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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
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2013.01)  (11) 2765 (13) A 

A23C 19/00
A23C 19/00

(21) AM20120032 (22) 21.02.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Աշոտ Արմենի Աղաբաբյան (AM), Ալիսա 
Համոյի Գրիգորյան (AM), Արմեն Աշոտի Աղա-
բաբյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 
74 (AM)
(54) Պանրի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կաթնային արդյու նա-
բերությանը, մասնավորապես՝ պանրի ստացման 
եղանակին: 

Կովի կաթը պաստերիզացնում են 72-
74°C ջերմաստիճանում, սառեցնում են մինչև 
մակարդման ջերմաստիճան` 32- 35°C, սառեց-
ված կաթին ավելացնում են սոյայի կաթից 
ստացված մակարդվածք՝ կովի կաթի 10-20% 
քանակությամբ, ավելացնում են 20-40գ կալցիումի 
քլորիդի 40%–անոց ջրային լուծույթ՝ 100լ կաթի 
հաշվարկով, կաթնաթթվային մանրէներից 
պատրաստված մակարդ, այնուհետև ստացված 
մակարդվածքը կտրատում են, հատիկադրում և 
ստացված պանրահատիկը մշակում: Պանրա-
հատիկի մշակումը կատարում են դրա մեջ 
ավելացնելով 600-800գ կերակրի աղ՝ 100լ  կովի 
կաթի հաշվարկով և կաթնաթթվային մանրէներից 
պատրաստված խտանյութ` պանրահատիկի 0,1% 
քանակությամբ:

Ընդլայնվում է պանիրների տեսականին:
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2766 (13) A
A61K 38/00

(21) AM20120152 (22) 30.10.2012
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արթուր Աղաբալյան (AM), Կոնստանտին 
Ղարագյոզյան (AM), Ռոբերտ Զախարյան (AM), 
Սիներիկ Հայրապետյան (AM)

(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետա կան ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0040, Երևան, 
Աճառյան 31 (AM)
(54) Ինտերֆերոնի ինդուկտիվ ակտիվություն 
ունեցող երկպարուրաձև ռիբոնուկլեինաթթվի 
կալցիում-մագնեզիումական կոմպլեքսներ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը և 
անաս նաբուժությանը, մասնավորապես՝ 
ինտեր  ֆերոնի ինդուկտիվ ակտիվություն ունե-
ցող երկպարուրաձև ռիբոնուկլեինաթթվի 
կալցիում-մագնեզիումական կոմպլեքսներին, 
որոնք պերօրալ ներմուծման ճանապարհով 
օրգանիզմում ինդուկցում են ինտերֆերոն և 
կարող են օգտագործվել oրգանիզմի դիմա-
դրողականությունը վիրուսային հիվանդու-
թյունների նկատմամբ բարձրացնելու համար: 
Կոմպլեքսներն ունեն հետևյալ բանաձևերը.
Ca+2 - Mg+2ՊՈԼԻ(Ի-Ց) և Ca+2 - Mg+2 –ռիդոստին:

Ընդլայնվում է ինտերֆերոնի ինդուկտորների 
տեսականին:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2767 (13) A 
C02F 1/00
B01J 20/00

(21) AM20120146 (22) 17.10.2012
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Գոհար Շահենի Հովսեփյան (AM), Արծրունի 
Մարտիրոսի Սաֆարյան (AM), Մարինե Աշոտի 
Քալանթարյան (AM), Թամարա Մերուժանի 
Սարգսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM)
(54) Ջրի մակերևույթը նավթից և նավթա-
մթերքից մաքրման կլանիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է շրջակա միջավայրի 
պահպանության բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ջրի մակերևույթը նավթից և նավթամթերքից 
մաքրման կլանիչին։
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Կլանիչն իրենից ներկայացնում է փքած 
լեռնային ապար: Օգտագործված է 2,5-20,0 
մմ հատիկների չափերով փքած օբսիդիանի 
չափամաս՝ 180-350 կգ/մ3 խտությամբ։

Բարձրացվում է ջրի մաքրման աստիճանը:
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2768 (13) A
C12G 1/00

(21) AM20120163 (22) 14.11.2012
(71) Լիլիա Սամվելյան (AM)
(72) Լիլիա Սամվելյան (AM), Կարեն Կազումյան (AM)
(73) Լիլիա Սամվելյան, 0069, Երևան, Ռուբինյանց 
2/2, բն. 57 (AM)
(54) Էքսպեդիցիոն լիկյորի ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես` Էքսպեդիցիոն լիկյորի ստաց-
ման եղանակին: 

Պատրաստում են գինենյութի, սախարոզի 
և էթիլային սպիրտ պարունակող բաղադրա-
մասի խառնուրդ, ֆիլտրում են այն և պահ-
որակում, ընդ որում որպես էթիլային սպիրտ 
պարունակող բաղադրամաս օգտա գործում 
են վարդի ծաղկաթերթերի, վայրի խաղողի 
արական ծաղիկների, կիտրոնի պտղամսի 
և ծիրանենու ծաղիկների թուրմեր, հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). գինենյութ 
31,4-32,0, սախարոզ 11,0-14,8, վարդի ծաղկա-
թերթերի թուրմ 7,8-8,2, վայրի խաղողի արական 
ծաղիկների թուրմ 1,9-2,1, կիտրոնի պտղամսի 
թուրմ 43,0-43,8, ծիրանենու ծաղիկների թուրմ 
1,8-2,2:

Բարձրանում է լիկյորի որակը:
_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
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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(51) (2013.01)  (11) 329  (13) U
A47B 97/00

(21) AM20130059U (22) 02.05.2013
(71) Սիրաք Էլմիկի Կնյազյան (AM)
(72) Սիրաք Էլմիկի Կնյազյան (AM)
(73) Սիրաք Էլմիկի Կնյազյան, 0096, Երևան, 
Նոր Նորքի 2-րդ միկրոշրջան, Գայի պող. 7, բն. 
40 (AM)
(54) Կցորդիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սեղանի 
ու աթոռի, մասնավորապես՝ համակարգչային 
սեղանի ու աթոռի, կցորդման համար նախա-
տեսված հարմարանքներին:

Կցորդիչն ունի պտտական կինեմատիկական 
զույգ կազմող երկու թև, որոնցից առաջին թևն իր 
ազատ ծայրամասում ունի օֆիսային անվավոր 
սեղանի ոտիկին միակցման տարր, իսկ երկրորդ 
թևն իր ազատ ծայրամասում ունի օֆիսային 
անվավոր աթոռի ոտիկին հոդակապորեն 
միակցման տարր: Իրականացման օրինակներում 
կցորդիչի առաջին թևի միակցման տարրը 
կատարված է П-աձև կամ ելուստի տեսքով 
կամ ուղղաձիգ հարթությամբ սալիկի տեսքով: 
Երկրորդ թևի միակցման տարրն իրականացված 
է ուղղաձիգ սռնու ձևով, որի տրամագիծը և 
երկարությունը համապատասխանում են անիվի 
կցորդման սռնու տրամագծին և երկարությանը: 
Երկրորդ թևն իր ստորին մասում ունի գնդաձև 
անիվ:

Հեշտացվում է ոտիկների իրար կցորդման 
և իրարից անջատման գործողությունը, 8 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 330  (13) U
A63F 3/00

(21) AM20120118U (22) 14.08.2012
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն.14 (AM)
(54) Շախմատի սեղան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է  սեղանի 
խաղերին, մասնավորապես`  շախմատին:

Շախմատի սեղանն ունի չորս հենաոտքեր, 
դրանք իրար միակցող հիմք և եզրակողեր: 

Երկու հակադիր եզրակողերը միակցված 
են իրար հեծանով, որի համաչափության 
առանցքը տեղակայված է մի եզրակողից 
20սմ հեռավորության վրա: Հիմքի վրա 
տեղադրված են երկու հավասար 80x80 սմ 
չափերի խաղատախտակներ, որոնցից մեկը 
խաղադաշտ ունի իր մեկ երեսին, իսկ մյուսը՝ 
երկու երեսին: Խաղատախտակներից ստորինը 
տեղադրված է հորիզոնական հարթության 
վրա՝ պտտման հնարավորությամբ՝ հեծանի 
երկայնական համաչափության առանցքի վրա 
կատարված սռնու շուրջը, որը գտնվում է հեծանին 
ուղղահայաց եզրակողերից 20սմ հեռավորության 
վրա: Երկու խաղատախտակները միակցված 
են իրար հեծանին մոտակա եզրակողի կողմից 
գտնվող այդ խաղատախտակների կողմնային 
մակերևույթների վրա տեղադրված մետաղյա 
ծխնիների օգնությամբ: 

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 331  (13) U
C12G 3/00

(21) AM20130022U (22) 21.02.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Մանվել Ռոբերտի Սուքոյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM)
(54) Բրենդի
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գինեգոր-
ծությանը, մասնավորապես՝ բրենդիին:

Բրենդին  պարունակում է սպիրտ և 
փափուկ ջուր: Որպես սպիրտ վերցված է 2:3:15 
ծավալային հարաբերակցությամբ Մալաչա 
տանձի ծաղիկների 10%-անոց սպիրտային 
թուրմի,  Մալաչա տանձի պտուղների 15%-անոց 
սպիրտային թուրմի և վայրի տանձի 75%-անոց  
սպիրտի խառնուրդ, խառնուրդում սպիրտի 59,5% 
պարունակությամբ: Բրենդիի բաղադրամասերն 
ունեն հետևյալ հարաբերակցությունը  (զանգվ. 
%). խառնուրդ՝  69-75, փափուկ ջուր՝ մնացածը, 
մինչև բրենդիի 45% թնդություն։

Բարձրանում է բրենդիի որակը:
_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(51) (2013.01)  (11) 332  (13) U
E02D 29/00

(21) AM20130032U (22) 12.03.2013
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM), 
Գագիկ Շահաբեկի Գալստյան (AM), Վալտեր 
Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Կարգավորվող կորագիծ մակերևույթով 
կաղապարամած
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա րա-
րության բնագավառին և կարող է օգտա գոր ծ վել 
միաժամանակ երեսպատումով պատուհանների 
ու դռների կամարների, թունելների և կամարաձև 
անցումների կառուցման համար:

Կաղապարամածն ունի միջանկյալ և եզրա-
յին հեծաններ, դրանց միակցված երեսվածք 
և ձգասարքեր: Իրար հարակից հեծանները 
միակցված են ձգասարքերով, միջանկյալ 
հեծաններն ունեն սեղանաձև կտրվածք: 
Երեսվածքը ճաղավոր է և իրականացված է 
լայնական ու երկայնական փոխուղղահայաց 
կողերի միջոցով: Երկայնական կողերն իրենց 
վերին մակերևույթին ունեն հավասարահեռ 
միջանցիկ անցքեր: Կաղապարամածը լրա-
ցուցիչ ունի երեսպատման սալերի հենարան 
հանդիսացող կապեր: Կապերի ստորին 
մակերևույթի ծայրամասերում կատարված 
են մատներ՝ երկայնական կողերի անցքերում 
տեղակայվելու հնարավորությամբ: Կամարի 
հենման մասի հակադիր լայնական կողերը 
միակցված են ձգասարքով:

