ. 

սմարթֆոնների պատյաններ. սմարթֆոն-
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. լիցքավորող սարքեր. 
տվյալների փոխանցման մալուխներ. 
արտաքին մարտկոցներ. ականջակալներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. բջջային 
հեռախոսների լիցքավորող սարքեր տրանս-
պորտային միջոցներում օգտագործելու համար. 
բջջային հեռախոսների տակդիրներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20200602 (111) 31256
(220) 24.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 24.03.2030
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

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

____________________

(210) 20200611  (111) 31257
(220) 26.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 26.03.2030
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, Եղեգնաձոր, Ն. Մշեցու 16, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20200622 (111) 31258
(220) 30.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 30.03.2030

(730) «Վեսթ Գրուփ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.04.2020
(540) 

(526) «PREMIUM CLASSIC», «РЕД», «СДЕЛАНО 
ПО ТРАДИЦИОННОЙ СТАРОЙ РУССКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИМЕЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ВКУС», «Объем 0,5л», «Крепость 40%» և 
«RUSSIAN VODKA» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կարմիր և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200623 (111) 31259
(220) 30.03.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 30.03.2030
(730) «Վեսթ Գրուփ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.04.2020
(540) 
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(526) «PREMIUM CLASSIC», «УАЙТ», «СДЕЛАНО 
ПО ТРАДИЦИОННОЙ СТАРОЙ РУССКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИМЕЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ВКУС», «Объем 0,5л», «Крепость 40%» և 
«RUSSIAN VODKA» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, ոսկեգույն և մուգ կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200631  (111) 31260
(220) 01.04.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 01.04.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 

ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200873 (111) 31261
(220) 18.05.2020 (151) 29.07.2020
   (181) 18.05.2030
(730) Էվըլըս Ինք., US 
(310) N 87464805   (320) 25.05.2017   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. ներարկվող նեյրոտոքսին:

(646) IR 1382250, 22.11.2017
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

03 .08 .2020

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6012  18.07.2030 Նեքսեն Թայը Քորփորեյշն, KR

16281 02.07.2030 Սոլգար Հոլդինգս, Ինք., US

16282 02.07.2030 Սոլգար Հոլդինգս, Ինք., US

16318 20.05.2030 Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

16358 02.07.2030 Անհատ ձեռնարկատեր Ավագյան Ժիրայր, Երևան, 

    Բրյուսովի 19, բն. 15, AM

16380 05.08.2030 Հըրսթ Քմյունիքեյշնզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16381 05.08.2030 Հըրսթ Քմյունիքեյշնզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16689 01.10.2030 Գուրգեն Ղազարյան, Երևան, Բայրոնի 12, բն. 30, AM

16950 12.11.2030 Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB

17088 28.12.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող որպես 

    Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

17313 02.02.2031 Մեգաինֆարմ ԳմբՀ, AT

17523 10.12.2030 Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հելս Լիմիթիդ, GB

17524 10.12.2030 Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հելս Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 08/1 
03 .08 .2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 31/00          3398  A

A61L 2/00            3398  A

A61K 35/00          3399  A

A61K 7/00            3399  A

A61P 17/00           3399  A

A61P 19/00           3399  A

A47J 27/00          586 U

G06K 19/00        587 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



87

 

87

№ 08/1 
03 .08 .2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2409
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 30651
73 (1) Լիցենզատու  Ժոնգյու Րաբըր Քո., Լթդ., 
Dawang Economic and Technological Develop-
ment Zone, Guangrao, Dongying, Shandong Prov-
ince, China, CN
73 (2) Լիցենզառու 
«Մարթա Թրեյդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, 
Արցախի փող. 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           եզակի
Գործողության ժամկետը     Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.07.2020

____________________

Գրանցում No 2410
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 1677, 11466, 16588, 16661
73 (1) Լիցենզատու Յամ! Ռեսթորանս 
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս ԼԼՔ, Russia 
125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, bld. 
2, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Ֆասթֆուդ» Փակ 
Բաժնետիրական Ընկերություն, ք. Երևան, 
Տիգրան Մեծի պող. 15, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.07.2020

____________________

Գրանցում No 2411
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23024

73 (1) Իրավատեր  Ռոբերտ Ավետիսյան, 
Էջմիածին, Չարենցի 15, բն. 59, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հրայր 
Բողիկյան, ՀՀ, ք. Երևան, Դեմիրճյան փողոց, 
15 շենք, բնակարան 10-11, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          10.07.2020

____________________

Գրանցում No 2412
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20365
73 (1) Իրավատեր  «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԲԱՐԵՎ 
ՎԱՅՆ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի 63, 
0053, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          15.07.2020

