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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



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 20 19

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 3331 (13) A
C10G 1/00

(21) AM20180019 (22) 02.03.2018
(72) Գագիկ Թորոսյան (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով (AM), Հասմիկ Քոչարյան (AM), Մարինե 
Պետրոսյան (AM), Նելլի Հովհաննիսյան (AM), 
Աշոտ Գալոյան (AM), Արտաշես Արիստակեսյան 
(AM), Սերգեյ Մինասյան (AM), Արպատ 
Ավանեսյան (AM), Արայիկ Հարությունյան (AM), 
Նվեր Թորոսյան (AM) 
(73) Գագիկ Թորոսյան, 0001, Երևան, Սայաթ-
Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), Նվեր Թորոսյան, 
0065, Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 43 (AM) 
(54) Հեղուկ վառելիքի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ածխի վերամշակ-
ման բնագավառին, մասնավորապես` հեղուկ 
վառելիքի ստացման եղանակին:

Ածուխը և թափոնները ենթարկում են 
կատալիզային պիրոլիզի` բնական ցեոլիտի 
առկայությամբ, ստացված հեղուկ արգասիքն 
առանձնացնում են պինդ մնացորդից և 
թորմամբ բաժանում  ֆրակցիաների: Որպես 
թափոն օգտագործում են մանրացված 
անվադողեր, պոլիմերային թափոններ 
կամ  նավթավերամշակման թափոններ: 
Պիրոլիզն իրականացնում են 350-450°C 
ջերմաստիճանում մթնոլորտային ճնշման 
ներքո: Ածուխը, թափոնները և բնական 
ցեոլիտը վերցնում են (1,0-1,5):(1,5-2,0):(0,5-1,0) 
զանգվածային հարաբերակցությամբ: 

Պարզեցվում է պրոցեսը և ապահովվում է 
դրա անվտանգությունը:  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3332 (13) A
E21C 41/00

(21) AM20190067 (22) 03.06.2019
(72) Գագիկ Ահարոնյան (AM), Արմեն 
Հովհաննիսյան (AM), Լիլիթ Եղիազարյան (AM), 
Արա Ահարոնյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 

(54) Հանքաքարի ընտրողական արդյունա-
հանման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հանքարդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ բարդ 
կառուցվածքով հանքաքարի ընտրողական 
արդյունահանման եղանակին և կարող է 
կիրառվել գունավոր և ազնիվ մետաղների 
հանքավայրերում: 

Գյուտն իրականացնում են հետևյալ կերպ. 
հաշվարկում են հորատանցքային ցանցը, 
հորատում են հորատանցքերը, կատարում են 
պայթեցվող բլոկի երկրաբանական նմուշա  ռում, 
մարկշեյդերական գծահանում, հանքաքարի 
կոնդիցիոն և ոչ կոնդիցիոն տեղամասերի 
եզրագծում, ապա հորատանցքերը լիցքա-
վորում են պայթուցիկ նյութով, ընտրում 
են պայթեցման սխեմաները, կատարում 
են կարճ դանդաղեցմամբ զանգվածային 
պայթեցում, ընտրողական արդյունահանումը 
կատարում են առանձին տեղամասերի 
բարձումով: Պայթեցվող բլոկը ըստ օգտակար 
բաղադրիչների պարունակության բաժանում 
են առանձին տեղամասերի, առանձնաց-
ված տեղամասերի ոչ հպումային մասի 
հորատանցքերը լիցքավորում են փշրտման 
բարձր հատկությամբ օժտված պայթուցիկ 
նյութի հոծ լիցքով, իսկ առանձնացված 
տեղամասերի հպումային մասերում հորատ-
անցքերը լիցքավորում են դետոնացման 
փոքր արագությամբ և խտությամբ օժտված 
պայթուցիկ նյութերի խառնուրդով և գծային 
լիցքի կառուցվածքով պայթուցիկ նյութերով, 
ապա կատարում են պայթեցումը: Զանգվածային 
պայթեցման սխեմաներն ընտրում են հաշվի 
առնելով սահմազատված տեղամասերի 
երկրաչափական չափերը, ազատ մակերևույթի 
նկատմամբ զբաղեցրած դիրքը և տեղամասում 
օգտակար բաղադրիչների պարունակությունը, 
ընդ որում, զանգվածային պայթեցման 
ընթացքում կիրառում են հաջորդական, 
ալիքային սեպաձև և (կամ) սեղանաձև 
ներհատումով պայթեցման սխեմաները: 
Ըստ ներկայացված պայթեցման սխեմաների 
առաջին հերթին պայթեցնում են ոչ հպումային 
մասի հորատանցքերը՝ ստեղծելով լրացուցիչ 
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մերկացված մակերևույթ, ապա պայթեցնում են 
հպումային մասի հորատանցքերը, այնուհետև 
պայթեցված զանգվածն ուղղորդում են դեպի  
մերկացված մակերևույթը: 

Գյուտի կիրառումը հնարավորություն 
է տալիս փոքրացնելու հորատապայթեց-
ման աշխատանքների ինքն արժեքը, միևնույն 
ժամանակ ապահովելով հանքաքարի կորուստ-
ների և աղքատացման  ցածր ցուցանիշներ, 
որն էլ բերում է հանքարդյունաբերության 
արդյունավետության բարձրացմանը, 2 նկ.:                                                                                                               

____________________

(51) 2019.01 (11) 3333 (13) A
G01R27/00

(21) AM20190068 (22) 04.06.2019
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Թաթուլ Մելիքյան 
(AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. 
Մկրտչյան փ. 2, ՀԱՊՀ ԳՄ (AM), Թաթուլ 
Մելիքյան, 3103, Գյումրի, Մ. Մկրտչյան փ. 2, 
ՀԱՊՀ ԳՄ (AM) 
(54) Կոնդենսատորի դիէլեկտրական կորուստ-
ների անկյան տանգենսի որոշման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողական 
տեխնիկային և կարող է օգտագործվել ինչպես 
կոնդենսատորների, այնպես էլ տարբեր 
էլեկտրամեկուսիչ նյութերի դիէլեկտրական 
կորուստների անկյան տանգենսը փոփոխական 
հոսանքով չափելու և որոշելու համար:

Համաձայն կոնդենսատորի դիէլեկտրական 
կորուստների անկյան տանգենսի որոշման 
եղանակի՝ կոնդենսատորով, փոփոխական 
հոսանքի աղբյուրով և հենակային ռեզիստորով 
կազմում են չափման շղթա: Շղթան սնում են 
փոփոխական հոսանքով: Կոնդենսատորը 
միացնում են փոփոխական հոսանքի աղբյուրի 
առաջին սեղմակի և ընդհանուր հաղորդալարի 
միջև: Հենակային ռեզիստորը միացնում են 
փոփոխական հոսանքի աղբյուրի երկրորդ 
սեղմակի և ընդհանուր հաղորդալարի միջև: 
Չափում են կոնդենսատորի և  հենակային 
ռեզիստորի լարումների միջև փուլային շեղման 
անկյունը, ապա որոշում են կոնդենսատորի 
դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսն ըստ առաջարկվող բանաձևի:

Պարզեցվում է կոնդենսատորի դիէլեկ-
տրական կորուստների անկյան տանգենսի 
որոշման եղանակը. 1 նկ.: 

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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 560  (13) U
A23L23/00

(21) AM20190069U (22) 04.06.2019
(72) Արթուր Ազատյան (AM) 
(73) Արթուր Ազատյան, 0038, Երևան, 
Շինարարների 16, բն. 18 (AM) 
(54) Սոուս
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
սոուսների բաղադրակազմին:

Սոուսը պարունակում է լայմի հյութ, 
թարմ սխտորի   աղացվածք,   թարխունի  
տերևներ, Ֆեթա պանիր, անկորիզ 
կանաչ զեյթուն, արջընկույզ  և  նուշի 
զտված յուղ,  բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ  (զանգվ. %). լայմի հյութ՝ 
0,2-2,0, թարմ սխտորի աղացվածք՝ 2,0-5,0, 
թարխունի տերևներ՝ 10,0-18,0, Ֆեթա պանիր՝ 
25,0-32,0, անկորիզ կանաչ զեյթուն՝ 10,0-18,0, 
արջընկույզ՝ 10,0-18,0 և նուշի զտված յուղ՝ 
մնացածը: 

Ընդլայնվում է սոուսների տեսականին: 
____________________
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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) 20180755 (111) 29475
(220) 15.05.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 15.05.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սմբատ Սիմոն-
յան, Երևան, Նուբարաշեն 10, տուն 2, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քացախաթթու սննդային:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20181193  (111) 29476
(220) 26.07.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 26.07.2028
(730) «Միկրո կապիտալ Հայաստան» ՓԲԸ 
ՈՒՎԿ, Երևան, Պարոնյան 8, թիվ 1 տարածք, AM 
(442) 16.08.2018
(540)  

(526) «Mikro» և «Kapital» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20181512  (111) 29477
(220) 02.10.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 02.10.2028
(730) Արմեն Մեհրաբյան, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 
փ. 1, տուն 66/1, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(526) 43-րդ դասի ծառայությունների համար 
«Armenian Dinner» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մրցույթների 
կազմակերպում. հանգստի օբյեկտների 
տրամադրում. մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
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հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). կոնֆերանսների ու 
կոնգրեսների կազմակերպում և անցկացում. 
առողջության ակումբների ծառայություն-
ներ (առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). 
ժաման ցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա-
յություններ (զվարճություններ).

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևա-
վորում (քեյթրինգ). սրճարանների, նախա-
ճաշարանների, խորտկարանների և 
ռես տորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. սննդամթերքով և ըմպե-
լիքներով ապահովման ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ.

դաս 44. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. ոչ ավանդական բժշկության 
ոլորտում ծառայություններ. բժշկական 
ծառայություններ. բանջարաբուծություն. այգե-
գործություն. առողջատների ծառայություն-
ներ. ծառայություններ արոմաթերապիայի 
ոլորտում. կենդանիների և մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություն-
ներ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային տնտեսության բնագավառի 
ծառայություններ. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով:

____________________

(210) 20181566  (111) 29478
(220) 10.10.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 10.10.2028
(730) «Նորդերն թերուար» ՍՊԸ, Տավուշի 
մարզ, Կողբ համայնք, փ. 32, տուն 9/2, AM 
(442) 28.12.2018

(540)  

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20181625  (111) 29479
(220) 18.10.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 18.10.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.11.2018
(310) 32764   (320) 20.04.2018   (330) AD
(540)  

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

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

____________________

(210) 20181654  (111) 29480
(220) 23.10.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 23.10.2028
(730) Մանուկ Լևոնի Քուփելյան, Երևան, 
Նանսենի 4, բն. 8, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

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

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր. կիսա-

թանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). անմշակ կամ դրվագված 
արծաթեղեն. թանկարժեք մետաղներից պատ-
րաստված զարդեր.

դաս 35. զարդերի խանութների ծառայու-
թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181798  (111) 29481
(220) 14.11.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 14.11.2028
(730) Քաթար Նեյշընըլ Բենք, QA 
(442) 01.02.2019
(540)  

(526) «National Bank» բառային գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 
մասնավորապես՝ բանկային ծառայություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ դրամի փոխանակում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181857  (111) 29482
(220) 23.11.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 23.11.2028
(730) «Հոթելիեր» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 22բ, 
բն. 5, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  
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(526) «HOTELIER» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. շուկայագիտական (մարքե-
թինգային) հետազոտություններ հյուրանո-
ցային ոլորտում. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
հյուրանոցային ոլորտում. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում) հյուրանոցային 
ոլորտում. խորհրդատվություն հյուրանոցային 
ոլորտում գործարարության կազմակերպման 
և կառավարման հարցերով. առևտրա-
յին տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին հյուրանոցային ոլորտում 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերա-
բերյալ խորհրդատվություն հյուրանոցային 
ոլորտում. խորհրդատվություն հյուրանոցային 
ոլորտում գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20181861  (111) 29483
(220) 23.11.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 23.11.2028
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

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

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային սպե-
ղանալաթ ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 29. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. թթու կաղամբ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. արգանակի 
խտածոներ. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
մանր վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. ան -
կենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. 
անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. ջեր-
մային մշակման ենթարկված մրգեր. պտղամիս. 
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. որսամիս. պահածոյացված 
սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճարպա-
նյութեր սննդային ճարպեր պատրաստելու 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային յուղ. 
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի 
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան 
սննդային սոսինձ. բանջարեղենի ապուրներ. 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). պահածոյացված ոսպ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. արմավենու սննդային յուղ. 
մշակված ընկույզներ. լյարդի պաշտետներ. 
պահածոյացված սոխ. պահածոյացված ձիթա-
պտուղ. զեյթունի սննդային յուղ. սննդային 
ոսկրայուղ. մանրաթթու. պահածոյացված 
սիսեռ. աղը դրած միս. տոմատի խյուս. 
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային 
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սարդինա 
ձուկ. սաղմոն (անկենդան). կենդանական 
սննդային ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). 
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տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ծեծած նուշ. 
մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան 
հիմքով սննդամթերք. խխունջներ (անկենդան). 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). պահա-
ծոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). սոյայի շոռ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
աղը դրած ձուկ. անկենդան տրեպանգներ 
(ծովային վարունգ). բանջարեղենի պահածոներ. 
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս 
(ածիկա սիսեռից). պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. 
այվար (պահածոյացված պղպեղ). արևա-
ծաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան մշակված խավիար. մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի սննդային 
յուղ. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմո-
րումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե (խյուս ավոկադոյից). սոխի 
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 

բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). 