Բարձրացվում է երեսպատվող մակերևույթի 
որակը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 333  (13) U
H04R 1/00

(21) AM20130011U (22) 08.02.2013
(71) Միհրան Հակոբի Մաթոսյան (AM)
(72) Միհրան Հակոբի Մաթոսյան (AM)
(73) Միհրան Հակոբի Մաթոսյան, 0002, Երևան, 
Դեմիրճյան 17ա, բն. 45 (AM)
(54) Ականջակալ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էլեկտրա-
տեխնիկային, մասնավորապես` ականջա-
կալներին և կարող է ծառայել որպես բջջային 
հեռախոսի, նոթբուքի համար որպես օժանդակ 
սարք:

Ականջակալն ունի բարձրախոս, լար և 
միացման գլխիկ: Լրացուցիչ ունի լարի հետ փոխ-
ազդող զսպանակային իներցիոն մեխանիզմ և 
սեղմա կոճակի միջոցով կառավարվող արգե-
լուկավոր մեխանիզմ ունեցող տուփ: Տուփի 
կողմնային նիստերից մեկի վրա կատարված է 
լարի ուղղորդ անցք: Բարձրախոսը տեղակայված 
է տուփից դուրս: Կողմնային նիստերից մյուսի 
վրա արված է բացվածք, որտեղից դուրս է 
բերված միացման գլխիկը: Բարձրախոսներին 
ամրակցված են ռետինե ժապավեններ, իսկ 
տուփի ճակատային նիստերից մեկի արտաքին 
մակերևույթին ամրակցված է կպչուն շերտ:

Ապահովում է ականջակալի հուսալի օգտա-
գործումը, բարձրացվում է օգտագործման 
հարմարավետությունը, ընդլայնվում է օգտա-
գործման բնագավառը, 2 նկ.:

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

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

 646

 526

 740
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20120063 (111) 20116
(220) 13.01.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 13.01.2022
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 
19, AM

(442) 03.02.2012
(540)

(526) Բացի «AVZ» (ռուս.) հապավումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շա-
գա նակագույն, ոսկեգույն, դեղին և կանաչ 
գունային համակցությամբ:

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

____________________

(210) 20120924 (111) 20117
(220) 13.07.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 13.07.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր Հակոբ-

յան, Երևան, Բագրևանդ 2/6, AM
(442) 19.09.2012
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կապույտ և սև գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 25. հագուստ: 

____________________

(210) 20121029 (111) 20118
(220) 01.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 17.10.2012
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ, մասնավորապես՝ ավտո-
մոբիլներ, արտաճանապարհային տրանս-
պորտային միջոցներ, բեռնատարներ և ֆուր-
գոններ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121148 (111) 20119
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 08.10.2012
(540)
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(526) Բացի «TAMARA FOOD» արտահայտությու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, կարմիր, 
կանաչ և բեժ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. կիսաֆաբրիկատ սննդամթերք, 

մասնավորապես՝ ռուսական բաղադրատոմսով 
պատրաստված պելմեններ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121149 (111) 20120
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) Բացի «TAMARA FOOD» և «Որակի թագուհի» 
արտահայտություններից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներն չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, բաց և մուգ 
կանաչ, դեղին, դարչնագույն, կարմիր, մորե-
գույն, մանուշակագույն և բեժ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. կիսաֆաբրիկատ սննդամթերք, 

մասնավորապես՝ պելմեններ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121150 (111) 20121
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) Բացի «TAMARA FOOD» և «Որակի թագուհի» 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, կարմիր, 
սպիտակ, դարչնագույն և բեժ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. մսից պատրաստված խորը սառեց-

ված սննդամթերք, մասնավորապես՝ խաշ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121151 (111) 20122
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)
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(526) Բացի «TAMARA FOOD» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, կարմիր և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. կիսաֆաբրիկատ սննդամթերք, 

մասնավորապես՝ պելմեններ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121152 (111) 20123
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) Բացի «TAMARA FOOD» արտահայտությու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կապույտ, երկնագույն, կարմիր և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. մսից պատրաստված կիսաֆաբրիկատ 

սառեցված սննդամթերք, մասնավորապես՝ 
աղացած տավարի մսի ֆարշ քաբաբի և 
կոտլետի համար:

(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20121153 (111) 20124
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

 

(526) Բացի «TAMARA FOOD» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, կարմիր, 
սպիտակ, դարչնագույն և բեժ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. կիսաֆաբրիկատ սննդամթերք, 

մասնավորապես՝ բլինիկներ, բլինիկների համար 
խառնուրդներ, բարակաբլիթ, մսով բլինիկներ, 
բլինիկներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121154 (111) 20125
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
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(540)

(526) Բացի «TAMARA FOOD», «որակի թագուհի» 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, կարմիր, 
սպիտակ, դարչնագույն և բեժ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. մսից պատրաստված կիսա ֆա-

բրիկատ սառեցված սննդամթերք, մասնա-
վորապես՝ աղացած տավարի մսի ֆարշ քաբաբի 
և կոտլետի համար:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121155 (111) 20126
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) Բացի «TAMARA FOOD» արտահայտությու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, կարմիր, 
սպիտակ, դարչնագույն, բեժ և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. մսից պատրաստված կիսա-

ֆաբրիկատ սառեցված սննդամթերք, մաս-
նավորապես՝ կոտլետներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121156 (111) 20127
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) Բացի «TAMARA FOOD» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. կիսաֆաբրիկատ սննդամթերք, 

մաս նավորապես՝ իտալական ձևով պատրաստ-
ված պելմեններ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________
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(210) 20121157 (111) 20128
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) Բացի «TAMARA FOOD», «ԹԱՄԱՐԱ ՖՈՒԴ» 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, կարմիր և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. կիսաֆաբրիկատ սննդամթերք, 

մասնավորապես՝ պելմեններ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121160 (111) 20129
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ» և «ԵՌՅԱԿ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, բաց մանուշակագույն, 
սպիտակ, մորեգույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121161 (111) 20130
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց շագանակագույն, շագանակագույն, 
կապույտ, կարմիր, երկնագույն, սպիտակ, 
մորեգույն, մոխրագույն, դեղին, դարչնագույն 
և կանաչ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121164 (111) 20131
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
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(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, երկնագույն, սպիտակ, 
մորեգույն, մոխրագույն, դեղին, դարչնագույն 
և կանաչ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121165 (111) 20132
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

 
(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 

մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, երկնագույն, սպի տակ, 
դեղին և դարչնագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121166 (111) 20133
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ վարդագույն, բաց և մուգ կա-
պույտ, երկնագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա վո-

րապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121167 (111) 20134
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

26 .08 . 20 13

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մորեգույն, սպիտակ, դեղին, կարմիր, մանու-
շակագույն, կանաչ և կապույտ գու նային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121169 (111) 20135
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA», «ԿԱՐՄԵՆ», 
«KARMEN» բառերից մնացած բոլոր գրա-
ռում ներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտ ներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց կանաչ, 
սպիտակ, սև, կարմիր և մոխրագույն գունա-
յին համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121170 (111) 20136
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022

(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA», «ԿԱՐՄԵՆ», 
«KARMEN» բառերից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, սպի տակ, 
կարմիր և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121171 (111) 20137
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, բեժ, բաց դարչ-
նագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնավո-

րապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________
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(210) 20121172 (111) 20138
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, կարմրաշագանակագույն, 
բեժ, կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121173 (111) 20139
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121174 (111) 20140
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, կարմիր, դեղին, 
սպիտակ, բեժ և բաց դարչնագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121175 (111) 20141
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)
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(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ, 
դեղին, սպիտակ և շագանակագույն գունա-
յին համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121176 (111) 20142
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, դեղին և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնավո-

րապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121177 (111) 20143
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022

(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA» բառերից 
և «ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ԿՈՆ», «MAGIC CONE» 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց և մուգ դեղին, կապույտ, սև, 
սպիտակ, բեժ և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121179 (111) 20144
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ» բառից և «Վայելեք 
գերագույն հաճույք» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, շագանակագույն, 
սպիտակ, երկնագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121180 (111) 20145
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ», «TAMARA», «ՏԻՏԱՆ», 
«TITAN» բառերից մնացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնա-

վորապես պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121181 (111) 20146
(220) 27.08.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.08.2022

(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «ԹԱՄԱՐԱ» և «ԵՌՅԱԿ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ շագանակագույն, բաց սրճագույն, բաց 
և մուգ կարմիր, բեժ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սառեցված աղանդեր՝ մասնավորապես 

պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121269 (111) 20147
(220) 11.09.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 11.09.2022
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 

ք. Աբովյան, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
(442) 08.10.2012
(540)
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(526) Բացի «TAMARA FOOD» արտահայտու-
թյունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, կարմիր, 
սպիտակ, դարչնագույն և բեժ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. մսից պատրաստցած կիսա ֆա-

բրիկատ սառեցված սննդամթերք, մասնա վո-
րապես` կոլոլակներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121289 (111) 20148
(220) 13.09.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012
(540)

(526) «@» տարրն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. դուխի-

ներ և անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121375 (111) 20149
(220) 08.10.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 08.10.2022
(730) Դը Քարթուն Նեթուորք, Ինք., ը Դելավեր 

քորփորեյշն, US
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 35. մանրածախ խանութի ծառա-

յություններ. մանրածախ վաճառքի ծառա-
յություններ, որոնք տրամադրվում են գլոբալ 
համա կարգչային ցանցի միջոցով:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121447 (111) 20150
(220) 24.10.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 24.10.2022
(730) «Ռոյալ ինտերթեյնմենտ» ՍՊԸ, 2310, 

Կոտայքի մարզ, Տանձաղբյուրի 2/4/1, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ENTERTAINMENT CENTER», «ԺԱՄԱՆՑԻ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունները 
և «CASINO», «RESTAURANT», «CAFE», 
«CLUB», «ԽԱՂԱՏՈՒՆ», «ՌԵՍՏՈՐԱՆ», 
«ՍՐՃԱՐԱՆ», «ԱԿՈՒՄԲ» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն: 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. խաղատուն, ակումբ.
դաս 43. ռեստորան, սրճարան:

____________________

(210) 20121644 (111) 20151
(220) 06.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 06.12.2022
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(730) «Կոնսիգլերի» փաստաբանական գրա-
սենյակ ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 7/1, AM

(442) 20.12.2012
(540)

(526) «LAW OFFICE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20130016 (111) 20152
(220) 14.01.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 14.01.2023
(730) Զենտիվա Գրուփ ա. ս., CZ
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-

նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր և 
գործիքներ, վերջույթների պրո թեզներ, աչքերի և 
ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130023 (111) 20153
(220) 15.01.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 15.01.2023
(730) Լիանա Հովհաննեսի Սահակյան, Երևան, 

Ֆրունզեի փ., 4/1շ., բն. 54, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 41. պարի ուսուցում:  