____________________

Գրանցում No 2413
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10963, 10964, 10965, 
12778, 13949, 14287, 14300, 14853
73 (1) Իրավատեր  Սոիրա Ինվեսթմենթս 
Լիմիթեդ, 3076 Sir Francis Drake`s Highway, 
P.O. Box 3463, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Մուլտոն», 14 Sofiyskaya str., 192236 
Saint-Petersburg, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        15.07.2020

____________________
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№ 08/1 
03 .08 .2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    358U     17.01.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2856   08.01.2020
3397   21.12.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   18955     01.06.2020  
   22998   01.06.2020  
   22999   01.06.2020 

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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№ 08/1 
03 .08 .2020

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3398 (13) A
A61K 31/00
A61L 2/00

(21) AM20200037 (22) 28.04.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Мхоян (AM), 
Ваче Токмаджян (AM), Юрий Мартиросян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Дезинфицирующее средство
(57) Изобретение относится к дезинфицирующим 
средствам. Дезинфицирующее средство 
содержит этиловый спирт, глицерин, смесь 
прополиса и  этилового спирта, взятых в 
соотношении 1:5, масло семян кориандра, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас.%:  глицерин - 8,0-10,0; смесь прополиса 
и этилового спирта - 20,0-28,0; масло семян 
кориандра - 2,0-4,0, этиловый спирт - остальное. 
Расширяется ассортимент дезинфицирующих 
средств.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3399 (13) A
A61K 35/00
A61K 7/00
A61P 17/00
A61P 19/00

(21) AM20200038
(22) 30.04.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Мхоян (AM), 
Левон Нерсисян (AM), Ваче Токмаджян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство, имеющее противо воспа ли-
тельные, антибактериальные и обез боли-
вающие свойства
(57) Изобретение относится к средствам, 
имеющих противовоспалительные, антибак-
териальные и обезболивающие свойства.

Средство содержит следующие ком-
поненты, мас. %: эфирное масло гвоздики - 
6,5-7,5; спермацет 27,5-31,0; эфирное масло 
полыни цитварной 6,5-7,5; эфирное масло мяты 
перечной - 6,5-7,5; эфирное масло лаврового 
листа - 6,5-7,5; эфирное масло шалфея - 6,5-
7,5 и масло кокоса - остальное.

Расширяется ассортимент средств, имею щих 
противовоспалительные, антибактериальные и 
обезболивающие свойства.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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№ 08/1 
03 .08 .2020

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2020.01 (11) 586 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200025U (22) 27.02.2020
 (31) ПМ 2019131389, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Рыжков Виктор Игоревич (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
‘‘Поларис Интернейшнл Лимитед’’ (RU) 
(54) Крышка чайника
(57) Полезная модель относится к предметам 
домашнего обихода, а именно к технике, 
используемой на кухне, в частности к 
электрическим чайникам.

Крышка чайника имеет корпус, в котором 
выполнен вход для заливания воды, перегородку 
для воды, подвижно расположенную под 
входом для заливания воды, и закрывающий 
механизм. Закрывающий механизм оказывает 
упругое приводное усилие на перегородку для 
воды, и под действием веса воды во входе 
для заливания воды перегородка для воды 
осуществляет открытие входа для заливания 
воды. Перегородка для воды выполнена в виде 
отдельных секций, каждая из которых имеет 
собственное крепление с корпусом крышки 
чайника и собственный закрывающий механизм, 
выполненный в виде возвратной пружины. 

Повышается надежность и удобство 
пользования чайником, в том числе людьми 
с ограниченными возможностями, а также 
физически ослабленными лицами, например, 

Сведения о выданных патентах
пожилыми людьми и детьми, за счет обес-
печения возможности налива воды в чайник без 
снятия или открывания крышки, 3 ил.
(74) Р. Давтян

____________________

(51) 2020.01  (11) 587 (13) U
G06K 19/00

(21) AM20200034U (22) 08.04.2020
(72) Арам Чшмаритян (AM) 
(73) Арам Чшмаритян, 0012, Ереван, Комитаса 
24, кв. 10 (AM) 
(54) Электронная двойная ушная бирка для 
животных
(57) Полезная модель относится к области 
маркировки сельскохозяйственных животных, 
в частности, к электронным двойным ушным 
биркам для животных, которые создают 
возможность идентифицировать и учитывать 
животных с помощью смартфона.
Электронная двойная ушная бирка для 
животных имеет RFID-метку, В качестве RFID-
метки используется NFC устройство. NFC 
устройство -  кольцеобразное, при этом, диаметр 
отверстия устройства выполнен в соответствии 
с диаметром штифта бирки. 
Ускоряется и упрощается весь процесс, 
связанный с идентификацией и учетом 
животных, 2 ил.

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ



96

ՄՄՄ 1
 

96

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№08/1

03 .08 .2020

KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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