դաս 30. պահածոյացված բանջարեղենային 
խոտեր (համեմունքներ).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. սարսա պարիլ 
(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 
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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. 
կյուրասու. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի).  բալի օղի. սպիրտային ըմպե-
լիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.  ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).  

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակ ներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ սիգար-
ների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 

անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից.

դաս 40. փայտանյութի մշակում. 
սննդամթերքի ապխտում. սննդամթերքի և 
ըմպելիքների պահածոյացում. սննդամթերքի 
սառեցում:

____________________
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(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 03.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181923  (111) 29485
(220) 03.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 03.12.2028
(730) Արկեմա Ֆրանս, FR 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 1. քիմիկատներ նախատեսված գյուղա -

տնտեսության, այգեգործության և անտա ռային 
տնտեսության մեջ օգտագործման համար. 
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հանքային պարարտանյութեր. պարարտա-
նյութերի պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181977  (111) 29486
(220) 10.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 10.12.2028
(730) «Օֆիս կլաս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
1-ին փակ., թիվ 1 և 3, AM 
(442) 01.03.2019
(540)  

(526) «LOUNGE & BAR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի  
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):

____________________

(210) 20181981  (111) 29487
(220) 10.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 10.12.2028
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 30. շոկոլադ. քաղցրավենիք.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 

գարեջրից, մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), մրգային գինիներ, խաղողի 
գինի, մրգային օղիներ: 

____________________

(210) 20181996  (111) 29488
(220) 13.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2019
(540)  

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20182000 (111) 29489
(220) 13.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 13.12.2028
(730) ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
«Հանրային կապերի և տեղեկատվության 
կենտրոն» ՊՈԱԿ, Երևան, Օրբելի 23, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  
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(526) «center» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հետազոտություններ գոր-
ծարա րության ասպարեզում. գովազդ. 
շուկայա  գիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տնտեսական կանխատեսում. 
հասարակական  կարծիքի  հետազոտում. 
տեքստի մշակում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. մամուլի տեսություն. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում.

դաս 38. լրատվական  գործակալությունների 
ծառայություններ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական  ծառայություններ. 
գրքերի  հրատարակում. կոնֆերանսների  
կազմակերպում  և  անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն  կրթության  հարցերով. 
սեմինարների  կազմակերպում  և  անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. նորությունների 
ծառայություններ. տեքստերի  խմբագրում.

դաս 42. փաստաթղթերի  թվայնացում 
(տեսածրում). տեղեկատվական տեխնո լո-
գիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
գիտական հետազոտություններ:

____________________

(210) 20182076  (111) 29490
(220) 20.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 20.12.2028
(730) «Հաշվողական տեխնիկայի և ինֆոր-
մատիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» 
ՓԲԸ, Երևան, Աբելյան 6/1, AM 
(442) 18.02.2019

(540)  

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ:

____________________

(210) 20182095 (111) 29491
(220) 24.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 24.12.2028
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.01.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

Ֆաբրիի հիվանդության բուժման համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20182123  (111) 29492
(220) 27.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 27.12.2028
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 30. շոկոլադ. քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20182124  (111) 29493
(220) 27.12.2018 (151) 13.09.2019
   (181) 27.12.2028
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(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.01.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր, դեղագործական և ախտորոշիչ 
բաղադրություններ, այն է՝ մարդու վերա-
խմբավորված թիրեոտրոպին վահանաձև 
գեղձի հիվանդությունների ախտորոշման և 
բուժման համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190007  (111) 29494
(220) 08.01.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2019
(310) 33177   (320) 10.08.2018   (330) AD
(540)  

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

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

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

____________________

(210) 20190106  (111) 29495
(220) 24.01.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 24.01.2029
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 18.02.2019
(540)  

(526) «AMERICAN BLEND» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20190119  (111) 29496
(220) 25.01.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 25.01.2029
(730) «Ֆլայմի» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 23, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. երկաթու-

ղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. օդային 
փոխակրիչներ. օդային տրանսպորտային 
միջոցներ. օդապարիկներ. օդախցիկներ  
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և 
պիտույքների հավաքակազմեր. դողերի  
օդախցիկների նորոգման համար օդապոմպեր 
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ). 
կախոցների մեղմիչներ  տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ինքնաթիռ – ամֆիբիաներ. սահելուց պաշտ-
պանող հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների դողերի համար. հակասահքային 
շղթաներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. 
կցանքների կցիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոբուսներ. հեռընթաց 
ավտոբուսներ. կատերներ. բեռնատար 
ավտոմեքենաներ. ավտոմոբիլների հետգցովի 
թափքածածկեր. շղթաներ ավտոմոբիլների 
համար. շասսիներ ավտոմոբիլների համար. 
հետընթացքի ազդասարքեր տրանսպոր տային 

միջոցների համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր). 
լաստանավեր. բեռնախցիկներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. դիրիժաբլներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. երկաթուղային շարժակազմերի 
անիվների կալանդների կատարներ. ոլորա-
լիսեռներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
նավիրաններ. նավերի կեռեր. ղեկային 
սարքվածքներ նավերը կառավարելու համար. 
սարքվածքներ նավերը զատելու համար. թեք 
նավարաններ նավերի համար. պտուտակային 
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր. 
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. 
հանքային ձեռնասայլակների անիվներ. 
հեծանիվներ. հենակներ հեծանիվների համար. 
երկաթուղային վագոնների սայլակներ. նավա-
մակույկների մակույկահեծաններ. ցեխից, 
կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ 
սայլակներ. կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. 
կեսոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
հետգցովի թափքածածկեր. ավտոկցանքներ. 
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մեխանիզմների քարտեր, բացառությամբ 
շարժիչների. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
անվակունդեր. շղթաներ հեծանիվների համար. 
անդամալույծի բազկաթոռներ. բեռնանավեր 
(կցանավեր). մակույկներ. բեռնատար 
սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի համար. 
ձուլասայլակներ. մեքենաներ գոլֆի համար. 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ. ղեկեր. 
շարժակազմեր ֆունիկուլյորների համար. 
երկաթուղային շարժակազմեր. ծխատար 
խողովակներ նավերի համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկներ. 
տրանսպորտային միջոցների թափարգելներ. 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելներ (բուֆերներ). հիդրավլիկական 
համակարգեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. հեծանիվների ղեկեր. քնամահճակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
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ողնակողեր (նավերի). հեծանիվների դողեր. 
հեծանիվների ատամնանիվներ. արգելակներ 
հեծանիվների համար. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների անվահեցեր. ծնկավոր 
լծակներ հեծանիվների համար. շարժիչներ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների անվա-
կունդեր. հեծանիվների ոտնակներ. պոմպեր 
հեծանիվների համար. հեծանվային անվա-
ճաղեր. հեծանիվների անիվներ. թամբեր 
հեծանիվների համար. մոտոցիկլետների 
կանգնակներ. ատամնավոր փոխանցիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. լողուն դրագներ (նավեր). երկաթուղա-
սայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. էլեկտրա-
շարժիչավոր միջոցներ. կցորդիչների ագույց-
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մանկական անվտանգ նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
պարաշյուտներ. դողածածկաններ. տրանս-
պորտային միջոցների հակակշիռներ անիվների 
հավասարակշռման համար. տիեզերական 
ապարատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային 
նավատորմիղ). սռնիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. սռնիների վզիկներ. 
հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. պահպա-
նական ցանցեր հեծանիվների համար. 
բեռնացանցեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվակունդերի (անիվների) թասակներ. 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
արգելակներ տրանսպորտային միջոց ների 
համար. անվակունդերի ամրա կապեր. 
ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-սառնա-
րաններ (երկաթուղային տրանսպորտ). 
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. նավախելի թիեր. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. լուսանցույցներ. 
հիդրոինքնաթիռներ. հիդրոպլաններ. ննջա-
վագոններ. շոգեշարժներ. լոկոմոտիվներ. 
քարշուժային շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
երկաթուղային վագոններ. ոտնատեղեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ուժային 
մեխանիզմներ ցամաքային տրանսպորտային 

միջոցների համար. ռազմական տրանսպորտ. 
ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. մոտոցիկլետներ. 
վազանցի կցորդիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ջրային 
տրանսպորտային միջոցներ. նավեր. նավերի 
թիապտուտակներ. օմնիբուսներ. թիեր կանոեի 
համար. հողմապակիներ. անվադողերի 
բութակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր. 
կամրջանավեր. դռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնա-
խցիկներ դահուկների համար. եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ բեռների 
փոխադրման համար. մանկասայլակներ. 
պատյաններ մանկասայլակների համար. 
մանկական սայլակների հետգցովի թափքա-
ծածկեր. պտուտակային շարժասարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվաճաղեր. 
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար. 
վերելակներ լեռնագնացների համար. 
կախոցների զսպաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. վագոն–ռեստորաններ. 
հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբեր մոտո-
ցիկլետների համար. մոտոցիկլետների 
սայլակներ. նստոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). կառանասյուներ (ծովային). 
թիկնաթոռով վերելակներ. թիակալներ. 
կործվող (շրջվող) սայլակներ. թռչող 
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր. սահնակներ (տրանս-
պորտային միջոցներ). տրամվայներ. 
սարքվածքներ և հարմարանքներ ճոպան-
ուղիների համար. տրանսպորտային միջոցների 
անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետների համար. 
մոտոցիկլետների սայլակներ. նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքե նա-
ներ). կառանասյուներ (ծովային). թիկնաթոռով 
վերելակներ. թիակալներ. կործվող (շրջվող) 
սայլակներ. թռչող ապարատներ. 
տրանսպորտային միջոցների ընթացային 
մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և 
հարմարանքներ ճոպանուղիների համար. 
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ֆունիկուլյորներ. կախովիճոպանուղիներ. 
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ. տուր-
բիններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային, օդային, 
ջրային և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ. մոպեդներ. պատուհաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտո-
մոբիլներ (ավտոմեքենաներ) փոխադրման 
համար զանազան նպատակներով. հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպոր-
տային միջոցների համար. շրջվող սարքեր 
(վագոնների, վագոնետների մասեր). 
զբոսանավեր. օդագնացության մեջ 
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և 
հարմա րանքներ. հակաշլացման հարմա-
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլների 
թափքեր. ավտոմոբիլների թափարգելներ. 
մեղմիչներ ավտոմոբիլների համար. 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. ազդանշանային 
շչակներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլ–բետոնախառնիչներ. հեծանիվների 
անվախուցեր. արգելակային լրակազմեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային կալուններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների փոխանցատուփեր. 
ձեռնասայլակներ. սայլեր. հեծանիվների 
շրջանակներ. թափքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ինքնանետվող բազկա-
թոռներ թռչող ապարատների համար. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդիչ շղթաներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. պտտման 
մոմենտի կերպափոխիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանային ցուցիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ծխատար խողովակներ 
լոկոմոտիվների համար. ղեկանիվներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. 
սանիտարական տրանսպորտային միջոցներ. 

անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
աերոսահանավեր. վառելիքի բաքերի 
կափարիչներ. շարժաձողեր ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար (բացա-
ռությամբ մոտորների և շարժիչների մաս 
կազմողների). հետնամասի բեռնամբարձիչներ 
(տրանսպորտային միջոցների մասեր). 
անվտան գության կապովի գոտիներ տրանս-
պորտային միջոցների նստելատեղերի համար. 
արևապաշտպան հարմարանքներ ավտո-
մոբիլների համար. շարժահաղորդման տուփի 
լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվտանգության 
բարձիկներ (ավտոմոբիլների անվտանգության 
միջոցներ). հեծանիվների զամբյուղներ. 
ավտոտներ. սայլակների անվակներ (տրանս-
պորտային միջոցների). սայլակներ մաքրման 
համար. նավերի բախամեղմիչներ. ձեռնա-
սահնակներ (ֆիննական սահնակներ). 
հեծանիվների կողովներ. սայլակներ մթերք-
ների համար. ձնագնաց մեքենաներ. հեռա-
կառավարվող տրանսպորտային միջոցներ, 
բացառությամբ խաղալիքների. սկուտերներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). նավի կայմեր. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. ցոլալապտերների 
մաքրիչներ. արգելակային կոճղակներ 
ավտոմոբիլների համար. պահեստային 
անիվների պատյաններ. շրջովի թափքով 
բեռնա տար վագոնիկներ. սիգարետի վառիչներ 
ավտոմոբիլների վահանակների վրա. արգելա-
կային սկավառակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հեծանիվների խուրջիններ. 
հեծանիվների զանգեր. մոտոցիկլետների 
զանգեր. զրահամեքենա. շարժիչների 
հենարաններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ռազմական նշանակության 
անօդաչու թռչող սարքեր. կանոե. 
քաղաքացիական նշանակության անօդաչու 
թռչող սարքեր. հետևի կողային դիտահայելի-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
մոծակապաշտպան ցանցեր մանկական 
սայլակների համար. տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման բռնակներ. 
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անվարորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար 
ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխրա-
մաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար. 
մոտոցիկլետների շրջանակներ. մոտո-
ցիկլետների ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետ-
ների համար. մոտոցիկլետների կողովներ. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. նորածինների սայլակներ. 
մանկական սայլակներին հարմարեցված 
ոտնամուշտակներ. հաշմանդամների սայլակ-
ներին հարմարեցված ոտնամուշտակներ. 
անվադողերի ներդրվող օդախցիկներ. զբոսա-
սայլակներին հարմարեցված պայուսակներ. 
մանկական զբոսասայլակներին հարմարեց ված 
պայուսակներ. հեռակառավարվող տրանս-
պորտային միջոցներ ստորջրյա զննումների 
համար. ինքնավար ստորջրյա տրանսպորտային 
միջոցներ ծովի հատակի զննումների համար. 
սիլֆոններ միակցված ավտոբուսների համար. 
էլեկտրական հեծանիվներ. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ. ռոբո-
տացված ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող 
խցիկներ (դրոն). ձկնորսական ձեռնասայլակ-
ներ. անիվներով վանդակավոր սայլակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
պնդօղակներ. սեղմնակներ նախատեսված 
ավտոմեքենայի պահեստամասերը ավտո-
մեքենայի թափքին ամրացնելու համար. 
փրկարարական սահնակներ. էվակուատորներ. 
աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանքներ 
հեծանիվներ փոխադրելու համար.

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների ժապա-

վեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ 
ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 
փորագրանկարներ.  արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. մատիտներ. պարբերական 
մամուլ. ատլասներ (քարտեզագրքեր). պոկովի 
թերթերով բլոկնոտներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. 
կենսաբանական կտրվածքներ մանրադիտակով 
ուսումնասիրելու համար (ուսուցողական 
նյութեր). տպարանային կլիշեներ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավենների 
կոճեր. ապարանջաններ գրենական 
պիտույքները պահելու համար. բրոշյուրներ. 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). 
գրասենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). 
զմուռսի կնիքներ. թանաքի  բարձիկներ.  
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ 
կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր 
կնքելու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. 
ստվարաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների 
համար. ծակոտված քարտեր ժակքարդյան 
մանածագործական հաստոցների համար. 
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ստվարաթղթե դիտափողակներ. կատալոգներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
երգարաններ. տպագրական շարվածքի 
սեղաններ. թղթապանակներ փաստաթղթերի 
համար. նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ. գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենա-
ների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծա-
նկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչ ների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե 
գրչածայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչ ների 
համար. ծակոտիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով ժապա-
վեններ. թանաքամաններ. գրասենյակային 
հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար. 
լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք 
կազմարարական աշխատանքների համար. 

գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ 
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե զտող 
նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրա-
սենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքա-
նոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակե-
րևույթների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե-
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. դասա-
գրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական գրչա-
ծայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ 
նկարներ. վիմագրական քարեր. բուկլետներ. 
փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի 
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կավիճ չափանշման համար. պլաստիկական 
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. 
ծեփելու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. 
գործված պաստառ բազմացման ապարատ-
ներում ներկով պատելու համար. սեղանի թղթե 
սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթերն 
ամրացնելու հարմարանքներ (ամրակներ). 
համարադրոշմիչներ. յուղանկարատիպեր. 
կպչուն շերտեր կազմերը ամրացնելու համար 
(կազմարարական գործ). սոսնձաթղթիկներ 
կնքելու համար. ներկապնակներ նկարիչերի 
համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական 
գործիքներ). թղթագրենական ապրանքներ. 
մագաղաթաթուղթ. պաստելներ (գունա-
մատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական 
գլանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
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ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆա-
րետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցա-
տետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետներ 
(տպագրական). կազմարարական նյութեր. 
գործված պաստառ կազմարարական 
աշխատանքների համար. թելեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. գործված 
պաստառ փաստաթղթերը վերարտադրող 
մեքենաներում ներկով պատելու համար. 
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). 
ամսագրեր (պարբերական). թղթե ժապա-
վեններ, բացառությամբ գալանտերեայի կամ 
մազերի զարդերի. գրամեքենաների ժապա-
վեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակ-
ներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե 
տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատա-
սեղանի համար. գրամեքենաների ստեղներ. 
կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. կնիք ների, 
դրոշմակների տուփեր. փոստային նամակա-
նիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշ-
մակնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանս պա րանտներ (գրասենյակային 
ապրանք ներ). հար մարանքներ գլխազարդեր 
պատ րաս տելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյա կային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. հասցեներով թիթեղիկներ 
հասցեատպիչ մեքենաների համար. ալմա-

նախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող 
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նկարելու վրձիններ. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
գրասենյակային ռետիններ. մանկական թղթե 
կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ 
փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրա-
սենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե 
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. գրա-
սենյակային պահարանիկներ (գրասենյակային 
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (գրասենյակային). թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի  
համար.  մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. գծագրական անկյունաքանոններ. 
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ). 
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). թանաքամաններ. գրասարքեր. ձեռա-
գրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք թղթից 
կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակներ 
թղթից կամ ստվարաթղթից հայտարա-
րությունների համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար. թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
փորագրական ասեղներ օֆորտների համար. 
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն 
պաստառ գրասենյակային նպատակների 
համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ պատրաս-
տելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի համար. 
ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ 
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դարսակման համար. ներկանյութով ժապա-
վեններ տպիչների համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարական 
մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյակային 
սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ. 
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ-
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա-
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր-
ման օսլայած նյութեր. մոմած թղթեր. 
անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու 
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի 
համար (բուրավետացված կամ ոչ). կրեդիտային 
տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). սուան-թուղթ (չինական 
նկարչության և գեղագրություն համար). 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. 
թղթե ժապավեններ,  բացառությամբ արդու-
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, 
բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդա մթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից թեր-
թիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող 
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
ճապոնական թուղթ (Վասի). սեղանի թղթե 
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե 
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. 

թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների 
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ 
բժշկական զննման սեղանների համար. 
ատամնաբուժական սկուտեղների թղթյա 
ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա 
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ).

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր-
ծա րարական գործառնությունների մասին. 
հայտա  րարությունների փակցնում. ներմուծ-
ման-արտա  հանման գործակալությունների 
ծառա յություններ. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպ ման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառայություններ 
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հասա    րա կական հարաբերությունների բնա-
գա վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրություն ների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդա-
յին գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարու թյան ասպա -
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատա կներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավա քում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 

անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում.  
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի  ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և  
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության  
ցուցադրության  կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային  հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի  օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ  կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդային (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում  երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների  նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն)  նախագծերի 
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կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և  ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերություն-
ների համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու  ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ.  
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա տար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում. գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազ-
դային  հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 

առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա-
ծախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման  հրապարակման 
շրջանակներում.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. բաժա-
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
մա լու   խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռա  խոսակապ. համակարգչային տեր-
մինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների և 
երթուղա վորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռա-
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հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս  39. ճանապարհորդների 
ուղեկցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիա փոխադրումներ. սանիտարական 
փոխա դրումներ. տրանսպոր տային 
մի ջոց  ների քարշակում վնասվածքի 
դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. ավտո-
բուսային փոխադրումներ. զբոսա-
նա վերի ծառայություններ. ջրային 
տրան  սպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. բեռնաթափման աշխա-
տանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վար ձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 

(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով 
փոխադրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա-
յություններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում. ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ. ապրանքների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

32

ՄԱՍ 1

32

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 20 19

թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
տրակտորների վարձույթ. երկրորդային հումքի 
հավաքում (տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժա պավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. հագուստի կարում. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայ-
լարդում. բրուտագործական աշխատանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. 
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում. 
նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում. 
գալվանացում. գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. դեր-
ձակ ների ծառայություններ. դաբաղում. 
խրտվիլակների խծուծում. ներկման 
ծառայություններ. մանածագործական իրերի 
ներկում. գործվածքների, մանածագործական 
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 

գործվածքների ներկում. թղթի մշակում. 
ապակեգործական աշխատանքներ. ասեղնա-
գործում. կաշվի մշակում. ապակիների 
ներկում մակերևութային ծածկապատմամբ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում. 
անտառանյութի հատում և մասնատում. աղբի և 
թափոնների կրկնական մշակում. գործվածքների 
նստեցում. մորթիների փայլեցում. մորթիների 
կոկում. մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում.  
լազերային փորագրում. տեղեկատվություն 
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական 
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. 
գործվածքի մգդակում. զտարկում. անա-
սունների սպանդ. մաքրամշակում. թափոն-
ների մշակում (վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում.  պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երան-
գավորում. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ.  զվարճությունների ծառա-
յություններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
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հյուրերի համար. կինոստուդիաների ծառա-
յու թյուններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. հանգստի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. տեքս-
տային նյութերի հրապարակում, բացա-
ռությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և հեռուս-
տատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագա խմբերի ծառայություններ. թատերա-
կան ներկայացումներ. շոուների արտա-
դրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների անց-
կացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես մարզումներ). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 

թատերականացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառու-
թյամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վար-
ձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վար ձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազ մա կերպում. ներկայացումների տոմ-
սերի ամրա գրում. կրկնօրինակում. կրո-
նա կան կրթու թյուն. վիճակախաղերի 
կազ մա կեր պում. պարահանդեսների կազմա-
կեր պում. ներկայացումների կազ մա կերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայու  թյուններ). խաղա-
դահլիճների ծառայություն ների տրամադրում. 
ձայնային սարքավորումն երի վարձակալու-
թյուն. լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշե-
րային ակումբ-սրճարանների ծառայու-
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թյուններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնա-
յին հրապարակումներով. լուսանկարչական 
ռեպոր  տաժներ. լուսանկարչություն. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդ-
ներ կրթության կամ ուսուցման հար-
ցերով). նորությունների ծառայություն. 
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ-
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիրների 
ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրա կերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոց ների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություն-
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստպահ անջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ.  
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվարճությունների 
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների 

կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթական 
կամ ժամանցային ծառայություններ.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառա-
յու թյուններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով. հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկո-
ղություն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու թա բա նական տեղեկատվություն. 
հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համա կարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. 
ֆիզիկա (հետազոտություններ). հետազոտու-
թյուն ներ մեխանիկայի բնագավառում. 
մանածա գործական արտադրանքի փոր-
ձարկումներ.  երկրա բանական հետա  խուզում. 
հետա զոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային ապա-
հովման մշակում. ծրագրային ապահով-
ման արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
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ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղա դրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտա նետումների կրճատման հետ կապված 
գիտական տեղեկատվության և խորհրդա-
տվության տրամադրում. անտառի որակի 
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. 
հեռակա հասանելիության համակարգչա-
յին համակարգերի մոնիտորինգ. ջրի 
անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային 
ապահովում որպես (SAAS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղա-
վորում. սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման   ծառայություններ.   տվյալ-
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 

քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
«ամպային» տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վար-
կային քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
խարդախությունները հայտնաբերելու համար. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում. 
հարթակ որպես ծառայություն (PAAS). 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայություններ. քեմպինգների ծառայու-
թյուններ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական 
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հաստատություններում. ժամանակավոր բնա-
կա տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություն ներ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի. 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար-
ձույթ. 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. «ուդոն» և «սոբա» ռեստո-
րանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190136  (111) 29497
(220) 29.01.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 29.01.2029
(730) ՄաքՔենն-Էրիքսոն Մարքեթինգ, Ինք., US 
(442) 02.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում, մասնավորապես` համա-
կարգչային ապահովման մշակման միջոցներ 
բջջային համակարգչային հավելվածներ և 
հաճախորդների ինտերֆեյսներ ստեղծելու 
համար.