____________________

(210) 20130174 (111) 20154
(220) 14.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 14.02.2023
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 09. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղե կատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ. կինոժապավենների հավաքածու. 
նախապես գրանցված DVD-ներ. նախապես 
գրանցված CD-ներ. ներբեռնվող ձայնա- և 
տեսագրանցումներ. ներբեռնվող կինոֆիլմեր, 
հեռուստաշոուներ և տեսագրանցումներ. 
ներբեռնվող հեռախոսազանգեր, պատկեր-
ներ, համակարգչի էկրանային պատկերներ, 
խաղեր և երաժշտություն համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի և անլար սարքերի 
միջոցով. էկրանի պաշտպանիչի համակարգ-
չային ծրագրային արտադրանք. համակարգ-
չային խաղերի և տեսախաղերի ծրագրային 
արտադրանք. մկնիկի տակդիրներ. դեկորատիվ 
մագնիսներ. ակնոցներ. ներբեռնվող շարժա-
կան կիրառական ծրագրային արտադրանք 
շարժական հաղորդակցական սարքերի համար. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուս-
տատեսային հաղորդման և հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիոհեռարձակման ծառա-
յություններ:
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դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. հեռուս-
տատեսային ծրագրերի, կինոֆիլմերի և ձայնա-
տեսային զվարճությունների արտադրում և 
տարածում. զվարճությունների ծառայություն-
ներ հեռուստատեսային ծրագրերի տեսքով. 
ինտեր նետի միջոցով օնլայն տեղեկատվության 
տրա մադրում հեռուստատեսության, կինո-
ֆիլմերի և տեսազվարճությունների վերա-
բերյալ. հեռուստածրագրերի, կինոֆիլմերի 
և տեսազվարճությունների տրամադրում 
հաղորդակցական անլար սարքերի միջոցով. 
զվարճությունների ծառայություններ չբեռնվող 
տեսաֆիլմերի և պատկերների, այն է՝ ինտեր-
նետով և հաղորդակցական անլար ցանցերի 
միջոցով հաղորդվող հեռուստաշոուների և 
զվարճությունների տեսքով. զվարճությունների 
ծառայություններ, այն է՝ օնլայն համակարգչային 
խաղերի տրամադրում. օնլայն ամսագրեր, այն 
է՝ անձնական տեղեկատվություն և կարծիք-
ներ ներառող բլոգներ. ժամանցային և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մրցումների, մրցույթների և խաղերի տեսքով 
զվարճություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130184 (111) 20155
(220) 15.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 15.02.2023
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 

փող., շենք 19, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սպիտակ, շագանակագույն, կար-
միր, կապույտ, սև, մանուշակագույն, դարչ-
նագույն և արծաթագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բան-
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի): 

____________________

(210) 20130211 (111) 20156
(220) 22.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 22.02.2023
(730) «Մոշն թայմ» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Մոս-

կովյան փող., 36 շ., AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդային գործակալությունների 

ծառայություններ:  
____________________

(210) 20130330 (111) 20157
(220) 18.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 18.03.2023
(730) «Յուդենտ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 13, AM
(442) 17.04.2013
(540)
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(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-

նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային ծառայություններ. մաս-
նավորապես՝ ատամնաբուժական կլինի կաներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20130338 (111) 20158
(220) 19.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 19.03.2023
(730) «Բենեֆիտ» ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան փող., 

շենք 6, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
և մուգ գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 35. գովազդային ծառայություններ. 

վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում, իրավաբանական 
անձի կամ անհատ ձեռներեցի, անկախ 
կազմակերպական ձևից, գրասենյակային ծա-
ռա յություններ ամբողջ ծավալով. խորհրդա-
տվություն և գործերի կառավարում հետևյալ 
գործառու յթների շրջանակներում՝  գոր-
ծարարության (բիզնեսի) և կառավարման 
(մենեջմենթի) իրականացում, հարկային, 
մաք սային գործառույթների իրականացում` 
ներառյալ հարկային դաշտի պլանավորում, 
հաշվապահական գործի կազմակերպում, հաշ-
վապահական հաշվառման իրականացում, 
հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում, 
ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների 
մասին հայտարարագրերի կազմում.

դաս 42. արտաքին գովազդի, ցուցա-
նակների, պիտակների, պլակատների, պոս-
տերների, ազդագրերի, գովազդային բնույթի 

բաններների, բացիկների, բլան կների, խորհրդա -
նիշերի, բառատիպերի (լոգոտիպերի), ապրան-
քային նշանների (ապրանքանիշերի) և այլ 
գովազդակիր իրերի ձևավորում և պատրաստում. 
անհատական և ֆիրմային ոճի մշակում:  

____________________

(210) 20130370 (111) 20159
(220) 21.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 03.04.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. շուկայավարում. գործա-

րարության խթանում. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գործարարության ասպարեզում խրախուսական 
պարգևատրումների և հավատարմության 
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում. 
գործարարական տեղակատվության ծառա-
յություններ. փոստային պատվերների ծառայու-
թյունների վարչարարական մշակում և կազմա-
կերպում. գործարարական ներկայացման կազ-
մակերպում. գործարարական հետազոտում 
և զննում. գործարարական կանխատեսման 
ծառայություններ. գործարարական, գործա-
վարական և քարտուղարական ծառայությունների 
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ գործերի 
վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկատվության 
տրամադրում. գործարարության նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
ապ րանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում (բացառությամբ դրանց փոխադրումը) 
երրորդ անձանց համար՝ հնարավորություն 
տալով սպառողին հարմար կերպով դիտել 
և գնել այդ ապրանքները. բոլոր վերը նշված 
ծառայությունները տրամադրվող օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոցներով. 
հեռահաղորդակցական, համակարգչային, 
էլեկտրոնային և էլեկտրական ապրանքների, 
դրանց մասերի, կցամասերի և լրասարքերի, 
տվյալների քարտերի, անվտանգության սարքերի 
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ու սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, լրացուցիչ պարագաների, գործ-
վածքեղենի, սեղանի սպիտակեղենի, ճամ-
պրուկների ու պայուսակների, տպագրական 
նյութերի ու թղթագրենական պիտույքների, նվերի 
համար պարագաների, խաղալիքների, խաղերի 
և սպորտային սարքավորումների, ոսկերչական 
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու 
անձնական խնամքի պարագաների, ընդ-
հանուր դեղատնային ապրանքների, մաքրող 
միջոցների, առողջապահական ապրանքների, 
մարդկանց համար սննդամթերքի ու նպա-
րեղենի, խմիչքների ու ընպելիքների հավաքում 
մի տեղում՝ հնարավորություն տալով սպա-
ռողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ ապ-
րանքները. աճուրդային վաճառք ինտերնետի 
միջոցով. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում ինտերնետի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գովազդային ծառայություններ էլեկտրո-
նային առևտրի խթանման համար. սպառ-
ման առարկաների մատակարարման ու 
խթան ման և ապրանքների ընտրման ու ցու-
ցադրման վերաբերյալ տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. սպառ-
ման առարկաների ու ապրանքների պոտեն-
ցիալ գնորդներին տեղեկատվության և 
խորհրդա տվության տրամադրում. տվյալների 
հավա քում և վերագրանցում. գովազդների 
հավաքում` ինտերնետում որպես վեբ-էջեր 
օգտա գործման համար. գովազդային ֆիլ-
մերի արտադրում. տեղեկագրերի հավաքում 
ինտերնետում տպագրելու համար. ապրանք-
ների ու ծառայությունների գովազդի համար 
վեբ-կայքերում տարածքի տրամադրում. 
տվյալների բազաների և տվյալների մշակման 
ծառայություններ. տվյալների պահման ծառա-
յություններ. հեռուստամարկետինգի ծառա-
յություններ. հեռախոսային ինքնա պա տաս-
խանիչի և հաղորդագրությունների մշակ-
ման ծառայություններ. հեռախոսազանգերի 
կայանների գործարկում. հեռահսկման կայան-
ների գործարկում. տվյալների կառա վարում և 
էլեկտրոնային գույքագրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 

հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղոր դագրությունների հավաքման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի 
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, 
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա-
յություններ. ձայնի, տվյալների, պատ կերների, 
երաժշտության և տեղեկատվության փոխանցում, 
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվ յալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռարձակման ծառա-
յություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային 
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու 
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրա մադրում. 
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացում ների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողներին 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ-
դերների ծառայություններ). էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու-
ցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տորներին հեռահաղորդակցական ենթակա-
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն-
ման միջոցների գործարկում և տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական մուտքի ծառայու-
թյուններ. հաղորդագրությունների ու պատկեր-
ների համակարգչայնացված փոխանցում. 
հաղորդակցություն համակարգչի միջոցով. 
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նորությունների գործակալությունների ծա-
ռա յու թյուններ. նորությունների և ընթա ցիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ տեղե-
կատվութ յան փոխանցում .  վերոհիշ յալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130371 (111) 20160
(220) 21.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 03.04.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. շուկայավարում. գործա-

րարության խթանում. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գործարարության ասպարեզում խրախուսական 
պարգևատրումների և հավատարմության 
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում. 
գործարարական տեղակատվության ծառա յու-
թյուններ. փոստային պատվերների ծառայու-
թյունների վարչարարական մշակում և կազ-
մակերպում. գործարարական ներկայացման 
կազմակերպում. գործարարական հետազոտում 
և զննում. գործարարական կանխատեսման 
ծառայություններ. գործարարական, գործա-
վարական և քարտուղարական ծառայությունների 
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ գործերի 
վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկատվության 
տրամադրում. գործարարության նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
ապրանք ների տեսականու հավաքում մի տեղում 
(բացառությամբ դրանց փոխադրումը) երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել 

այդ ապրանքները. բոլոր վերը նշված ծառա-
յությունները տրամադրվող օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոցներով. 
հեռահաղորդակցական, համակարգչային, 
էլեկտրոնային և էլեկտրական ապրանքների, 
դրանց մասերի, կցամասերի և լրասարքերի, 
տվյալների քարտերի, անվտանգության սարքերի 
ու սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, լրացուցիչ պարագաների, գործ-
վածքեղենի, սեղանի սպիտակեղենի, ճամ պրուկ-
ների ու պայուսակների, տպագրական նյութերի 
ու թղթագրենական պիտույքների, նվերի համար 
պարագաների, խաղալիքների, խաղերի և 
սպորտային սարքավորումների, ոսկերչական 
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու 
անձնական խնամքի պարագաների, ընդ-
հանուր դեղատնային ապրանքների, մաքրող 
միջոցների, առողջապահական ապրանքների, 
մարդկանց համար սննդամթերքի ու նպա-
րեղենի, խմիչքների ու ընպելիքների հավաքում 
մի տեղում՝ հնարավորություն տալով սպա-
ռողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները. աճուրդային վաճառք ինտերնետի 
միջոցով. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում ինտերնետի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գովազդային ծառայություններ էլեկտրո-
նային առևտրի խթանման համար. սպառ ման 
առարկաների մատակարարման ու խթան-
ման և ապրանքների ընտրման ու ցուցա-
դրման վերաբերյալ տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. սպառ-
ման առարկաների ու ապրանքների պոտեն-
ցիալ գնորդներին տեղեկատվության և 
խորհրդա տվության տրամադրում. տվյալների 
հավա քում և վերագրանցում. գովազդների 
հավաքում `  ինտերնետում որպես վեբ-
էջեր օգտագործման համար. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրում. տեղեկագրերի հավա-
քում ինտերնետում տպագրելու համար. 
ապրանքների ու ծառայությունների գովազդի 
համար վեբ-կայքերում տարածքի տրամադրում. 
տվյալների բազաների և տվյալների մշակման 
ծառայություններ. տվյալների պահման ծառա-
յություններ. հեռուստամարկետինգի ծառա-
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յություններ. հեռախոսային ինքնապա տաս-
խանիչի և հաղորդագրությունների մշակ-
ման ծառայություններ. հեռախոսազանգերի 
կայանների գործարկում. հեռահսկման կա-
յանների գործարկում. տվյալների կառա վարում 
և էլեկտրոնային գույքագրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռա խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա խոսա-
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնա պա-
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո նային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալների, 
պատկերների, երաժշտության և տեղե-
կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և 
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
թվային ֆայլերի փոխանցում. արբանյակա-
յին կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուստատե-
սային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ 
ու վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում 
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա-
ժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով 

թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ 
օպերատորներին հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերո  հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-

դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի 
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, 
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա-
յություններ. ձայնի, տվյալների, պատկերների, 
երաժշտության և տեղեկատվության փոխան-
ցում, տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվ յալների փոխանցում 
հեռա հաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռարձակման ծառա-
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յություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային 
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու 
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յու թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրա մադրում. 
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացումների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործող-
ներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ-
դերների ծառայություններ). էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տորներին հեռահաղորդակցական ենթակա-
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն-
ման միջոցների գործարկում և տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական մուտքի ծառայու-
թյուններ. հաղորդագրությունների ու պատկեր-
ների համակարգչայնացված փոխանցում. 
հաղորդակցություն համակարգչի միջոցով. 
նորութ յո ւնների գործակալո ւթ յո ւնների 
ծառայու թյուններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությո ւնների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում-
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130373 (111) 20162
(220) 21.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 03.04.2013
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-

դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռա խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղոր դագրությունների հավաքման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի 
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, 
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայու-
թյուններ. ձայնի, տվյալների, պատկերների, 
երաժշտության և տեղեկատվության փոխանցում, 
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվ յալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռարձակման ծառա-
յություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային 
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու 
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և 
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գործարկում. ինտերնետում թվային երաժշտու-
թյան վեբ–կայքերին մուտքի տրա մադրում. 
ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով 
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ 
օպերատորներին հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակ ցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130442 (111) 20163
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի): 
____________________

(210) 20130443 (111) 20164
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի): 
____________________

(210) 20130444 (111) 20165
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի): 
____________________

(210) 20130445 (111) 20166
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի): 
____________________
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(210) 20130446 (111) 20167
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի): 
____________________

(210) 20130447 (111) 20168
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի): 
____________________

(210) 20130448 (111) 20169
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):  
____________________

(210) 20130449 (111) 20170
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և 

նորաձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ, 
0038, Երևան, Հալաբյան 25, բն. 61, AM

(442) 17.04.2013
(540)

(526) «International Competition-Festival of 
Beauty and Fashion», «Մեժդունարոդնիյ 
Կոնկուրս-Ֆեստիվալ Կրասոտի ի Մոդի» 
(ռուս.) և «Գեղեցկության և Նորաձևության 
Միջազգային Մրցույթ-Փառատոն» արտա-
հայ  տություններն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն: 

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

(511) 
դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

միջազգային մրցույթ-փառատոների կազմա-
կերպում, մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130450 (111) 20171
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և 

նորաձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ, 
0038, Երևան, Հալաբյան 25, բն. 61, AM

(442) 17.04.2013
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կարմիր, սպիտակ, կանաչ, շագա նա-
կագույն, կապույտ և երկնագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

միջազգային մրցույթ-փառատոների կազմա-
կերպում, մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130451 (111) 20172
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և նորա-

ձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ, 0038, 
Երևան, Հալաբյան 25, բն. 61, AM

(442) 17.04.2013
(540)

(526) «International Competition-Festival of 
Beauty and Fashion», «Մեժդունարոդնիյ 
Կոնկուրս-Ֆեստիվալ Կրասոտի ի Մոդի» 
(ռուս.) և «Գեղեցկության և Նորաձևության 
Միջազգային Մրցույթ-Փառատոն» արտա-
հայտու թյուններն ինքնուրույն պահ պա նու-
թյան օբյեկտներ չեն: 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, վարդագույն, կանաչ և երկնագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

միջազգային մրցույթ-փառատոների կազմա-
կերպում, մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130452 (111) 20173
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Աշխարհի ֆոտոմոդել» բարեգործական 

ՀԿ, 0068, Երևան, Կուրղինյան նրբ., 11 շ., 
բն. 44, AM

(442) 17.04.2013
(540)

(526) «International Competition-Festival of 
Beauty and Fashion», «Մեժդունարոդնիյ 
Կոնկուրս-Ֆեստիվալ Կրասոտի ի Մոդի» 
(ռուս.) և «Գեղեցկության և Նորաձևության 
Միջազգային Մրցույթ-Փառատոն» արտա-
հայ տու թյուններն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն: 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

միջազգային մրցույթ-փառատոների կազմա-
կերպում, մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130453 (111) 20174
(220) 05.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Թոփ մոդել» բարեգործական ՀԿ, 0038, 

Երևան, Շինարարների 10, բն. 47, AM
(442) 17.04.2013
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(540)

(526) «TOP MODEL», «International Competition-
Festival of Beauty and Fashion», «Մեժդու-
նարոդնիյ Կոնկուրս-Ֆեստիվալ Կրասոտի 
ի Մոդի» (ռուս.) և «Գեղեցկության և Նորա-
ձևության Միջազգային Մրցույթ-Փառատոն» 
արտահայտություններն ինքն ուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

միջազգային մրցույթ-փառատոների կազմա-
կերպում, մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20120954 (111) 20175
(220) 20.07.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 20.07.2022
(730) Արսեն Սուքիասի Թորոսյան, 0001, Երևան, 

Խանջյան 47, բն. 1, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «ART FAIR» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. արվեստի գործերի ցուցահանդես 

- վաճառք: 
____________________

(210) 20121548 (111) 20176
(220) 19.11.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 19.11.2022
(730) Քրյուել Մուսելբախ ԳմբՀ, DE
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ մարդու համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121549 (111) 20177
(220) 19.11.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 19.11.2022
(730) Քրյուել Մուսելբախ ԳմբՀ, DE
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ մարդու համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121576 (111) 20178
(220) 26.11.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա , JP
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ. փաս-
տաթղթերի և մագնիսական ժապավենների 
հանձնում.  փաստաթղթերի բազմացում 
(վերարտադրում). լուսապատճենահանում, 
գրամեքենաների, լուսապատճենահանման 
մեքենաների և տեքստային պրոցեսորների 
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վարձույթ. տեքստի մշակում. խրհրդատվություն 
գործարարության հարցերով՝ տպիչների, 
պատճենահանման մեքենաների, տեղեկա-
մուտների, ֆաքսիմիլային մեքենաների, 
վերոնշյալ ապրանքների ֆունկցիաներին 
համապատասխանող բազմաֆունկցիոնալ 
ապարատների, ցանցի սերվերների և այլ 
նմանատիպ գրասենյակային մեքենաների և 
սարքավորանքի, հեռահաղորդակցման ապա-
րատների և գործիքների շահագործման պայ-
ման ների և տպման արտադրողականության 
գործունեության հետ կապված, ինչպես նաև 
փաստաթղթերի կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդատվություն գործարարության հար-
ցերով՝ տպիչների, պատճենահանման մեքե-
նաների, տեղեկամուտների, ֆաքսիմիլային 
մեքենաների, վերոնշյալ ապրանքների ֆունկ-
ցիաներին համապատասխանող բազմա-
ֆունկցիոնալ ապարատների, ցանցի սերվեր-
ների և այլ նմանատիպ գրասենյակային 
մեքենաների և սարքավորանքների, հեռա-
հաղորդակցման ապարատների և գործիքների, 
էլեկտրոնային ապարատների ու գործիքների 
տպման հետ կապված համակարգչային 
համակարգերի շահագործման կառավարման, 
ինչպես նաև փաստաթղթերի կառավարման 
վերաբերյալ. գործարարական և առևտրային 
տեղեկատվության տրամադրում՝ տպիչների, 
պատճենահանման մեքենաների, տեղեկա-
մուտների, ֆաքսիմիլային մեքենաների, 
վերոնշյալ ապրանքների ֆունկցիաներին 
համապատասխանող բազմաֆունկցիոնալ 
ապարատների, ցանցի սերվերների և այլ 
նմանատիպ գրասենյակային մեքենաների 
և սարքավորանքի, հեռահաղորդակցման 
ապարատների և գործիքների, էլեկտրոնա-
յին ապարատների ու գործիքների տպման 
արտադրողականության ու շահագործման 
պայմանների գործունեության վերաբերյալ 
գործարարական տեղեկատվության հավաք-
ման, կառավարման ու վերլուծության հետ 
կապված. գրասենյակային պիտույքների (թա-
նաքի, տոների, գրասենյակային թղթի և պատ-
ճենահանման թղթի) պատվիրում և դրանց 
պաշարների կառավարում. համակարգչային 
ծրագրերի ու էլեկտրոնային համակարգչային 
համակարգի շահագործմամբ տպման ծառա-
յությունների վերաբերյալ գործարարության 

կառավարման հարցերով խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն գործարարության հար-
ցերով՝ տպիչների, պատճենահանման մեքե-
նաների, տեղեկամուտների, ֆաքսիմիլային 
մեքենաների, վերոնշյալ ապրանքների ֆունկ-
ցիաներին համապատասխանող բազմա-
ֆունկցիոնալ ապարատների, ցանցի սերվեր-
ների և այլ նմանատիպ գրասենյակային 
մեքենաների և սարքավորանքների, համա-
կարգչային համակարգի (ներառյալ` աշխա-
տակազմի կառավարումը) աշխատանքի 
արտադրողականության կառավարման հետ 
կապված. խորհրդատվություն գործարարության 
հարցերով՝ փաստաթղթերի ինդեքսավորման 
եղանակով թղթաբանության հետ կապված 
գործողությունների կառավարման վերաբերյալ. 
օնլայն պատվիրման ծառայություններ, ներ-
առյալ՝ լուսանկարչական գրքեր, ալբոմներ և 
օրացույցներ. ներմուծման - արտահանման 
ծառայություններ. տնտեսավարության կառույց-
ների տեղաբաշխումներ. առևտրային ավտո-
մատների վարձույթ. հովանավորների որո-
նում. մանրածախ վաճառքի ծառայություն. 
տվ յալների մշակման և դրանց վերաբերող 
խորհրդատվության ծառայություններ. լուսա-
պատճենահանում. փաստաթղթերի բազմացման 
(վերարտադրման) և տպման ծառայություն-
ներ. գրասենյակային մեքենաների վարձույթ. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների հետ կապ-
ված ցուցահանդեսների կազմակերպում և 
անցկացում. ներմուծման - արտահանման գործա-
կալություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալություններ. գովազդային գործա-
կալություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղա-

դրման համար. աուդիտ. վարձակալու-
թյան բյուրո. տվ յալների ավտոմատացված 
հիմնա պաշարի վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. գործարարական փորձա-
քննություն.  ապրանքների ցուցադրում. 
հաղոր  դագրությունների գրառում. հասա-
րա կա կան կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվու թյուն. վիճակագրական տեղեկատվու-
թյուն. հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. հետազոտություններ շուկա-
յագիտության ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. հորհրդատվություն 
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գործարարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների հաստիքների հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. կառավարում ստեղ-
ծագործական գործարարության ասպա-
րեզում. մամուլի նյութերի ամփոփում. գովազ-
դային նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
քարտուղարի ծառայություն. սղագրական 
ծառայություն. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
թերթերի բաժանորդագրության կազմակերպում 
(երրորդ անձանց համար). առևտրային ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. արմատախիլ արված անտառի 
գնահատում. բրդեղենի գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղե-
կատվության որոնում համակարգչային ֆայ-
լերում (երրորդ անձանց համար). օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման գործում. 
տնտեսական կանխագուշակում. աճուրդային 
վաճառք. ապրանքների առաջխաղացում (երրորդ 
անձանց համար). գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. գովազդային ժամա-
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. առևտրային ավտոմատների վար-
ձույթ. լուսապատճենահանող սարքերի վար-
ձույթ. գովազդային տեքստերի հրատա-
րակում. մեքենագրման աշխատանքներ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում. նմուշ-
ների տարածում. գովազդային նյութերի տա-
րածում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
բազմացում (վերարտադրում). տեղեկատվության 
հավաքում տվ յալների համակարգչային 
հիմնապաշարներից. տվյալներ գործնական 
(գործա րարական) գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվ յալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում. 

հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
մասին. թերթերի գովազդային խորագրերի 
կազմում. բեռնատար գնացքակազմերի կազ-
մում համակարգիչների միջոցով. հոգե բա-
նական տեստավորում աշխատանքի ընդու-
նելու համար. հյուրանոցային գործերի կառա-
վարում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. մանե-
կենների ծառայություններ գովազդի կամ 
ապրանքների առաջխաղացման համար. 
ձեռնարկությունների տեղափոխման հետ 
կապված ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերի ապա-
հովում ապրանքներով). հեռա խոսազան գերին 
պատասխանելու հարմարանքների (ապա-
րատ ների) ծառայություններ (բացակայող աբո-
նենտների համար). լուսապատճենահանում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. վարկային 
գործակալություններ. պարտքերի բռնա գանձ -
ման գործակալություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ իրակա-
նացնող գործակալություններ. մաքսային 
գործակալություններ. ֆինանսական վերլու-
ծություններ. ագարակների և հողագործական 
տնտեսությունների վարձակալում. տարա ժամ-
կետ վճարումով առք ու վաճառքի ֆինանսա-
վորում. խնայբանկեր. բնակարանային բյու-
րոներ. վարձակալական վճարների գան-
ձում. ճամփորդական վճարագրերի թողար-
կում. կրեդիտային քարտերի թողարկում. 
արժեթղթերի թողարկում. կապիտալ ներ-
դրումներ. տեղեկատվություն ապահո վա-
գրության հարցերով. ֆինանսական տեղեկա-
տվություն. քլիրինգ (ֆինանսական). հորհրդա-
տվություն ապահովագրության հար ցերով. 
հորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
բորսայական գնանշումներ. առևտրա արդյու-
նաբերական գործունեության վերացում. միջ-
նորդական գործունևություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. սպասարկում 
դեբիտ քարտերով. սպասարկում կրեդիտ 
քարտերով. բանկային գործառնությունների 
իրականացում ինտերնետով. գործոնում. 
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դրամական հավաքագրումների կազմակերպում. 
հնաոճ (արժեքավոր) իրերի գնահատում. 
թանկարժեք (ոսկերչական) իրերի գնահատում. 
նամականիշների (դրոշմանիշների) գնա-
հատում.  անշարժ գու յքի  գնահատում. 
դրամա գիտական իրերի  գնահատում . 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. ֆինանսական գնահատումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գործառ-
նու թյուններ, անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառ նություններ). դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների հա-
մա կարգով. երաշխավորություն. բորսայական 
միջնորդություն. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
միջնորդություն ապահովագրման դեպքում. 
վարկերի (փոխառությունների) ընձեռում. 
վարկերի (փոխառությունների) ընձեռում 
գրավի դիմաց. վճարագրերի իսկության 
ստուգում .  բարեգործական միջոցների 
հավա քագրում. անշարժ գույքի հանձնում 
վարձա կալության. ոչ բնակելի տարածքների 
հանձնում վարձակալության. բնակարանների 
հանձնում վարձակալության. ֆինանսական 
հովանավորություն. վարկ (փոխառություն) գրավի 
դիմաց. վարկ (փոխառություն) տարաժամկետ 
մարման պայմանով. ապահովագրություն. 
բնակելի ֆոնդի կառավարում. անշարժ գույքի 
կառավարում. ապահովագրության վիճա-
կագիրների ծառայություններ. բանկային 
ծառա յություններ. կենսաթոշակների վճար ման 
ծառայություններ. խնամակալական ծառա-
յություններ. փոխադարձության սկզբունքով 
հիմնադրամների հիմնում. ֆինանսավորում. 
անկիզելի պահարաններում պահպանության 
ծառայություններ. արժեքավոր (թանկարժեք) 
իրերի պահպանության ծառայություններ 
հարկային փորձաքննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. շինարա-
րության վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում. էլեկտրական սարքավորումների 
վերանորոգում և տեղադրում. գրասենյակային 
մեքենաների և ապարատների սպասարկում և 
վերանորոգում. էլեկտրոնային ապարատների 
(տպիչների, պատճենահանման մեքենաների, 
ֆաքսիմիլային մեքենաների, տեղեկամուտների, 
վերոնշյալ ապրանքների բազմաֆունկցիոնալ 

մեքենաների, լուսանկարչական ապարատ-
ների, կիսահաղորդիչ տեխնոլոգիական 
սարքա վորանքի, բժշկական սարքավորանքի 
և հեռարձակման սարքավորանքի) վերա-
նորոգում և տեղադրում. oդի լավորակման 
սարքա վորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
վերանորոգում. Էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում. 
սանիտարատեխնիկական սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. լուսավորման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
նավաշինություն. փականքների (փակող սարքերի) 
նորոգում. հակակոռոզիական (հակաքայքայիչ) 
մշակում. պահպանական ազդասարքերի 
տեղադրում և վերանորոգում. հեռախոսների 
տեղադրում և վերանորոգում. դանակների 
սրում. պոմպերի կամ մղման պոմպերի վերա-
նորոգում. արհեստական ձյան ծածկույթի 
ստեղծման ծառայություններ. արվեստի գործերի 
վերականգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. լողավազանների տեխնիկական 
սպասարկում. ձեռքի գործիքների վերանորո-
գում. ոսկերչական իրերի և աքսեսուարների 
վերանորոգում. սպորտային սարքավորումների 
վերանորոգում և տեղադրում. ասֆալտապատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված մեքենա ների 
վերականգնում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. դողածածկանների ռետի-
նացում (վերանորոգում). շինարարական 
կառուցվածքների հերմետիկացում. սպիտա-
կեղենի արդուկում. հագուստի արդուկում 
գոլորշով. ախտահանում. կրծողների ոչնչա-
ցում. լեռնային օգտակար հանածոների արդյու-
նահանում. դանակների սրում. կառույց ների 
մեկուսացում. տեղեկատվություն վերանորոգման 
հարցերով. տեղեկատվություն շինարարության 
հարցերով. աղյուսի շարում. գամում (գամակցում). 
լաքապատում. կրկնական անագապատում 
(կլայեկում). շինարարական փայտամածների 
մոնտաժում. ճանապարհների սալարկում. 
ավտոմեքենաների լվացում. պատուհանների 
լվացում. տրանսպորտային միջոցների լվացում. 
կահույքի խցում. շինարարական աշխատանք-
ների ստուգիչ – կառավարիչ վերահսկողություն. 
հագուստի նորացում. տրանսպորտային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

26 .08 . 20 13

միջոցների հակակոռոզիական (հակաքայքայիչ) 
մշակում. սենյակ – սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. պաս-
տառների փակցնում. ցուցանակների ներկում և 
նորացում. շենքերի արտաքին մակերևույթների 
մաքրում. տրանսպորտային միջոցների ողորկում. 
մեքենաների վարձույթ փողոցների խնամքի 
(մաքրման) համար. մեքենաների վարձույթ 
մաքրման համար. շինարարական տեխնիկայի 
վարձույթ. շինարարական տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. ջրմուղային աշխատանք-
ներ. քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքածածկային աշխատանքներ. ներկա-
րարական աշխատանքներ .  ստորջր յա 
վերանորոգման աշխատանքներ. հյուսն – 
կարմրա փայտագործի վերանորոգման աշխա-
տանքներ. ծեփագործական աշխատանք-
ներ. հանքերի շահագործում. անձրևա  կալ-
ների նորոգում. հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների վերանորոգում և տեխ-
նիկա կան սպասարկում. այրոցների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և տեխ-
նիկական սպասարկում. ինքնաթիռների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
անկիզելի պահարանների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
վերանորոգում և խնամք. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. պոմպերի վերանորոգում. կոշիկի 
վերանորոգում. հագուստի վերանորոգում. 
տրանս պորտային միջոցների վերանորոգում. 
լուսանկարչական ապարատների վերանորոգում. 
կահույքի վերականգնում. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. շինարարական կառուց-
վածքների քանդում. պահեստների կառուցում 
և վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
սպասարկման կայաններ. լվացք. սպիտակեղենի 
լվացում լվացքատներում. նավթատարների 
շինարարություն և տեխնիկական սպասարկում. 
ջրապատնեշների, պատվարների շինարա-
րություն. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների շինարարություն. արդյունա-
բերական ձեռնարկությունների շինարարություն. 
տոնավաճառային կրպակների և տաղավարների 
շինարարություն. շինարարություն. մահուդի 
լմում. շենքերի ներքնամասի կարգի բերում 
(մաքրում). փողոցների կարգի բերում (մաքրում). 