դաս 35.  գովազդի և առաջխաղացման 
ծառայություններ. ինտերնետ գովազդ. 
միջոցառումների կազմակերպում և կառա-
վարում երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների շուկայավարման, 
մշակման, առաջխաղացման կամ գովազդի 
համար. շուկայի հետազոտություններ. 
ռադիո և հեռուստատեսային գովազդային  
հրապարակումների արտադրություն և 
տա րածում. գովազդային նյութերի արտա-
դրություն. ծառայություններ հասարակա-
կան հարաբերությունների բնագավառում. 
սոցցանցային մարտավարություն և շուկայա-
վարման բնագավառում խորհրդատվություն, 
որը հիմնված է հանրամատչելի գրավիչ 
շուկայավարման լուծումների միջոցով 
հաճախորդների ապրանքների և բրենդների 
վերաբերյալ մարտավարության ստեղծման և 
ընդլայնման աջակցության վրա. բրենդների 
ստեղծում և խորհրդատվություն բրենդների 
ոլորտում. գովազդային միջոցների գնում և 
գովազդային միջոցների կառավարում.

դաս 42. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակում բջջային հավելված-
ների ոլորտում. համակարգչային վեբ-
կայքերի նախագծում. նախագծային 
հետա զոտություններ. արդյունաբերական և 
առև տրային դիզայնի ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190155  (111) 29498
(220) 31.01.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ բրենդի:
____________________
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(210) 20190161  (111) 29499
(220) 31.01.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20190182  (111) 29500
(220) 04.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 04.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր 
Թոսունյան, Երևան, Ջանիբեկյան փ., տուն 
27/1, AM 
(442) 01.03.2019
(540)  

(526) «VET» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. անասնաբուժական օգնություն:
____________________

(210) 20190184  (111) 29501
(220) 04.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 04.02.2029
(730) «Ամիռա» հայկական կինոլոգիական 
սպորտային ասոցիացիա հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Ջանիբեկյան փ., 
տուն 27/1, AM 
(442) 01.03.2019
(540)  

(511) 
դաս 44. կենդանիների բուծում:

____________________

(210) 20190196  (111) 29502
(220) 06.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 06.02.2029
(730) «Դոգս փլեյս» անտուն կենդանիների 
պաշպանության ՀԿ, Երևան, Դավթաշեն, Ձոր 
2, տուն 31, AM 
(442) 01.03.2019
(540)  

(511) 
դաս 41. կենդանաբանական այգիների 

ծառայություններ. 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

պանսիոններ կենդանիների համար:
____________________
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(210) 20190218  (111) 29503
(220) 08.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 08.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալմինե 
Նավասարդյան Լևոնի, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք. Սևան, Նալբանդյան 51/18, AM 
(442) 18.03.2019
(540)  

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

դաս 5. մայր մեղվի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղամոմեր. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. սննդային հավելումներ մայր 
մեղվի կաթից. ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ բույսերի 
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ. հեշտոցային 
լվացման միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. հեշտոցային լուծույթներ բժշկական 
նպատակների համար.

դաս 29. սննդի համար պատրաստված 
ծաղկափոշի.

դաս 30. մեղր. ակնամոմ. մեղվամոր կաթ.
դաս 44. ոչ ավանդական բժշկության 

ոլորտում ծառայություններ:
____________________

(210) 20190248 (111) 29504
(220) 13.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 13.02.2029
(730) Տիգրան Սարգսյան, Երևան, 16 թ., 38 
շենք, բն. 78, AM 

(442) 18.03.2019
(540)  

(526)  «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆ» գրա ռումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. սոցիալական ցանցերի ծառայու-
թյուններ. մարդկանց համար ինտերակտիվ 
վեբ-կայքերի տրամադրում այլ անձանց 
գտնվելու վայրը որոշելու նպատակով 
անվտանգության, պաշտպանության կամ 
սոցիալական ցանցերի համար, օգտագործելով 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգը. 
իրավաբանական ծառայություններ. անվտան-
գությունը ապահովող ծառայություններ 
գույքի և մասնավոր անձանց ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. երրորդ անձանց 
կողմից անհատական և սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրում անհատների 
կարիքները հոգալու նպատակով:

____________________

(210) 20190256  (111) 29505
(220) 14.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 14.02.2029
(730) «Լեդո» ՍՊԸ, GE 
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(442) 01.03.2019
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. սննդային հավելումներ սեռական 
ակտիվությունը խթանելու համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190294  (111) 29506
(220) 20.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 20.02.2029
(730) «Տոռա» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 21/4, AM 
(442) 18.03.2019
(540)  

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջության ծառայություններ.
դաս 43. հոսթելների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190323  (111) 29507
(220) 25.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 25.02.2029
(730) Արմեն Մարատի Ջանվելյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Առինջ, փ. 15, տուն 34, AM 
(442) 01.04.2019
(540)  

(511) 
դաս 29. կաթ. կաթնամթերք:

____________________

(210) 20190333 (111) 29508
(220) 25.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 25.02.2029
(730) Լևոն Եղիկյան, ք. Գյումրի, Հակոբյան փ., 
տուն 8, AM 

(442) 18.03.2019
(540)  

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

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ։
____________________

(210) 20190340 (111) 29509
(220) 26.02.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 26.02.2029
(730) Լևոն Եղիկյան, ք. Գյումրի, Հակոբյան փ., 
տուն 8, AM 
(442) 18.03.2019
(540)  

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ։

____________________

(210) 20190397  (111) 29510
(220) 01.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 01.03.2029
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FN 
(442) 01.04.2019
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(540)  

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20190412  (111) 29511
(220) 05.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 05.03.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 18.03.2019
(310) 4480404   (320) 05.09.2018   (330) FR
(540)  

(511) 
դաս 35. ապրանքների կամ ծառայու-

թյունների բոլոր տեսակների, այդ 
թվում՝ հասարա կության առողջությանը, 
կենսակերպին, ծխախոտին, շրջակա 
միջավայրի պաշտպանությանը վերաբերող 
ապրանքների կամ ծառայությունների վերաբեր-
յալ հասարակությանը հրապարակումների 
կամ հայտարարությունների տրամադրում 
տարածման ցանկացած եղանակով. հիվանդ-
ների և սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի ղեկավարում. տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազդային ծառայություններ. ապրանքների 
ցուցադրում. խնամքի պարագաների, բնական 
սննդային ապրանքների, կոսմետիկական 
միջոցների, հիգիենայի պարագաների, ծխելը 

դադարեցնելու համար խթանող արտադրանքի 
ցուցադրում և մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. ինստիտուցիոնալ քարոզչական 
ծառայություններ, ներառյալ՝ ծխախոտի, ծխա-
խոտային ենթամթերքների և ծխախոտային 
փոխարինիչների հետ առնչվող ծխողներին և 
չծխողներին աջակցության տրամադրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
լրատվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապահովում. 
hեռուստահեռարձակում. ծառայություններ, 
որոնք ծխողներին և չծխողներին թույլ են տալիս 
կապ հաստատել մասնագետների հետ.

դաս 41. կրթություն. ուսուցում. զվար-
ճություններ. սպորտային և մշակութային 
գործունեություն. գրքերը ժամանակավոր 
դուրս տալու հնարավորությամբ գրադարան-
ների ծառայություններ. զվարճությունների, 
սպորտային, կրթական ակումբների 
ծառայություններ. սպորտային մրցումների, 
կոլոքվիումների, կոնֆերանսների, վեհա-
ժողովների (կոնգրեսների), շոուների 
կազմակերպում և անցկացում. ուսուցողական 
քննությունների անցկացում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
ֆիթնես-դասեր. գրքերի և ամսագրերի 
հրատարակում. կինեմատոգրաֆիական 
ֆիլմերի վար ձույթ. կրկնուսույցի ծառայու-
թյուններ.

դաս 44. սանիտարական ծառայու-
թյուններ. խորհուրդներ առողջության 
հար ցերով. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենայի և 
գեղեց կության խնամքի ծառայություններ. 
առողջության հետ կապված խորհրդատվություն. 
ծխելը դադարացնելը խթանելու համար 
խորհրդատվական, բուժական և թերապևտիկ 
կամ տեղեկատվական  աջակցություն. 
թունազերծման ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ. բուսաբուծությանը վերա-
բերող ծառայու թյուններ. բուժսարքավորումների 
վարձույթ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20190486 (111) 29512
(220) 19.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 19.03.2029
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Գերկուլես», RU 
(442) 01.04.2019
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բեժ, մուգ կապույտ, կապույտ, 
կապտականաչ, կանաչ, բաց կանաչ, երկնա-
գույն, բաց երկնագույն, սպիտակ, կարմիր, սև, 
շագանակագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
դեղին, բաց դեղին, մոխրագույն, մորեգույն, 
բալագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. վարսակի փաթիլներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190487 (111) 29513
(220) 19.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 19.03.2029
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Գերկուլես», RU 
(442) 01.04.2019
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, բաց երկնագույն, նարնջագույն, 
բաց նարնջագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, 
շագանակագույն, մուգ և բաց շագանակագույն, 
բեժ, սպիտակ, կարմիր, սև, կանաչ, բաց կանաչ, 
դեղին, բաց դեղին, բալագույն, մոխրագույն և 
կապտականաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. վարսակի փաթիլներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190488 (111) 29514
(220) 19.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 19.03.2029
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Գերկուլես», RU 
(442) 01.04.2019
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կանաչ, բաց կանաչ, նարնջագույն, բաց 
նարնջագույն, շագանակագույն, բաց և մուգ 
շագանակագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, 
երկնագույն, դեղին, բաց դեղին, կապտականաչ, 
բալագույն, բեժ, կարմիր, մոխրագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. վարսակի փաթիլներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20190489 (111) 29515
(220) 19.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 19.03.2029
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Գերկուլես», RU 
(442) 01.04.2019
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, շագանակա գույն, բաց շագա նակա-
գույն, դեղին, բորդո, երկնագույն, կապույտ, 
կարմիր, սև, կանաչ, նարնջագույն, վարդագույն, 
բեժ և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. վարսակի փաթիլներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190517  (111) 29516
(220) 21.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 21.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշոտ Մարտի-
րոսյան, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, 
Մուրացանի 2-րդ նրբ., տուն 4, AM 
(442) 16.04.2019
(540)  

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

դաս 33. մրգային օղիներ. գինիներ:
____________________

(210) 20190524  (111) 29517
(220) 22.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 22.03.2029
(730) «Գոլդենհաուս» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
53, բն. 11, AM 
(442) 16.04.2019
(540)  

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

դաս 36. անշարժ գույքի գործակա-
լությունների (ռիելթորական) ծառայություններ:

____________________

(210) 20190583 (111) 29518
(220) 28.03.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 28.03.2029
(730) «Ֆլայմի» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 23, AM 
(442) 16.04.2019
(540)  

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

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

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

հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբեր մոտո-
ցիկլետների համար. մոտոցիկլետների 
սայլակներ. նստոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). կառանասյուներ (ծովային). 
թիկնաթոռով վերելակներ. թիակալներ. 
կործվող (շրջվող) սայլակներ. թռչող 
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր. սահնակներ (տրան-
սպորտային միջոցներ). տրամվայներ. 
սարքվածքներ և հարմարանքներ ճոպանու-
ղիների համար. տրանսպորտային միջոց ների 
անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետների հա մար. 
մոտոցիկլետների սայլակներ. նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. սպոր-
տային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 
կառանասյուներ (ծովային). թիկնաթոռով 
վերելակներ. թիակալներ. կործվող (շրջվող) 
սայլակներ. թռչող ապարատներ. 
տրանսպորտային միջոցների ընթացային 
մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և 
հարմարանքներ ճոպանուղիների համար. 
ֆունիկուլյորներ. կախովի ճոպանուղիներ. 
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ. 
տուրբիններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային, օդային, 
ջրային և ռելսային տրանսպորտային միջոց-
ներ. ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
տրանսպորտային միջոցների ներսի պաս-
տառներ. մոպեդներ. պատուհաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ) փոխադրման համար 
զանազան նպատակներով. հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. շրջվող սարքեր (վագոնների, 
վագոնետների մասեր). զբոսանավեր. 
օդագնացության մեջ օգտագործվող ապա-
րատներ, մեքենաներ և հարմարանքներ. 
հակաշլացման հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ավտոմոբիլ ների 
դողեր. ավտոմոբիլների թափքեր. ավտո-
մոբիլների թափարգելներ. մեղմիչներ 
ավտոմոբիլների համար. հակահափշտակիչ 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. ազդանշանային շչակներ տրանս-
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պորտային միջոցների համար. ավտոմոբիլ–
բետոնախառնիչներ. հեծանիվների 
անվա  խուցեր. արգելակային լրակազմեր 
տրանս պորտային միջոցների համար. արգե-
լակային կալուններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների փոխանցատուփեր. 
ձեռնասայլակներ. սայլեր. հեծանիվների 
շրջանակներ. թափքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ինքնանետվող բազկա-
թոռներ թռչող ապարատների համար. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդիչ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. պտտման 
մոմենտի կերպափոխիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանային ցուցիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ծխատար խողովակներ 
լոկոմոտիվների համար. ղեկանիվներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. 
սանիտարական տրանսպորտային միջոցներ. 
անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
աերոսահանավեր. վառելիքի բաքերի կափա-
րիչներ. շարժաձողեր ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար (բացառությամբ 
մոտորների և շարժիչների մաս կազմողների). 
հետնամասի բեռնամբարձիչներ (տրանս-
պորտային միջոցների մասեր). անվտանգու-
թյան կապովի գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստելատեղերի համար. արևա-
պաշտպան հարմարանքներ ավտոմոբիլների 
համար. շարժահաղորդման տուփի լիսեռներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվտանգության բարձիկներ 
(ավտոմոբիլների անվտանգության միջոցներ). 
հեծանիվների զամբյուղներ. ավտոտներ. 
սայլակների անվակներ (տրանսպորտային 
միջոցների). սայլակներ մաքրման համար. 
նավերի բախամեղմիչներ. ձեռնասահնակ ներ 
(ֆիննական սահնակներ). հեծանիվների 
կողովներ. սայլակներ մթերքների համար. 
ձնագնաց մեքենաներ. հեռակառավարվող 