մակաբույծների ոչնչացում (բացառությամբ 
գյուղատնտեսական վնասատուների). ոռոգ-
ման սարքավորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում. վերելակների տեղադրում և վերա-
նորոգում. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. վառարանների 
տեղադրում և վերանորոգում. հեռախոսների 
տեղադրում և վերանորոգում. օդի լավո-
րակ ման սարքավորումների տեղադրում և 
վերա նորոգում. հրդեհային ազդասարքերի 
տեղադրում և վերանորոգում. սառնարանային 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
էլեկտրասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում 
և վերանորոգում. գրասենյակային սարքա-
վորումների տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. մեքենայական 
սարքավորումների տեղադրում, վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. կահույքի խնամք. 
ծխանցքերի մաքրում. գոլորշու կաթսաների 
մաքրում և վերանորոգում. հագուստի մաքրում. 
չոր մաքրում. տրանսպորտային միջոցների 
մաքրում. ձևավոր (նախշավոր) սպիտակեղենի 
մաքրում. կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում 
և խնամք. մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում 
և խնամք. հղկում չեչաքարով կամ ավազով.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. լրա-
տվա կան գործակալություն. հեռուստա տե սա-
յին հեռարձակում. հեռուստատեսային մալու-
խային հեռարձակում. հաղորդագրու թյուն ների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռա հա ղոր դակ-
ցության ծառայություններ). տեղե կա տվու թյուն 
հեռակապի հարցերով. հեռահա ղորդակցական 
միացումներ և երթու ղա վորում (հաղորդակցու-
թյան առբերման գործընթաց ցանցի միջոցով՝ 
լավագույն ուղիով). հեռահաղորդակցության 
համաշխարհային համակարգչային ցանցեր 
մուտքի ապահովում (պրովայդերների ծառա-
յություններ). հեռահաղորդակցության համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցերի հետ 
հեռահաղորդակցական կապի ապահովում. 
հաղորդագրությունների ապահովում. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրությունների 
և պատկերների հաղորդման ապահովում. 
շտապ հայտարարությունների հաղորդում. 
հեռագրերի հաղորդում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրությունների հաղորդման համար 
սարքավորանքի վարձույթ. մոդեմների վար-
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ձույթ. հեռահաղորդակցական կապի համար 
սարքավորանքի վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. ֆաքսիմիլային ապա-
րատների վարձույթ. ռադիոհեռարձակում. 
օպտիկաթելքային կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. համակարգչային տերմինալների օգնու-
թյամբ իրագործվող կապ. արբանյակային կապ. 
հեռագրակապ. հառախոսակապ. ֆաքսիմիլային 
կապ. անհատական ռադիոկանչի (փեյջինգային) 
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրո-
նային կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հեռակոնֆերանսների ծառայություններ. աբո-
նենտային հեռագրակապի (տելեքսի) ծառա-
յություններ. հեռագրակապ ապահովելու (ըն-
ձեռելու) ծառայություններ. հեռախոսակապ 
ապահովելու (ընձեռելու) ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահ պա-
նում. ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում. գույքի (ունեցվածքի) փրկության 
ծառայություններ. ավտոմոբիլային փոխա-
դրումներ. ծովային փոխադրումներ. փոխադրում 
սայլային տրանսպորտով (կենդանաքաշ 
փոխադրամիջոցով). ջրային տրանսպորտի 
վարձույթ. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ավտոտրանսպորտի կայանատեղերի վար-
ձույթ. կաշեփոկերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. էներգիայի 
բաշխում. ցրիչների (թղթակցության կամ 
ապրանքների) ծառայություններ. փոխադրում 
խողովակաշարով. հաշմանդամների բազկաթոռ-
ների վարձույթ. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ավիափոխադրումներ. ավտո-
բուսների վարձույթ. ավտոտնակների վար-
ձույթ. փակ ավտոկանգառների վարձույթ. 
թռչող ապարատների վարձույթ. պահեստների 
վարձույթ. ճանապարհորդության համար տոմ-
սերի ամրագրում. շշալցման ծառայություն. 
ճա նա պարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում. ճանապարհորդությունների երթուղիների 
ամրագրում. տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. քարշակում. տրանսպորտային 
միջոց ների քարշակում վնասվածքի դեպքում. 
ջրաբաշխում. թերթերի տեղ հասցնում. թղթակ-
ցության տեղ հասցնում. փաթեթավորված 
բեռների տեղ հասցնում. ապրանքների տեղ 
հասցնում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
տեղ հասցնում. ծաղիկների տեղ հասցնում. 

ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն. տրանս-
պորտային լոգիստիկա. տեղեկատվություն 
փոխադրումների հարցերով. տեղեկատվություն 
պահեստներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. փրկարարական գործողություններ. 
կրուիզների կազմակերպում. փոխադրումներ 
ապրանքատար ավտոտրանսպորտով. աղբի 
փոխադրում (տեղափոխում) և բեռնաթափում. 
կահույքի փոխադրում (տեղափոխում). կա-
հույքի փոխադրում (տեղափոխում) տեղից – 
տեղ տեղափոխվելիս. փոխադրում (տեղա-
փոխում) կցանավերով (լիխտերներով). փոխա-
դրում (տեղափոխում) լաստանավերով. ճանա-
պարհորդների փոխադրում (տեղափոխում). 
ապրանքների փոխադրում (տեղափոխում) 
նավերով (նավավարձակալում). արժեքների 
փոխադրում (տեղափոխում) զրահապատ 
տրանսպորտով. ավտոբուսային փոխադրում-
ներ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. փոխա-
դրումներ ջրային տրանսպորտով. երկաթուղային 
փոխադրումներ. ուղևորային փոխադրումներ. 
փոխադրումներ գետային տրանսպորտով. 
բեռների տեղափոխում. ջրասույզ եղած (խոր-
տակված) նավերի վերհանում (բարձրա ցում). 
օգնություն տրանսպորտային միջոցների 
վնասվածքների դեպքում . միջնորդություն 
ծովային փոխադրումների հարցերում. միջ-
նոր դություն փոխադրումների ժամանակ. 
միջնորդություն նավավարձակալման ժամա-
նակ. ավտոմեքենաների վարձույթ (վար-
ձակալո ւթ յո ւն ) .  վագոնների վարձու յթ . 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. բեռնարկղերի 
վարձույթ ապրանքների պահպանման համար. 
ձիերի վարձույթ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. սառնոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. բեռնման 
- բեռնաթափման աշխատանքներ. բեռնաթափ-
ման աշխատանքներ. էլեկտրաէներգիայի 
բաշխում. ապրանքների կշռաբաշխում (կշռա-
ծրարում). ջրարգելակների կառավարում. սանի-
տարական տրանսպորտ. ավտոտնակների 
հանձնում վարձակալության. տրանսպորտային 
միջոցների փակ կայանատեղերի հանձնում 
վարձակալության. պահեստների հանձնում 
վարձակալության. սառցահատային ծառա-
յություն. նավատարի (լոցմանի) ծառայություն. 
խմելու ջրի մատակարարման ծառայություն. 
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ճանապարհորդների ուղեկցում. ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ. նավերի 
փրկարարական աշխատանքներ. տաքսա-
մոտորային տրանսպորտ. երթևեկություն 
տրամվայով. տրանսպորտային միջոցներ 
փրկարարական ծառայո ւթ յան համար. 
ապրանքների փաթեթավորում. ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ. 
վարորդների ծառայություններ. ջրային զբո-
սանքի տրանսպորտի ծառայություններ. 
տրանսպորտային ծառայություններ. տուրիս-
տական գործակալությունների ծառայություններ 
(բացառությամբ հյուրանոցներում և պանսիոն(ատ)
ներում տեղերի ամրագրման). նամակագրության 
նախավճարում. նավավարձակալում. տվյալների 
կամ փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. նավակների պահպանություն. 
ապրանքների պահպանություն. ապրանքների 
պահպանություն պահեստներում. տուրիստական 
էքսկուրսիաներ. բեռների առաքում.

դաս 40. նյութերի մշակում. թվային լուսա-
նկարների տպագրում. տպագրման բնագա-
վառում տեղեկատվության տրամադրում. 
թղթի վերջնամշակում. մանածագործական 
իրերի վերջնամշակում. վուլկանացում (նյու-
թերի մշակում). մորթու մշակում. հյութի 
մզում (քամում) պտուղներից. ասեղնա գոր-
ծություն. գալվանապատում. փորագրում. 
վնա սակար նյութերի ակտիվազերծում. 
օդի հոտազերծում. դաբաղում. մետաղ ների 
մխում. սննդամթերքի սառեցում. ոսկեզօծում. 
տեղեկատվություն նյութերի մշակման հար-
ցերով. կադմիումապատում. գործվածքների 
փայլարդում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պահածոյացում. սննդամթերքի ապխտում. 
կաշվի  ներկո ւմ .  մորթիների  ներկո ւմ . 
կոշիկի ներկում. մանածագործական իրերի 
ներկում. գործվածքների ներկում. վիմա-
գրություն. մետաղների ձուլում. մորթիների 
փայլեցում. անագապատում (կլայեկում). 
պղնձապատում. խրտվիլակների խծուծում 
(խցում). մագնիսացում. նիկելապատում. 
թղթի մշակում. ջրի մշակում. փայտանյութի 
մշակում. կինոժապավենների մշակում. կաշվի 
մշակում. մետաղների մշակում. մորթիների 
մշակում. մորթիների մշակում հակացեցային 
միջոցներով. աղբի և թափոնների կրկնական 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 

հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում չճմրթվելու հատկու-
թյուն հաղորդելու համար. գործվածքների 
մշակում հրակայունություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների, մանածագործական իրերի 
մշակում. մաքրամշակում. բրդի մշակում. 
գեղարվեստական աշխատանքների շրջանակում. 
գործվածքների եզրապատում. ապակիների 
ներկում մակերևութային ծածկութապատմամբ. 
օդի թարմացում. գործվածքների սպիտա կե-
ցում. օդի զտում. զոդում. հագուստի ձևափո-
խում (վերափոխում). նավթի վերամշակում 
(քիմիական). թափոնների վերամշակում. 
նկարների տպագրում.  լո ւսանկարների 
տպագրում. օֆսետ տպագրություն. մետա-
ղապատում. պոլիգրաֆիա. ողորկում հղկա-
նյութերով. ալյուրի աղացում. հագուստի կարում. 
հյուսելու մեքենաների վարձույթ. գեներատոր-
ների վարձույթ. բարակ թերթերի գլոցում. 
լուսանկարչական ժապավենների հայտածում 
(երևակում).  բրուտագործական (կավա-
գործական) աշխատանքներ. դարբնոցային 
աշխատանքներ. հավաքման – տեղակայման 
աշխատաքներ ըստ պատվերի (երրորդ անձանց 
համար). կազմարարական աշխատանքներ. 
ապակեգործական աշխատանքներ. թամբա-
գործական աշխատանքներ. աղ(աց)ում. գործ-
վածքների ձևում. սղոցում. զտ(արկ)ում. անտառի 
հատում և մասնատում. մորթիների կոկում. 
արծաթապատում. աղբի այրում. լազերային 
փորագրում. հինում (ջուլհակություն). մնացուկ-
ների և վերականգնված հումքի տեսակավորում 
(վերամշակում). լուսանկարչական հորինվածքի 
կազմում. կտորի (գործվածքի) մգդակում. ռան-
դում. անասունների սպանդ. աղբի և թափոնների 
ոչնչացում. գործվածքի նստեցում (մտնելը). 
ատամնատեխնիկների ծառայություններ. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
էներգիա արտադրելու ծառայություններ. 
դերձակների ծառայություններ. քիմիական 
մաքրման ծառայություններ. մորթիների ձևա-
կերտում ըստ պատվերի. լուսափորագրում. 
ֆրեզում. քրոմապատում (քրոմազօծում). գունա-
բաժանում (պոլիգրաֆիա). ցինկապատում. 
մետաքսատպություն. օպտիկական ապակու 
հղկում.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. լուսանկարչական և տեսաալբոմների 
արտադրություն. թվային պատկերների, լուսա-
նկարչական գրքերի և ալբոմների ստեղծման, 
նախագծման (գծագրման), կազմակերպման, 
դիտման և տարածման համար գրքերի, ալբոմ-
ների և ամսագրերի տեսքով (չբեռնավորվող) 
էլեկտրոնային հրապարակումների ապահո-
վում. լուսանկարման օնլայն ծառայություններ. 
հրատարակչական օնլայն ծառայություններ, 
մասնավորապես` թվային պատկերների, 
լուսանկարչական գրքերի և ալբոմների 
ստեղծման, նախագծման (գծագրման), 
կազմակերպման, դիտման և տարածման 
համար էլեկտրոնային գրքերի, ալբոմների և 
ամսագրերի տեսքով հրատարակություններ. 
լուսանկարների կրկնօրինակում CD –ների, 
CD-ROM -ների, սկավառակների, քարտերի և 
տեղեկատվության էլեկտրոնային կրիչների վրա. 
թվային լուսանկարման և շարժապատկերների 
(անիմացիա) արտադրության բնագավառում 
տեղեկատվության տրամադրում. նկարիչներին 
մոդելներ տրամադրող գործակալություններ. 
ակադեմիաներ (ուսուցում). թենիսի կորտերի 
վարձույթ. սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. գրադարաններ՝ դուրս տրվող 
գրքերով. ներկայացումների տոմսերի ամրա-
գրում. տեսագրում. դաստիարակում նախա -
դպրոցական հիմնարկներում. ֆիզի կա կան 
դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. կենդա-
նիների վարժեցում. կրկնօրինակում. մոլեխաղեր. 
գրքերի հրատարակում. տեղեկատվություն 
կրթության և դաստիարակության հարցերով. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով. 
կինոստուդիաներ. առողջարարական ակումբ-
ներ. զվարճանքի և մշակութա–լուսավորական 
ակումբներ. գիշերային ակումբ - սրճարաններ. 
հրապարակումների մակետավորում, բացա-
ռությամբ գովազդայինի. միկրոֆիլմերի 
ստեղ ծում. տեսագրությունների մոնտաժում. 
հեռուստա - և ռադիոծրագրերի մոնտաժում. 
երաժշտասրահներ. երաժշտություն գրելը. 
ապահովում ինտերակտիվ խաղերով (համա-
կարգչային ցանցի օգնությամբ). ապա հովում 

ինտերակտիվ էլեկտրոնային հրապարա-
կումներով (չբեռնավորված). կրոնական 
կրթություն. մարմնամարզության ուսուցում. 
հեռակա ուսուցում. գործնական հմտություն ների 
ուսուցում (ցուցադրմամբ). պարահանդեսների 
կազմակերպում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութա – լուսավորական նպա-
տակներով. հանգստի կազմակերպում. կոլոք-
վիումների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. հմտությունների ուսուցման 
կազմակերպում և անցկացում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում. ուսումնական 
կամ զվարճալի մրցանակաբաշխությունների 
կազմակերպում. վիճակախաղերի կազմա-
կերպում. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում զվարճալի նպատակներով. 
հանգստի բազաներում զվարճությունների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմա-
կերպում (իմպրեսարիոների ծառայություն-
ներ). սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
զվար ճանքի (ատրակցիոն խաղերի) զբոս-
այգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղոր դում-
ներ. շարժական գրադարաններ. մասնա-
գիտական վերապատրաստում. կարաոկեի 
սարքավորանքի  տրամադրո ւմ .  գո լֆի 
դաշտերի տրամադրում. սպորտային սար-
քերի տրամադրում.  խաղադահլիճների 
ծառա յությունների տրամադրում. կինոդահ-
լիճների ծաառայությունների տրամադրում. 
թատերականացված ներկայացում ներ . 
թատերական ներկայացումներ.  քննու -
թյունների անցկացում. ֆիտնեսի դասերի 
անցկացում. սպորտային մրցումների պլանա-
վորում (կարգավորում). տեսաֆիլմերի արտա-
դրություն. կինոֆիլմերի արտադրություն. 
ձայնագրությունների վարձույթ. ձայնա գրու-
թյունների սարքավորումների վար ձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. տեսամագնի-
տոֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վար-
ձույթ. դեկորացիաների վարձույթ շոու ծրա-
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գրերի համար. խաղալիքների վարձույթ. 
կինոպրոյեկտորների և կինոսարքավորում-
ների վարձույթ. կինոֆիլմերի վարձույթ. 
խաղերի համար սարքավորանքի վարձույթ. 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
լուսավորության ապարատուրայի վարձույթ. 
ռադիո - և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար. ռադիո 
և հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ստորջրյա ընկղմման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ 
(բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների). 
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. 
հրապարակումներ սեղանի էլեկտրոնային 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
գրքերի և պարբերականների ինտերակ-
տիվ հրապարակում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում (բացառությամբ գովազդային 
նյութերի). զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
հ յ ո ւ րերի  զբաղեցման  (զվարճացման) 
կազմակերպում. զվարճություններ. տեքստերի 
խմբագրում, բացառությամբ գովազդայինի. 
կենդանաբանական այգիներ. նորությունների 
ծառայություն. հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում (զվարճություններ). երաժշտության 
ստեղծագործում. սպորտային ճամբարներ 
(ստաժավորում). ենթագրերի կատարում. 
դիսկ ժոկեի ծառայություն. անձնական մար-
զիչների ծառայություններ. գեղագրերի ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ. թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ. նվագախմբերի ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ. ձայնագրությունների 
ստուդիաների ծառայություններ. տոմսերի 
տարածման ծառայություն (զվարճություն). 
դասախոսների, հրահանգիչների ծառայու թյուն-
ներ. սպորտային ճամբարների ծառայություն. 
բանավոր թարգմանիչների ծառայություններ. 
թվային պատկերման ձևավորում. լուսանկարում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. մեքենաների, 
ապարատների և գործիքների (ներառյալ` 
դրանց մասերի) կամ այդպիսի մեքենաներից, 
ապարատներից և գործիքներից բաղկացած 
համակարգերի նախագծում. նախագծում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ-
մում կամ ծրագրային ապահովման տեխ-
նիկական սպասարկում. տեխնիկական խորհրդի 
տրամադրում համակարգիչների, ավտո-
մոբիլների և այլ մեքենաների աշխատանքի, 
շահագործման և այլ հարցերով, որոնք պա-
հան ջում են օպերատորների անհատական 
գիտելիքների, փորձի կամ հմտության բարձր 
որակ՝ բավարարելու համար պահանջվող 
ճշգրտությունը դրանց շահագործման համար. 
գործիքների, ապարատների և մեքենաների 
փորձարկում կամ հետազոտություն. չափիչ 
սարքերի վարձույթ. համակարգիչների վարձույթ. 
լաբորատոր ապարատների և գործիքների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման տրամադրում. 
ծրագրային ապահովման տրամադրման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ինտեգրված ծրագրերի տրամադրում՝ թվային 
ֆոտոխցիկից և տեղեկամուտից պատկերի 
ներանցման, մոնտաժման, մշակման, տպման, 
գրառման թվային կրիչների, ներառյալ՝ CD-
ROM-ների վրա գրառման համար. թվային 
ֆոտոխցիկից և տեղեկամուտից պատկերի 
ներանցման, մոնտաժման, մշակման, տպման 
գրառման թվային կրիչների, ներառյալ՝ CD-
ROM-ների վրա գրառման համար ինտեգրված 
ծրագրերի  տրամադրման վերաբեր յա լ 
տեղեկատվության տրամադրում. թվային 
ֆոտոխցիկից և տեղեկամուտից պատկերի ներ-
անցման, մոնտաժման, մշակման, տպման, 
գրառման թվային կրիչների, օրինակ՝ CD-
ROM-ների վրա գրառման համար օնլայն 
չբեռնավորվող ինտեգրված ծրագրերի ժամա-
նակավոր օգտագործման տրամադրում 
համակարգ   չային ցանցի միջոցով. թվային 
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ֆոտո  խցիկից և տեղեկամուտից պատկերի 
ներանցման, մոնտաժման, մշակման, տպման, 
գրառման թվային կրիչների, օրինակ` CD-ROM-
ների վրա գրառման համար օնլայն չբեռնավորվող 
ինտեգրված ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում գլոբալ ցանցի 
միջոցով. թվային ֆոտոխցիկից և տեղեկամուտից 
պատկերի ներանցման, մոնտաժման, մշակման, 
տպման գրառման թվային կրիչների, օրինակ` CD-
ROM-ների գրառման համար օնլայն բեռնավոր-
վող և չբեռնավորվող ինտեգրված ծրագրերի 
համակարգչային ցանցի միջոցով տրամադրման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
թվային ֆոտոխցիկից և տեղեկամուտից 
պատկերի ներանցման, մոնտաժման, մշակման, 
տպման, գրառման թվային կրիչների, օրինակ` 
CD-ROM-ների վրա գրառման համար օնլայն 
բեռնավորվող և չբեռնավորվող ինտեգրված 
ծրագրերի գլոբալ ցանցով տրամադրման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային ցանցով օնլայն չբեռնավորվող 
ծրագրային ապահովման ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում. համակարգչային 
ցանցով օնլայն չբեռնավորվող ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. գլոբալ ցանցով օնլայն չբեռ-
նավորվող ծրագրային ապահովման ժամա-
նակավոր օգտագործման տրամադրում. համա-
կարգչային ցանցով օնլայն բեռնավորվող 
և չբեռնավորվող ծրագրային ապահովման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
գլոբալ ցանցով օնլայն բեռնավորվող և չբեռ-
նավորվող ծրագրային ապահովման վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային ցանցով օնլայն չբեռնավորվող 
ծրագրային ապահովման ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում. գլոբալ ցանցով 
օնլայն չբեռնավորվող ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում. 
համակարգչային ցանցով օնլայն բեռնավորվող 
և չբեռնավորվող ծրագրային ապահովման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
գլոբալ ցանցով օնլայն բեռնավորվող և 
չբեռնավորվող ծրագրային ապահովման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
վեբ - կայքերի կազմում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. վեբ-
սերվերների վարձույթ. թվային պատկերների, 