տրանսպորտային միջոցներ, բացառությամբ 
խաղալիքների. սկուտերներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). նավի կայմեր. պատյաններ 
տրանսպորտային միջոցների ղեկերի համար. 
սփոյլերներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցոլալապտերների մաքրիչներ. 
արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների 
համար. պահեստային անիվների պատյաններ. 
շրջովի թափքով բեռնատար վագոնիկներ. 
սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների 
վահանակների վրա. արգելակային սկավա-
ռակներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
հեծանիվների խուրջիններ. հեծանիվների 
զանգեր. մոտոցիկլետների զանգեր. 
զրահամեքենա. շարժիչների հենարաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ռազմական նշանակության անօդաչու 
թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական 
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր. 
հետևի կողային դիտահայելիներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. մոծակա-
պաշտպան ցանցեր մանկական սայլակների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
կառավարման բռնակներ. անվարորդ 
ավտոմեքենաներ (ինքնավար ավտո-
մեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ 
սահմանա փակ հնարավորություններով 
անձանց համար. ավտո մոբիլների մոխրա-
մաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար. 
մոտոցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկլետ-
ների ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետների 
համար. մոտոցիկլետների կողովներ. պինդ 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. նորածինների սայլակներ. մանկա կան 
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակ-
ներ. հաշմանդամների սայլակներին 
հարմարեցված ոտնամուշտակներ. անվա-
դողերի ներդրվող օդախցիկներ. զբոսա-
սայլակներին հարմարեցված պայուսակներ. 
մանկական զբոսասայլակներին հարմարեց ված 
պայուսակներ. հեռակառավարվող տրանս-
պորտային միջոցներ ստորջրյա զննումների 
համար. ինքնավար ստորջրյա տրանսպոր-
տային միջոցներ ծովի հատակի զննումների 
համար. սիլֆոններ միակցված ավտոբուսների 
համար. էլեկտրական հեծանիվներ. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ. ռոբոտաց-
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ված ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող 
խցիկներ (դրոն). ձկնորսական ձեռնասայ-
լակներ. անիվներով վանդակավոր սայլակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
պնդօղակներ. սեղմակներ նախատեսված 
ավտոմեքենայի պահեստամասերը ավտո-
մեքենայի թափքին ամրացնելու համար. 
փրկարարական սահնակներ. էվակուատորներ. 
աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանքներ 
հեծանիվներ փոխադրելու համար.

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների 
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետա կան 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակ-
ված կամ չշրջանակված. մատիտներ. 
պարբերական մամուլ. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. 
կենսաբանական կտրվածքներ մանրադի-
տակով ուսումնասիրելու համար (ուսուցո ղա-
կան նյութեր). տպարանային կլիշեներ. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. բլոկնոտներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյութով 
ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ 
գրենական պիտույքները պահելու համար. 
բրոշյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ 

(սխեմաներ). գրասենյակային կոճգամներ. 
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք-
ներ). նկարիչների վրձիններ. բյուվարներ 
(սեղանի թղթապանակներ). դրոշմակներ 
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի 
բարձիկներ. զմուռս. գրասենյակային 
հարմարանքներ կնքելու համար. գրա-
սենյակային նյութեր կնքելու համար. տետրեր. 
սկուտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկի համար. կալկա (մոմաթուղթ). թղթե 
կալկա (մոմաթուղթ). կալկա (մոմաթուղթ) 
գործվածքի հիմքի վրա. մատնակալներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տպատառեր. 
պատճենահան թուղթ (գրասենյակային). թուղթ 
գրանցող սարքերի համար. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). քառանկյուն գծագրական 
քանոններ. քարտեր. ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի). կատալոգային 
քարտեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. 
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանա-
ծագործական հաստոցների համար. 
ստվարաթղթե դիտափողակներ. կատալոգներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
երգարաններ. տպագրական շարվածքի 
սեղաններ. թղթապանակներ փաստաթղթերի 
համար. նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք-
ներ (դիտողական պիտույքներ. գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 



ԳՅՈՒՏԵՐ

47

ՄԱՍ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 20 19

տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենա-
ների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծա-
նկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչ ների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծա-
գրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչա-
ծայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. 
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ. 
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու 
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար. 
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
ծակոտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
թանաք. ներկանյութով ժապավեններ. 
թանաքամաններ. գրասենյակային հարմա-
րանքներ ծրարները կնքելու համար. 
լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ 
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե զտող 
նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրա-
սենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). շարվածքա-
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալվա նա-
ստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քար  տեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակա պնակներ նկարիչների համար. գրա-
ֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպա  գիր 
կարգացուցակներ. խոնավարար ներ 
մակերևույթ ների համար (գրասենյակային 
պի տույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե-
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. դասա-

գրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական 
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. 
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե 
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթերն ամրացնելու հարմարանքներ 
(ամրակներ). համարադրոշմիչներ. յուղա-
նկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներկա-
պնակներ նկարիչերի համար. պանտոգրաֆներ 
(գծագրական գործիքներ). թղթագրենական 
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ. պաստել ներ 
(գունամատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարա-
րական գլանիկներ. կտավներ նկարների 
համար. ներկատուփեր (դպրոցական 
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ 
լուսանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ 
լուսանկարների համար. լուսա փորա-
գրանկարներ. գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալա-
մեքենաներ (գրասենյակային). ինքնահոս 
գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար. 
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ 
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ. 
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ 
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար. 
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան 
նկարների համար. գծագրական քանոններ. 
ռեգլետներ (տպագրական). կազմարարական 
նյութեր. գործված պաստառ կազմարարական 
աշխատանքների համար. թելեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. գործված 
պաստառ փաստաթղթերը վերարտադրող 
մեքենաներում ներկով պատելու համար. 
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). 
ամսագրեր (պարբերական). թղթե ժապա-
վեններ, բացառությամբ գալանտերեայի կամ 
մազերի զարդերի. գրամեքենաների 
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ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային). էջանիշներ 
գրքերի համար. շնորհավորական բացիկներ. 
ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր 
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների, 
դրոշմակ ների կալիչներ. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. փոստային 
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյա կային 
ապրանք ներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատ  րաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. հասցեներով 
թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների 
համար. ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու 
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. գրասենյակային ռետիններ. 
մանկական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ 
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ). 
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և 
մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆին ների 
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրա-
սենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե 
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասենյակային պահարանիկներ (գրա-
սենյակային պարագաներ). սոսինձներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա  րարու թյունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների 
ծառա յություններ. լուսապատճենահանման 
ծառայու  թյուններ. աշխատանքի վարձելու 
գործա կալությունների ծառայություններ. 

գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վար-
ձույթ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. սղագրական 
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր-
դա գրությունների գրառում (գրա սենյակային 
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառա-
յություններ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետա զոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
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ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 

վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդային (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
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սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա-
ծախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. բաժա-
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործա-

կալությունների ծառայություններ. 
մալու խային հեռուստահեռարձակում. 
ռադիո հեռախոսակապ. համակարգչային 
տեր մինալներով իրագործվող կապ. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ). ինտերնետին հեռահա-
ղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռա հաղորդակցական միացումների և 
երթուղա վորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ-
ցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիափոխադրումներ. սանիտարական փոխա-
դրումներ. տրանսպորտային միջոցների քար-
շակում վնասվածքի դեպքում. ավտո մեքենա ների 
վարձույթ. ավտո մոբիլային փոխադրումներ. 
ավտո բուսային փոխադրումներ. զբոսա-
նավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
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ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առա-
քում. բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների 
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք-
ների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձա կալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրա գրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով փոխա-
դրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահա պատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդու-
թյուն փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա-
յություններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 

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

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. հագուստի կարում. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար-
դում. բրուտագործական աշխատանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. 
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում. 
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նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում. 
գալվանացում. գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռան դում. 
թամբագործական աշխատանքներ. դերձակ-
ների ծառայություններ. դաբաղում. խրտվի-
լակների խծուծում. ներկման ծառայություններ. 
մանածագործական իրերի ներկում. 
գործվածքների, մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. տեղեկատվություն 
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական 
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. 
գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում (վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 

ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների 
երանգավորում.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների ծառա-
յություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու-ծրագրերի 
համար. հանգստի օբյեկտների տրամա-
դրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի 
հրա տարակում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ. 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. նվա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

54

ՄԱՍ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 20 19

գա խմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում-
ներ. թատերական դեկորացիաների վար-
ձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների 
անցկացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես մարզումներ). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
ժաման ցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզա-
դաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
տեսա մագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսա ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. կրթության 

գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների տոմ-
սերի ամրագրում. կրկնօրինա  կում. 
կրոնա կան կրթություն. վիճակախաղերի 
կազմակերպում. պարահանդես  ների 
կազ  մա  կերպում. ներկայացումների 
կազ մա կեր պում (իմպրեսարիոների ծառայու-
թյուն ներ). խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսա վորման սարքերի վարձույթ թատ-
րոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություն-
ներ. երաժշտության ստեղծագործում. 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ. լուսանկարչություն. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություն. թարգմանիչ-
ների ծառայություններ. թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրա կերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
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անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. երաժշտական արտա-
դրանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ 
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում. 
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվարճություն ների 
համար. գեղարվեստի պատկերա սրահ ների 
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթական 
կամ ժամանցային ծառայություններ.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառա-
յու թյուններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով. հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում. տեխնիկա-
կան հետազոտություններ. նավթահորերի 
հսկողություն. հետազոտություններ կոսմե-
տո լոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննու թյուն. ճարտարագի տու թյուն. 

օդերևու թա բանական տեղեկատվություն. 
հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համա կարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. մանա-
ծա  գործական արտադրանքի 
փոր ձար կումներ. երկրաբանական հետա -
խու զում. հետազոտություններ երկրաբա-
նության բնագավառում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահով-
ման արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասար կում. համա-
կարգչային համակարգերի վերլու ծություն. 
հետազոտություններ կենսա բա  նու թյան 
բնագավառում. քաղաքների հատակագծերի 
կազմում. ճարտարագիտական փորձաքննու-
թյուն. համա կարգչային համակարգերի 
նախա գծում. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
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միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտա նետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SAAS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռա պատճենման   ծառայություններ. տվյալ-
ների էլեկտրոնային պահպանում. համա կարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
«ամպային» տեխնոլոգիաների ծառայություն-
ներ. տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում արտաքին (աութսորս) ծառայություն-
ների տրամադրում. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. հեռահա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համա կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատա-
լոգների ստեղծում և մշակում երրորդ 
անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-

ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային 
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով խարդա-
խությունները հայտնաբերելու համար. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում. 
հարթակ որպես ծառայություն (PAAS). 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայություններ. քեմպինգների ծառա-
յություններ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուն ներ.   պանսիոններ  կենդանիների 
համար. բա րերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբար ների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի. սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
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սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190623  (111) 29519
(220) 02.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 02.04.2029
(730) «Էյ Բի Սի տեքստիլ» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, 
Գործարանային 1, AM 
(442) 16.04.2019
(540)  

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

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործվածք-
ներ. պաստառապատման գործվածքներ 
կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսա-
յից. բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. 
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. 
մանածագործական նյութեր. կտավ. 
հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակագործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկ-
ների համար. գործվածքներ կոշիկների 
տակդիրների համար. գործվածքներ կոշիկների 
համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. 
շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. 
թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. 
անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. 
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու 

թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). 
կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. 
սպիտակեղենի գործվածքներ. գործվածքներ 
աստառի համար. սավաններ. պատանքներ. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս-
սայից դրոշներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. 
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) 
համար. աղվափետուրից վերմակներ, 
ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. 
վարագույրների կապեր մանածագործվածքից. 
ապակե սպասքը սրբելու անձեռոցիկներ 
(սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ ասեղնա-
գործության համար. ֆլանել. բայկա (խավոտ 
գործվածք). բամբակե գործվածքներ պանրի 
փաթաթվածքի համար. բումազե. մարմին 
լվանալու թաթմաններ. գազե գործվածքներ 
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացա-
ռությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական 
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի 
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե 
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե 
գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն. բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. 
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ 
մանածա գործվածքից. հակամոծակային 
ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս-
սայից. կոսմետիկական անձեռոցիկներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. 
շղարշ. գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժի 
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գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանա տակեր. սեղանի մանածագործվածքից 
տակդիրներ. մանածագործական ոչ 
գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործված-
քից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու 
համար. պիտակներ մանածագործական 
նյութերից. մանածագործական երես-
պատման նյութեր պատերի համար. 
մանածագործական գործվածքներ 
ապակե  թելքից. մանածագործական նյու-
թեր զտելու համար. գրամեքենաների 
ծածկոցներ մանածագործվածքից. գործ-
վածքներ թավաթելից. պատյաններ 
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ. 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք.

դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ 
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). գլխարկներ. 
գդակներ. տրիկոտաժեղեն. քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. հագուստի օձիքներ. 
կաշնեներ. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր 

կարճագուլպաների համար. կախակապեր. 
կապեր երկար գուլպաների համար. 
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. գլխարկներ. մորթիներ 
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող 
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրաններ 
(գրացիաներ). կոստյումներ. պատրաստի 
հագուստ. մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ). 
փողկապներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. ցիլինդրներ. 
գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխա շոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). կնգուղով վերարկու 
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
վերարկուներ. պատմուճաններ (պարեգոտներ). 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ոչ էլեկտրական 
մուֆտաներ ոտքերի համար. գլխակապեր 
(հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի 
շրջազգեստներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
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թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների:

____________________

(210) 20190624  (111) 29520
(220) 02.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 02.04.2029
(730) «Էյ Բի Սի տեքստիլ» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, 
Գործարանային 1, AM 
(442) 16.04.2019
(540)  

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

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործ-
վածքներ. պաստառապատման գործ-
վածքներ կահույքի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի). 
բաններներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից. բիլյարդի մահուդ. 
գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. 

դիպակ. մանածագործական նյութեր. կտավ. 
հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակագործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկ-
ների համար. գործվածքներ կոշիկների 
տակդիրների համար. գործվածքներ կոշիկների 
համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. 
շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. 
թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. 
անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. 
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու 
թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). 
կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. 
սպիտակեղենի գործվածքներ. գործվածքներ 
աստառի համար. սավաններ. պատանքներ. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից 
դրոշներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. 
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) 
համար. աղվափետուրից վերմակներ, 
ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. 
վարագույրների կապեր մանածագործվածքից. 
ապակե սպասքը սրբելու անձեռոցիկներ 
(սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ 
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա 
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ 
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. 
մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակ ների 
համար օգտագործվողների). մազե գործ վածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական 
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի 
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե 
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե 
գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն. բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. 
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մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ 
մանածագործվածքից. հակամոծակային 
ցան ցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժի 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. սեղանի մանածագործվածքից 
տակդիրներ. մանածագործական ոչ 
գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
պիտակներ մանածագործական նյու-
թերից. մանածագործական երես-
պատման նյութեր պատերի համար. 
մանածագործական գործվածքներ ապակե-
թելքից. մանածագործական նյութեր 
զտելու համար. գրամեքենաների ծած-
կոցներ մանածագործվածքից. գործ-
վածքներ թավաթելից. պատյաններ 
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ. 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք.

դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ 

(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). գլխարկներ. 
գդակներ. տրիկոտաժեղեն. քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. հագուստի օձիքներ. 
կաշնեներ. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր 
կարճագուլպաների համար. կախակապեր. 
կապեր երկար գուլպաների համար. 
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. գլխարկներ. մորթիներ 
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող 
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրաններ 
(գրացիաներ). կոստյումներ. պատրաստի 
հագուստ. մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ). 
փողկապներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. ցիլինդրներ. 
գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). կնգուղով վերարկու 
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
վերարկուներ. պատմուճաններ (պարեգոտներ). 
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համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ոչ էլեկտրական 
մուֆտաներ ոտքերի համար. գլխակապեր 
(հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի 
շրջազգեստներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների:

____________________

(210) 20190628 (111) 29521
(220) 03.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 03.04.2029
(730) «Դոքթորսնեթ. էյԷմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մարգարյան 27, բն. 12, AM 
(442) 16.05.2019
(540)  

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային հիմնա-
պաշարներում. տեղեկատվության կանոնա-
կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. բժիշկների, 
բուժհաստատությունների, առողջական 
հասարակական կազմակերպությունների, 
ասոցիացիաների  ծառայությունների վերա-
բերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 
մշակում, տարածում և տրամադրում.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
տեքստային նյութերի հրապարակում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
վճարովի առողջապահական միջոցառումների, 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. նորությունների 
ծառայություններ. տեքստերի խմբագրում:

____________________

(210) 20190640 (111) 29522
(220) 04.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 04.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Արև-
շատյան Լևոնի, Երևան, Սունդուկյան փ., տուն 
58Ա, AM 
(442) 02.05.2019
(540)  
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(526) «ԴԻԶԱՅՆ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. արծաթյա զարդեր.
դաս 35. զարդերի վաճառք:

____________________

(210) 20190699 (111) 29523
(220) 09.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 09.04.2029
(730) Հեղինե Մերուժանի Մանուկյան, Երևան, 
Արգիշտի 7/4, բն. 122, AM 
(442) 02.05.2019
(540)  

(526) Բացի «RIA» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բորդո և բաց շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պիցաներ.
դաս 43. պիցերիաների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190711  (111) 29524
(220) 10.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 10.04.2029
(730) Յոնկանգ Պույուան Թուլզ Քո, ԷլԹիԴի, CN 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 8. ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. 

ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական 
գործիքներ. այգեգործական կոր մկրատներ. 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). 
թիեր (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով կառավարվող 
այգե-բանջարանոցային գույք. թփահատներ 
(գործիք). մկրատներ. սղոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ):
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20190727  (111) 29525
(220) 11.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 11.04.2029
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 02.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 33. Կարմրահյութ, Տիգրանի 

և Հաղթանակ տեսակի խաղողներից 
պատրաստված գինի:

____________________

(210) 20190737  (111) 29526
(220) 12.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 12.04.2029
(730) Ալբերտ Գուրգենի Գեղամյան, Արարատի 
մարզ, գ. Շահումյան, փ. Գայի, տուն 5, AM 
(442) 02.05.2019
(540)  
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(526) «CONTROL» բառը և «ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական ծառայություն:
____________________

(210) 20190767  (111) 29527
(220) 16.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 16.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Ավետիսյան, 
Երևան, Ֆուչիկի 25/2, տարածք 41, AM 
(442) 02.05.2019
(540)  

(526) «ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ», 
«DENTAL CLINIK» գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190780 (111) 29528
(220) 16.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 16.04.2029
(730) «Ման բեվըրիջիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թամանյան 3/40, AM 

(442) 02.05.2019
(540)  

(526) «eat» և «drink» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190815  (111) 29529
(220) 22.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 22.04.2029
(730) Ներսես Ավետիքի Ավդալյան, Երևան, 
Մխ. Հերացու փ., շ. 24, բն. 41, AM 
(442) 16.05.2019
(540)
  

(511) 
դաս 35. գործնական տեղեկատվություն. 

վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի  տրամադրում:

____________________

(210) 20190864 (111) 29530
(220) 29.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 29.04.2029
(730) «Ալվարիում» ՍՊԸ, Երևան, Փավստոս 
Բուզանդի 3, AM 
(442) 16.05.2019
(540)  
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(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. խորհրդատվու-
թյուն գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. հետազոտություններ գործա-
րա րության ասպարեզում. գովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում.

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա յություններ. մասնագիտական 
վերա պատրաստում. կրթական ոչ վիր-
տուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի (վորքշոփների) կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. նոու-հաու փոխանցում 
(ուսուցում). տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում և անցկա ցում. 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում. 
համերգների կազմակերպում և անցկա ցում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 

կազմում. հնչյունային օպերատորների 
ծառայություններ միջոցառումների համար. 
տեսա նյութերի խմբագրման ծառա-
յություններ միջոցառումների համար. 
տեսագրում. տեսագրությունների մոնտա-
ժում. լուսանկարչություն. լուսատեխնիկների 
ծառայություններ միջոցառումների համար. 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց 
հրապարակումների ապահովում.

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190876 (111) 29531
(220) 29.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 29.04.2029
(730) «Ֆինարմ» ֆինանսական շուկայի մաս-
նակիցների ասոցիացիա հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Մհեր Մկրտչյան 
5բ, AM 
(442) 16.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 

վերաբերում են ֆինանսական, ներդրումային, 
բրոքերային, արժեթղթերի և (կամ) ռիսկերի 
կառավարման ոլորտներին. էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ. էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ ֆինանսների և 
արժեթղթերի մասին.

դաս 16. տպագիր արտադրանք և 
տպագրական հրատարակություններ. տպա-
գիր արտադրանք և տպագրական հրատարա-
կություններ ֆինանսների և արժեթղթերի 
մասին. տպագիր զեկույցներ. տպագիր 
ֆինանսական զեկույցներ. գրքեր, բուկլետներ, 
տեղեկագրեր և ամսագրեր ֆինանսների և 
արժեթղթերի մասին. ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի).

դաս 35. գործնական տեղեկատվություն. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. տվյալների ավտոմա-
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տացված հիմնապաշարների վարում` կապված 
ֆինանսական արժեթղթերի, պարտատոմսերի, 
ապրանքահումքային և բաժնետոմսերի 
գործարքների գրանցման և կարգավորման 
հետ. օգնություն և խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
գործարարության կառավարման վերա-
հսկողություն. գործարարների և արտա-
դրողների ներկայացուցչություն, այդ թվում` 
օրենսդիր և գործադիր մարմիններում 
լոբբիստական ծառայություններ. գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ. 
տեղեկա տվության հավաքում տվյալների 
համա կարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառա-
յություններ, որոնք վերաբերում են բոլոր 
վերոնշյալ ծառայություններին.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ. 
տեղեկատվություն ֆինանսական ներ-
դրումների մասին, տեղեկատվություն ֆինան-
սական առևտրի մասին. ֆինանսական 
վերլուծություն, հետազոտություն և գնահա  տում. 
տեղեկատվություն   ֆոնդային   բորսաների   մասին. 
ֆինանսական արժեթղթերի, պարտատոմ-
սերի, ապրանքահումքային և բաժնետոմսերի 
գնանշումներ. արժեթղթերի շուկայի համար 
կանոնների և առաջարկությունների տրա-
մադրում. արժեթղթերի և ածանցյալ 
գործիքների վերաբերյալ տեղեկատվության 
հավաքում, հաշվարկում և տրամադրում. 
ֆինանսական ծառայությունների, բանկային 
ծառայությունների և ֆինանսական հաշ-
վանցման (քլիրինգի) ծառայությունների 
ոլորտում առցանց էլեկտրոնային 
տվյալների հիմնապաշարի տրամադրում. 
խորհրդատվական և տեղեկատվական 
ծառայություններ, որոնք վերաբերում են բոլոր 
վերոնշյալ ծառայություններին.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
ֆինանս ների և արժեթղթերի վերաբերյալ 
տեղեկությունների հաղորդում. տվյալների 
էլեկտրոնային փոխանցում. համակարգչային 
տերմինալների միջև տվյալների փոխանցում. 

համակարգչային հիմնապաշարի հասա-
նելիության ժամանակի վարձույթ. 
համակարգչային ցանցերի և էլեկտրոնային 
հաղորդակցության ցանցերի մուտքի 
ապահովում. առցանց գործարքների համար 
տեխնիկական ենթակառուցվածքների և 
ցանցի ապահովում. խորհրդատվական 
ծառայություններ հեռահաղորդակցության, 
ֆինանսների և արժեթղթերի վերաբերյալ 
տեղեկությունների հաղորդման, տվյալների 
էլեկտրոնային փոխանցման և համակարգչային 
տերմինալների միջև տվյալների 
փոխանցման վերաբերյալ. տեղեկատվական 
ծառայություններ, որոնք վերաբերում են բոլոր 
վերոնշյալ ծառայություններին.

դաս 41. կրթական ծառայություններ 
ֆինանսների, ներդրումների, բրոքերային 
գործունեության, արժեթղթերի և գործա-
րարության վերաբերյալ. կրթական 
սեմինարների, ցուցահանդեսների և դաս-
ընթացների կազմակերպում. տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ 
գովազդային նյութերի. ֆինանսների և 
արժեթղթերի հետ կապված տեքստային 
նյութերի հրապարակում. ֆինանսների, 
ներդրումների, բրոքերային գործունեության, 
արժեթղթերի և գործարարության վերաբերյալ 
կրթական ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվական ծառայություններ. կրթա-
կան սեմինարների, ցուցահանդեսների և 
դասընթացների կազմակերպման վերա-
բերյալ խորհրդատվական ծառայություններ. 
ֆինանսների և արժեթղթերի հետ կապված 
տեքստային նյութերի հրապարակման 
վերաբերյալ խորհրդատվական ծառա-
յություններ. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահո-
վում. տեղեկատվական ծառայություններ, 
որոնք վերաբերում են բոլոր վերոնշյալ 
ծառայություններին.

դաս 42. համակարգչային ծառայություններ, 
որոնք վերաբերում են ֆինանսական, 
ներդրումային, բրոքերային, արժեթղթերի և 
(կամ) ռիսկերի կառավարման ոլորտներին. 
համակարգիչների վարձույթ. համակարգչային 
ծրագրավորման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են  ֆինանսական, ներդրումային, 
բրոքերային, արժեթղթերի և (կամ) ռիսկերի 
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կառավարման ոլորտներին. ֆինանսական, 
ներդրումային, բրոքերային, արժեթղթերի և 
(կամ) ռիսկերի կառավարման ոլորտներում 
էլեկտրոնային տվյալների մշակման համար 
օգտագործվող համակարգչային ծրագրերի 
նախագծում և զարգացում. ֆինանսների և 
արժեթղթերի ոլորտում օգտագործման համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրերի 
նախագծում և զարգացում. արդյունաբերական 
և գիտական հետազոտություններ. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն 
և մշակում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի 
կառավարում. համակարգչային ցանցի 
մոնիտորինգ. համակարգչային ծրագրերի 
հարմարեցում, համակարգչային ծրագրերի 
սպասարկում և թարմացում. խորհրդատվական 
և տեղեկատվական ծառայություններ, 
որոնք վերաբերում են բոլոր վերոնշյալ 
ծառայություններին:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190885 (111) 29532
(220) 30.04.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 30.04.2029
(730) Անահիտ Իլյայի Սարգսյան, Երևան, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Շերամի փ., շ. 87, բն. 
79, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

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

դաս 29. ջերմային մշակման ենթարկված, 
պահածոյացված, սառեցված, չորացված, 
մարինացված  բանջարեղեն, միրգ, կանաչի, 
հատապտուղ և ընդեղեն.

դաս 31. թարմ կանաչիներ, միրգ, 
բանջարեղեն, հատապտուղներ, ընդեղեն և 
ծաղիկներ.

դաս 35. թարմ և ջերմային մշակման 
ենթարկված, պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված, մարինացված  բանջարեղենի, 
մրգերի, կանաչու, հատապտուղների, ընդեղենի 
վաճառք.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. հյուրա-
տների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20190916  (111) 29533
(220) 03.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 03.05.2029
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
34/1, բն. 30, AM 
(442) 16.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20190918  (111) 29534
(220) 03.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 03.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեդա Սարկիսյան 
Կարենի, Երևան, Սևաստոպոլյան 51, AM 
(442) 16.05.2019
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(540)  

(511) 
դաս 9. ակնոցների շղթաներ. ակնոցների 

նրբաքուղեր. լուսանկարչական ապարատ ների 
և լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ակնոցներ (օպտիկա). ակնոցների 
ապակիներ. ակնոցների շրջանակներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
քթակնոցներ (պենսնե). հպաոսպնյակներ. 
հպաոսպնյակների պատյաններ. ակնոցների 
պատյաններ. արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպորտային ակնոցներ. դեկորատիվ 
մագնիսներ. նրբաքուղեր բջջային հեռախոս-
ների համար. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչ ների համար. ծածկոցներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ). սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. պատյաններ անձնական 
թվային օգնական սարքերի (PDA) համար. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
սմարթ-մատանիներ. սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ հեռա-
կառավարման համար.

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց-ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 

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

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

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

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող 
գործվածքներ. պաստառապատման գործ-
վածքներ կահույքի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի). 
բաններներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից. բիլյարդի մահուդ. 
գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. 
դիպակ. մանածագործական նյութեր. կտավ. 
հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակագործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկ-
ների համար. գործվածքներ կոշիկների 
տակդիրների համար. գործվածքներ կոշիկների 
համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. 
շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. 
թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. 
անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. 
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու 
թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). 
կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. 
սպիտակեղենի գործվածքներ. գործվածքներ 
աստառի համար. սավաններ. պատանքներ. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս-
սայից դրոշներ. մանածագործվածքից կամ 

պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. 
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) 
համար. աղվափետուրից վերմակներ, 
ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. 
վարագույրների կապեր մանածագործվածքից. 
ապակե սպասքը սրբելու անձեռոցիկներ 
(սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ 
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա 
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ 
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. 
մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրա-
կան շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. 
դաջովի չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). 
ջութե գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. 
վուշե գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործված-
քից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ 
մանածագործվածքից. հակամոծակային 
ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. սեղանի մանածագործ-
վածքից տակդիրներ. մանածագործական 
ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
պիտակներ մանածագործական նյու-
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թերից. մանածագործական երես-
պատման նյութեր պատերի համար. 
մանա ծա գործական գործվածքներ ապակե-
թելքից. մանածագործական նյութեր զտելու 
համար. գրամեքենաների ծածկոցներ մանա-
ծա գործվածքից. գործվածքներ թավաթելից. 
պատյաններ բարձերի համար. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ. 
վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի 
ծածկոցներ. նյութեր մանածագործվածքի 
համար. մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ 
պարկեր՝ որպես քնապարկերի համար 
պաշտպանիչ պատյաններ. զբոսախնջույքների 
պլեդներ.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ-
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 
բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 

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

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ վաճառք, 
այդ թվում՝ առցանց։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190919  (111) 29535
(220) 03.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 03.05.2029
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(442) 16.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. կոսմետիկական 

միջոցներ. եթերային յուղեր. ոչ բժշկական 
արդուզարդի պարագաներ. պատրաստուկներ 
մազերի խնամքի համար. ատամի մածուկներ 
և փոշիներ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
hոտազերծիչներ անձնական օգտագործման 
համար, արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ. 
ձեռքերը լվանալու միջոցներ.

դաս 21. ատամի խոզանակներ. ատամների, 
լեզվի և լնդերի մաքրման և խնամքի պիտույքներ 
և պարագաներ. ատամների մաքրման 
փայտիկներ, ատամների խոզանակների և 
փայտիկների բռնիչներ՝ բացառությամբ ազնիվ 
մետաղներից պատրաստվածների, ատամների 
մաքրման համար նախատեսված թելեր, 
տնային պարագաներ հարդարանքի համար, 
տնային պարագաներ զուգարանի համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190921  (111) 29536
(220) 03.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 03.05.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 16.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 30. բրինձ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20190923  (111) 29537
(220) 03.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 03.05.2029
(730) «Իվորլդ սիսթեմս լիմիթեդ» ընկերության 
հայաստանյան ներկայացուցչություն, Երևան, 
Խանջյան 13/2, AM 
(442) 03.06.2019
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(540)  

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

դաս 35. առցանց առևտուր:
____________________

(210) 20190937  (111) 29538
(220) 07.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 07.05.2029
(730) «Արմիմպորտս» ՍՊԸ, Երևան, Սեպուհի 
21, AM 
(442) 16.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 6. ջրմուղի խողովակների մետաղական 

փականներ. մետաղական ճկախողովակներ.
դաս 11. ծորակներ. հոսակներ. խողովակ-

ներ (սանիտարատեխնիկական համակարգի 
մասեր):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190938 (111) 29539
(220) 07.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 07.05.2029

(730) «Աղաջանյաններ ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդաշեն, փ. 6, տուն 42, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(526) «ՌԻԵԼԹԻ», «РИЕЛТИ», «REALTY» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի գործակա-
լությունների (ռիելթորական) ծառայություններ:

____________________

(210) 20190945 (111) 29540
(220) 07.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 07.05.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 



ԳՅՈՒՏԵՐ

73

ՄԱՍ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 20 19

ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու 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 
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. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 

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

____________________

(210) 20190957  (111) 29541
(220) 08.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 08.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ 
Միքայելյան Ալբերտի, Երևան, Դավիթաշեն 
2-րդ թաղ., շ. 17, բն. 32, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(526) «Barbershop» և «ԲԱՐԲԵՐՇՈՓ» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20190972  (111) 29542
(220) 10.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 10.05.2029
(730) «Գլոբալ դիսթրիբյուշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացու 28, AM 
(442) 16.05.2019
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(540)  

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. հանրային սննդի ծառայություններ։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20190973  (111) 29543
(220) 10.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 10.05.2029
(730) «Գլոբալ դիսթրիբյուշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացու 28, AM 
(442) 16.05.2019
(540)  

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. հանրային սննդի ծառայություններ։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20191012  (111) 29544
(220) 16.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 16.05.2029

(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20191014  (111) 29545
(220) 16.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 16.05.2029
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20191017  (111) 29546
(220) 16.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 16.05.2029
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________
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(210) 20191028  (111) 29547
(220) 17.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 17.05.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20191029  (111) 29548
(220) 17.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 17.05.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ, 

էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191053  (111) 29549
(220) 22.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Նաիրյան 1, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ» բառից և «RED AND 
WHITE» արտահայտությունից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն, սպիտակ, կանաչ, դեղին, 
բեժ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191054  (111) 29550
(220) 22.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 22.05.2029 
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(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Նաիրյան 1, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ» բառից և «RED AND 
DARK» արտահայտությունից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, ոսկեգույն, սպիտակ, բաց և 
մուգ շագանակագույն, կանաչ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191083  (111) 29551
(220) 22.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեդա Սարկիսյան 
Կարենի, Երևան, Սևաստոպոլյան 51, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 9. ակնոցների շղթաներ. ակնոցների 

նրբաքուղեր. լուսանկարչական ապարատների 
և լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ակնոցներ (օպտիկա). ակնոց-
ների ապակիներ. ակնոցների շրջանակներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
քթակնոցներ (պենսնե). հպաոսպնյակներ. 
հպաոսպնյակների պատյաններ. ակնոցների 
պատյաններ. արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպորտային ակնոցներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). սմարթ-
ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. պատյաններ 
անձնական թվային օգնական սարքերի 
(PDA) համար. պլանշետ-համակարգիչների 
պատյաններ. սմարթ-մատանիներ. սմարթ-
ֆոնների համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. էլեկտրոնային բանալի-
բրելոկներ հեռակառավարման համար.

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց-ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանա կադիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
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իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար). պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
պատկերներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փող-
կապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիա-
յով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 

մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա). 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ. հանովի օղակներ 
բանալիների համար. գլխարկների թանկարժեք 
գնդասեղներ.

դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների 
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. 
թամբերի հիմնակմախքներ. շնակապեր. 
թամբերի ամրակապեր. անձրևի կամ 
արևի հովանոցների ճաղեր. անգազանցիկ 
թաղանթներ կենդանիների աղիքներից. 
քսակներ. ձիասարքի լկամներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. թղթա-
պանակներ երաժշտական նոտաների 
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր 
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի 
կամ արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ). 
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի 
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. 
բոլորա գլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ 
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ 
այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական 
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների 
համար. կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. 
փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր 
թամբագործական իրերի համար (փոկային 
շինվածքներ). փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ 
(կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ 
մասնակի մշակված կաշի. կահույքի կաշվե 
հարդարանք. արհեստական կաշի. հովանոցներ. 
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու 
համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների 
համար. ասպանդակի փոկեր. կաշվե 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. մտրակներ. կերի տոպրակներ. 
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար. 
զսպանների կաշվե պատյաններ. ձիերի 
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ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների համար. 
լծասարքեր կենդանիների համար. ձիերի 
աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր (լծասարք). 
թիկնապայուսակներ. ձիերի երասանակներ. 
բռնակներ գավազանների համար. 
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր. 
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
արևի հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ 
հովանոցների համար. դրամապանակներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. սանձեր. տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կաշվե թամբակալներ. ձիաթամբեր. 
կաշեգործական-թամբագործական իրեր. 
թղթա պայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների 
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. մետաղյա օղակներից պատրաստված 
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրելու համար օգտագործվողների. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, 
արկղեր և սնդուկներ. կռնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. երասաններ (լծասարք). 
բանալիների պատյաններ. տնտեսական 
մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի 
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. 
սպորտային պայուսակներ. ասպանդակներ. 
հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր. 
մանկական լանջագոտիներ. լանջակապեր 
երեխաներ կրելու համար. կենգուրու 
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար. 
պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). այցեքարտերի պատ-
յաններ. ռանդոսերու (ճապոնական 

դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ. ձիերի մեջքը պահպանող, 
թամբի տակ գցվող գորգեր. կաշվե պիտակներ. 
բռնակներ տնտեսական պայուսակները 
և տոպրակները տեղափոխելու համար. 
թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր ճամպրուկներ. 
խուրջիններ. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար. սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու 
համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի 
ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.

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

վածքներ թավաթելից. պատյաններ 
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ, 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ 
պարկեր՝ որպես քնապարկերի համար 
պաշտպանիչ պատյաններ. զբոսախնջույքների 
պլեդներ.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 
բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
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ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական 
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային 
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
ոչ էլեկտրական  մուֆտաներ  ոտքերի  համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային կիսա-
կոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 

բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի 
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ 
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191084  (111) 29552
(220) 22.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեդա Սարկիսյան 
Կարենի, Երևան, Սևաստոպոլյան 51, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(526) «FASHION STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ վաճառք, 
այդ թվում՝ առցանց.
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դաս 37. հագուստի վերականգնում. 
հա գուստի վերանորոգում. կոշիկի վերա-
նորոգում. կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում 
և խնամք. մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում 
և խնամք. հագուստի մաքրում.

դաս 40. հագուստի կարում. հագուստի 
ձևափոխում. դերձակների ծառայություններ. 
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. գործվածքների փայլարդում. 
կոշիկի ներկում. կաշվի ներկում. մորթիների 
ձևակերտում ըստ պատվերի. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
գործվածքների մշակում ջրամերժություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. մորթու 
մշակում. գործվածքների, մանածագործական 
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
գործվածքների ներկում. գործվածքի մգդակում.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191113  (111) 29553
(220) 27.05.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 27.05.2029
(730) Հարություն Վարդանյան, Երևան, 
Շարուրի 18, բն. 42, AM 
(442) 03.06.2019
(540)  

(526) «ԳԵՂԱՐԴԻ ՄՍԱՄԹԵՐՔ» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 29. միս. մսամթերք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191194  (111) 29554
(220) 06.06.2019 (151) 13.09.2019
   (181) 06.06.2029
(730) «Պայման թեքնոլոջիս» ՓԲԸ, Երևան, 
Սարյան 2, բն. 12, AM 
(442) 17.06.2019
(540)  

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 

(SaaS) ծառայություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման սպա-
սարկում. ծրագրային ապահովման մշակում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    4917  30.07.2029 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8,

     Հայաստան, AM

    4918  30.07.2029 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8,

      Հայաստան, AM

    5117  09.08.2029 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

    5271  01.06.2029 ԲՐՖ Սինգապուր Ֆուդզ ՓիԹիԻ Լիմիթիդ, SG

    5272  01.06.2029 ԲՐՖ Սինգապուր Ֆուդզ ՓիԹիԻ Լիմիթիդ, SG

    5273  01.06.2029 ԲՐՖ Սինգապուր Ֆուդզ ՓիԹիԻ Լիմիթիդ, SG

    5456  11.10.2029 Հոում Դեպո Ինթրնեշնլ, Ինք., US

    5873  24.01.2030 Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

   14572  22.07.2029 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

     Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

   14573  22.07.2029 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

     Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

   14574  22.07.2029 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

     Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 

   14898  22.05.2029 «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Մաշտոցի 39/12, AM

   15000  30.06.2029 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Վեդա գրուպ», RU

   15240  02.09.2029 ՓիԹիՍի Թերըփյութիքս, Ինք., Դելավերի կորպորացիա, US

   15304  26.10.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   15343  09.09.2029 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

   15344  09.09.2029 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

   15345  09.09.2029 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

   15378  07.07.2029 Աքքոր, FR

   15381  03.09.2029 ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

   15459  12.10.2029 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

    15460  12.10.2029 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15570  25.12.2029 «Մելով Գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հովսեփ Էմին 104, AM

    15660 07.07.2029 Աքքոր, FR

    15721  23.11.2029 Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԱփՍ, DK

    16040  26.02.2030 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

    16041  26.02.2030 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

    16042  26.02.2030 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

    16108  21.08.2029 Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ Վահանյան, 

     Երևան, Փարպեցի 26, բն. 19, AM



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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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

C10G 1/00            3331  A

E21C 41/00           3332  A

G01R27/00          3333  A

A23L23/00            560  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2269
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19717
73 (1) Իրավատեր  «Կապիտալ ինվեստմընթս» 
ՓԲԸ, Երևան, Խորենացու փողոց 15, «Էլիտ 
Պլազա» բիզնես կենտրոն, 2-րդ հարկ, գրասենյակ 
6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կապիտալ 
ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի փող. 
7, գրասենյակ 101, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        29.08.2019

____________________

Գրանցում No 2270
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող  «Իլմիքս Գրուպ» ՓԲԸ, 121059, 
Մոսկվա,  Բրյանսկայա 5, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱՕ «Իլմիքս 
Գրուպ», 121059, Մոսկվա,  Բրյանսկայա 5, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.09.2019

____________________

Գրանցում No 2271
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող  «Ռոսիյսկիյ ունիվերսիտետ 
դրուժբի նարոդով» բարձրագույն պրոֆեսիոնալ 
կրթության դաշնային պետական բյուջետային 
կրթական հաստատություն, 117198, Մոսկվա,  
Միկլուխո-Մակլայի 6, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռոսիյսկիյ 
ունիվերսիտետ դրուժբի նարոդով» բարձրագույն 
կրթության դաշնային պետական ինքնավար 

կրթական հաստատություն, 117198, Մոսկվա,  
Միկլուխո-Մակլայի 6, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.09.2019

____________________

Գրանցում No 2272
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3894
73 (1) Իրավատեր  ՔՍ Հոլդինգս Սարլ, L-1628 
Luxembourg, 1 rue de Glacis, Duchy of Luxem-
bourg, LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բորդրայդըրս 
ԱյՓի Հոլդինգս, ԷլԷլՍի, 5600 Argosy Circle, Suite 
100, Huntington Beach, California 92649, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.09.2019

____________________

Գրանցում No 2273
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 7118
73 (1) Իրավատեր  «Ժամանակակից կոսմետիկա-
կան լաբորատորիա» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան 
2, AM
73 (2) Օգտագործող «Ստեփլայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացու 33, սենյակ 615, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        02.09.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2274
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող «Իլմիքս Գրուպ» ՓԲԸ, 121059, 
Մոսկվա,  Բրյանսկայա 5, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱՕ «Իլմիքս 
Գրուպ», 121059, Մոսկվա,  Բրյանսկայա 5, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է            03.09.2019

____________________

Գրանցում No 2275
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող  «Ռոսիյսկիյ ունիվերսիտետ 
դրուժբի նարոդով» բարձրագույն պրոֆեսիոնալ 
կրթության դաշնային պետական բյուջետային 
կրթական հաստատություն, 117198, Մոսկվա,  
Միկլուխո-Մակլայի 6, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռոսիյսկիյ 
ունիվերսիտետ դրուժբի նարոդով» բարձրագույն 
կրթության դաշնային պետական ինքնավար 
կրթական հաստատություն, 117198, Մոսկվա,  
Միկլուխո-Մակլայի 6, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             03.09.2019

____________________



89

 

89

№ 09/2 
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

    327 S           18.02.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2849         26.02.2019
3133         22.02.2019
3134         22.02.2019
3311         12.01.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

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

   193U             26.12.2018
   402U             25.12.2018



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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2019.01 (11) 3331 (13) A
C10G 1/00

(21) AM20180019 (22) 02.03.2018
(72) Гагик Торосян (AM), Александр Исаков 
(AM), Асмик Кочарян (AM), Марине Петросян 
(AM), Нелли Оганесян (AM), Ашот Галоян (AM), 
Арташес Аристакесян (AM), Сергей Минасян 
(AM), Арпат Аванесян (AM), Араик Арутюнян 
(AM), Нвер Торосян (AM) 
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр. Саят-Нова 
37, кв. 10 (AM), Нвер Торосян, 0065, Ереван, 
Романос Меликян 43 (AM) 
(54) Способ получения жидкого топлива
(57) Изобретение относится к области 
переработки угля, в частности, к способу 
получения жидкого топлива.

Уголь и отходы подвергают каталитичес-
кому пиролизу в присутствии природного 
цеолита, полученный жидкий продукт отделяют 
от твердого остатка и перегонкой разделяют 
на фракции. В качестве отхода используют 
измельченные шины, полимерные отходы 
или отходы нефтепереработки. Пиролиз 
осуществляют при температуре 350-450°C 
при атмосферном давлении. Уголь, отходы 
и природный цеолит берут в массовом 
соотношении (1,0-1,5):(1,5-2,0):(0,5-1,0).  

Упрощается процесс и обеспечивается его 
безопасность.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3332 (13) A
E21C 41/00

(21) AM20190067 (22) 03.06.2019
(72) Гагик Агаронян (AM), Армен Оганесян (AM), 
Лилит Егиазарян (AM), Ара Агаронян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Теряна 
105 (AM) 
(54) Способ селективной выемки руды
(57) Изобретение относится к горной 
промышленности, а именно к селективной 
выемке руд при открытой разработке рудных 
месторождений и может быть использовано 
на сложноструктурных месторождениях руд 

цветных и драгоценных металлов. Способ 
селективной выемки руд включает расчет 
параметров сетки скважин, бурение сква-
жин, выполнение маркшейдерской съемки 
блока, геологическое опробование скважин, 
оконтуривание участков кондиционных и 
некондиционных руд, заряжание скважин 
взрывчатым веществом(ВВ), выбор схемы 
взрывания и массовое короткозамедленнoe 
взрывание, селективные выемки производят 
погрузкой взорванной массы по участкам 
взрываемого блока. По содержанию полезных 
компонентов руд, взрываемый блок разделяют 
на отдельные участки, скважины неконтактной 
части отдельных участков заряжают 
высокобризантными сплошными зарядами 
ВВ, оконтуривающие скважины на контакте 
отдельных участков заряжают взрывчатой 
смесью, имеющей низкую скорость детонации 
и насыпную плотность, и линейными зарядами 
ВВ, затем производят взрыв. Схемы взрывания 
выбирают с учетом геометрических параметров 
отдельных оконтуривающих участков и 
их расположения относительно свободной 
поверхности, с учетом содержания полезных 
компонентов руд, причем при массовом 
взрыве применяют порядную, волновую с 
клиновидным и (или) трапециевидным врубом 
схемы взрывания. По схеме взрывания сначала 
взрывают неконтактные части скважинных 
зарядов, это создает дополнительную 
обнаженную поверхность, затем взрывают 
оконтуривающие скважины, взрываемые массы 
направляют в сторону обнаженной поверхности. 

Изобретение позволяет уменьшить себе-
стоимость буровзрывных работ, обеспечить 
низкие показатели потерь и разубоживания 
руды, что позволяет повысить эффективность 
горнодобывающей промышленности, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3333 (13) A
G01R27/00

(21) AM20190068 (22) 04.06.2019

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(72) Борис Мамиконян (AM), Татул Меликян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. 
Мкртчян 2, (AM), Татул Меликян, 3103, Гюмри, 
М. Мкртчян 2, (AM) 
(54) Способ определения тангенса угла 
диэлектрических потерь конденсатора
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике и может быть 
использовано для измерения и определения 
тангенса угла потерь как конденсаторов, так и 
различных электроизоляционных материалов 
переменным током.

Согласно способу определения тангенса 
угла диэлектрических потерь конденсатора, 
конденсатором, источником переменного 
тока и опорным резистором образуют 
измерительную цепь. Цепь питают переменным 
током. Конденсатор включают между первым 
зажимом источника переменного тока и общим 
проводом. Опорный резистор включают между 
вторым зажимом источника переменного тока 
и общим проводом. Измеряют угол фазового 
сдвига между напряжениями конденсатора и 
опорного резистора, затем определяют тангенс 
угла диэлектрических потерь конденсатора по 
предлагаемой формуле.

Упрощается способ определения тангенса 
угла диэлектрических потерь конденсатора, 1 
ил.   

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2019.01  (11) 560 (13) U
A23L23/00

(21) AM20190069U (22) 04.06.2019
(72) Артур Азатян (AM) 
(73) Артур Азатян, 0038, Ереван, Шинарарнери 
16, кв. 18 (AM) 
(54) Соус
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составам 
соусов.

Соус содержит сок лайма, помол 
свежего чеснока, листья тархуна, сыр Фета, 
зеленые оливки без косточек, кедровый 
орех и рафинированное масло миндаля, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
сок лайма - 0,2-2,0; помол свежего чеснока - 2,0-
5,0; листья тархуна - 10,0-18,0; сыр Фета - 25,0-
32,0; зеленые оливки без косточек - 10,0-18,0; 
кедровый орех - 10,0-18,0 и рафинированное 
масло миндаля - остальное. 

Расширяется ассортимент соусов. 
____________________

Сведения о выданных патентах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/2

16 .09 . 20 19

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



98

ՄԱՍ 1
 

98

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/2

16 .09 . 20 19

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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