լուսանկարչական գրքերի և բացիկների 
ստեղծման, նախագծման (գծագրման), 
կազմակերպման, դիտման և տարածման 
համար օնլայն չբեռնավորվող ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. երրորդ անձանց համար վեբ – 
կայքերի տեղադրում. օնլայն չբեռնավորվող 
ծրագրային ապահովման տրամադրում՝ 
լուսանկարչական և տեսաալբոմների հետ 
օգտագործման համար, մասնավորապես` 
լուսանկարների և տեսանյութերի պահ-
պան ման, տարածման, մոնտաժման, ներ-
բեռնման, բեռնավորման և տպման համար. 
լուսանկարչական և տեսաալբոմների ստեղծ-
ման, տարածման և ընթերցման հետ կապված 
օնլայն ծառայություններ. օնլայն չբեռնավոր-
վող ծրագրային ապահովման տրամադրում՝ 
լուսանկարչական և տեսաալբոմների, մաս-
նավորապես` լուսանկարների և ֆիլմերի 
պահպանման, տարածման, մոնտաժման, 
ներբեռնման, բեռնավորման և տպման համար. 
ջրի անալիզ. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. ձեռագրի վերլուծություն. 
քիմիական անալիզ. ճարտարապետություն. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
վերականգնում. արդյունաբերական նախա-
գծում. երկրաբանական փորձաքննություն. 
գեղարվեստա - գծանկարչական նախագծում. 
տեղեկատվական համակարգերի պաշտ-
պանություն վիրուսներից. նավթի հանքատեղերի 
բնագավառում փորձաքննություն. տեխնի-
կական նախագծերի հետազոտում. ճարտա-
րագիտություն. համակարգչային ծրագրերի 
տեղակայում. օդերևութաբանական տեղեկա-
տվություն. նյութերի փորձարկումներ. մանա-
ծագործական իրերի փորձարկումներ. հետա-
զոտություններ մանրէաբանության բնագա-
վառում. հետազոտություններ կենսաբանության 
բնագավառում. հետազոտություններ երկրա-
բանության բնագավառում. հետազո տու-
թյուններ շրջակա միջավայրի բնագավառում. 
հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի բնա-
գավառում. հետազոտություններ մեխանիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ իրա-
վունքի բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. նոր ապրանքների 
(արտադրատեսակների) հետազոտում և մշա-
կում (երրորդ անձանց համար). նավթային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

26 .08 . 20 13

հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ստորջրյա հետա -
զո  տություններ. տեխնիկական հետա զո-
տություններ. տրամաչափում. խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
բնագավառում. խորհրդատվություն շինա-
րարության, ճարտարապետության հարցերով. 
հսկողություն նավթահորերի նկատմամբ. 
որակի հսկողություն. ավտոմոբիլային տրանս-
պորտի տեխնիկական վերահսկողություն. 
տեղագրական չափումներ. հագուստի մոդե-
լավորում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. ծրագրային ապահովման տեխ-
նիկական սպասարկում. հեռավոր մուտքի 
հնարավորությամբ համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ. արվեստի գործերի 
իսկության որոշում. ինտերիերների ձևավորում. 
փայտանյութի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. փաստաթղթերի տեսածրում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. 
քաղաքների հատակագծերի կազմում. գիտական 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում ջերմոցային գազերի արտանետ-
ման նվազեցման հետ կապված. համացանցի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
տվ յալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգիչների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման միջոցների 
վարձույթ. երկրաբանական հետախուզում. 
նավթի հանքավայրերի (նավթահորերի) հետա-
խուզում. համակարգչային ծրագրերի բազմա-
ցում. պլանների մշակում շինարարության 
բնագավառում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ամպերի ցրում. էներգիայի խնայման 
հարցերով խորհուրդներ. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. գործերի կառա-
վարում հեղինակային իրավունքի բնագա-
վառում. ծառայություններ քիմիայի բնագա-
վառում. դիզայներների ծառայություններ փաթե-
թավորման բնագավառում. ծառայություններ 
արդյունաբերական գեղագիտության բնա-
գավառում. ֆիզիկա (հետազոտություն). ինժենե-
րատեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամա նակա-
վոր բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրա-

գրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոն ներում) 
զբաղվող գործակալություններ. ժամա նակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. շինությունների 
(սենյակների) վարձակալում հանդիպումների 
անցկացման համար. հանգստի բազաներ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. տեղերի 
ամրագրում օթևանատներում. տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցներ. ծերանոցներ. խորտկարաններ. 
սրճարաններ. նախաճաշարաններ. մոթելներ. 
օթևանատներ. օթևանատներ կենդանիների 
համար. խոհանոցային սարքավորանքի 
վարձույթ. կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի 
և ամանեղենի վարձույթ. վրանների վարձույթ. 
շարժական շինությունների վարձույթ. խմե-
լու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. ռեստո-
րաններ. ինքնասպասարկման ռեստո րան-
ներ. ճաշարաններ արդյունաբերական ձեռ-
նար կություններում և ուսումնական հաս-
տատություններում. հանգստի բազաների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություն-
ներ. քեմպինգների ծառայություններ. կերա-
կրատեսակների պատրաստման և առաքման 
(տուն հասցնելու) ծառայություններ. մանկա-
մսուրներ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ. 
հասարակական բաղնիքներ. թուրքական 
բաղնիքներ. հիվանդանոցներ. լանդշաֆտի դի-
զայն. թունամոլների թունազերծում. հանգստյան 
կամ առող ջարանային տներ. բուժ քրոջ 
խնամքով տներ. պսակների պատրաստում. 
մազերի պատվաստում. խորհրդա տվություն 
դեղագործության հար ցերով. բուժում հոմեո-
պատիկ լուծա մզուքներով. մանիկյուր. մանուալ 
թերա պիա. մերսում. բանջարաբուծություն. 
արհես տական բեղմնավորում. վարսա վիրա-
նոցներ. մանկաբարձական օգնու թյուն. անաս-
նաբուժական օգնություն. ատամ  նաբու-
ժական օգնություն. բժշկական օգնություն. 
ծառատունկ ջերմոցային գազերի վնասակար 
արտանետման ազդեցության նվազեցման 
նպատակով. բժշկական սարքավորանքի 
վարձույթ. սանիտարատեխնիկական սար-
քա վորանքի վարձույթ. գյուղատնտեսական 
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սարքավորանքի վարձույթ. պարարտանյու-
թերի և այլ գյուղատնտեսական քիմիկատների 
տարածում (ցրելով) օդային և մակերևու-
թային եղանակներով. կենդանիների բուծում. 
այգեգործություն. դեկորատիվ - բնանկարային 
այգեգործություն. գեղեցկության սրահներ. 
առողջատներ. արյան բանկերի ծառայություն. 
սանիտարական ծառայություն. ծաղկային 
հորինվածքների կազմում (ձևավորում). դաջում. 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառագործության վնասատուների ոչնչացում. 
մոլախոտերի ոչնչացում. ջերմուկաբուժական 
կենտրոնների ծառայություններ. ակնաբույժ-
ների ծառայություններ. ակվամշակույթի բնա-
գավառում ծառայություններ. դիմահարդարի 
ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. օպտիկայի մասնագետ-
ների ծառայություն. բուծարանագետների 
ծառայություններ. փորձանոթում բեղմնա վոր-
ման ծառայություններ. հոգեբանների ծառա-
յություններ. սաունաների ծառայություններ. 
արևաբուժարանների ծառայություններ. հեռուս-
տաբժշկության ծառայություններ. բուժական, 
թերապևտիկ ծառայություններ. դեղա գործ-
ների ծառայություններ (դեղատոմսով դե-
ղերի պատրաստում). խնամք սիզամարգերի 
նկատմամբ. խնամք կենդանիների նկատմամբ. 
խնամք սենյակային կենդանիների նկատմամբ. 
ֆիզիոթերապիա. մանուալ թերապիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. բույսերի վիրաբուժություն. 
հոսպիսներ. առողջապահության կենտրոններ, 
դիսպանսերներ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված 
անհատական և սոցիալական ծառայություն-
ներ անհատի կարիքները հոգալու համար. 
ամուսնական գործակալություններ. խուզար-
կությամբ զբաղվող գործակալություններ. 
գիշերային պահակության կազմակերպման 
գործակալություններ. որդեգրման հարցերով 
զբաղվող գործակալությունների ծառայություն-
ներ. արբիտրաժ, իրավարարություն. սեյֆերի 
վարձակալում. թաղման բյուրոներ. գտնված 
իրերի վերադարձում. ծագումնաբանական 
հետազոտություններ.  իրավաբանական 
հետա զոտություններ. խորհրդատվություն 
անվտանգության հարցերով. մտավոր սեփա-
կանության հարցերով խորհրդատվություն. 

մտավոր սեփականության բնագավառում 
վերահսկում. կոտրանքից պաշտպանող 
համակարգերի և անվտանգության տագ-
նապի ազդանշանների հսկում. դիակիզում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
ծրագրային ապահովման լիցենզավորում. 
գաղտնափականքների բացում. պահակային 
ծառայություններ. հարսանեկան արարո ղու-
թյունների պլանավորում և կազմակերպում. 
կորած անձանց հետաքննություն (խուզարկում). 
շահերի ներկայացում դատարանում. երեխա-
ների հսկում, խնամք. տնային կենդանիների 
խնամք. անվտանգության նկատառումներով 
բեռի ստուգում. կազմակերպության անվտան-
գության ստուգում. երեկոյան հագուստի վար-
ձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ. հագուստի վար-
ձույթ. դոմեն անունների գրանցում (իրավա-
բանական ծառայություն). ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. հեղինակային 
իրավունքի բնագավառում գործերի կառավա-
րում. դատարանից դուրս վեճերի լուծման ծա-
ռա յություններ. տանտիրոջ բացակայության 
ժամանակ տանը բնակվելու ծառայություններ. 
վեճերի լուծման ծառայություններ. հրշեջ 
ծառայություն. ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ուղեկցորդներ, կոմպանիոններ). 
բախտացույցների (հորոսկոպների) կազմում. 
հանդիպումների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ. թաղման ծառայություններ. 
թիկնապահների ծառայություններ: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121647 (111) 20179
(220) 06.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Կլասիկ բուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան 

փ., 6/1 , AM
(442) 20.12.2012
(540)
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(526) «BURGER» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511) (510)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20121648 (111) 20180
(220) 06.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Կլասիկ բուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան 

փ., 6/1, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) «BURGER», «ԲՈՒՐԳԵՐ» և «ԲՈՒՐԳԵՐ» 
(ռուս.) բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121680 (111) 20181
(220) 11.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 11.12.2022
(730) Չայնա Ֆըրսթ Օութոմոբայլ Գրուփ Քորփ., CN
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և 

ռել սային տրանսպորտային միջոցներ. ավտո-
մոբիլներ (ավտոմեքենաներ). էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցներ. շարժիչներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակ ներ 
(հենասարքեր). տրանսպորտային միջոցների 
թափքեր, տրանսպորտային միջոցների անիվ-
ներ. պաստառներ տրանսպորտի համար. 

հակահափշտակիչ հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվակալանդներ.

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների հակակոռոզիական (հակաքայ-
քայիչ) մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ. 
տրանսպորտային միջոցների յուղում. տրանս-
պորտային միջոցների լցավորման կայաններ. 
տրանսպորտային միջոցների ողորկում. տրանս-
պորտային միջոցների մաքրում. տրանս պոր-
տային միջոցների լվացում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121695 (111) 20182
(220) 14.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 14.12.2022
(730) Ուեսթրն Յունիոն Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121706 (111) 20183
(220) 17.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Ինթերնեյշնլ Փեյփը Քուիթզին Սփ. Զ Օ.Օ., PL
(442) 21.02.2013
(540)

(511) 
դաս 16. թուղթ տպագրության, հրատարա-

կության, պատճենահանման, ֆաքսի, գրելու և 
նկարչության (գծագրության) համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20121764 (111) 20184
(220) 27.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.12.2022
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար պա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. լոսյոններ սափրման 
համար, լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտա-
գործման համար. հակաքրտինքային անուշա-
բույր միջոցներ (անտիպերսպիրանտներ). 
բուրավետ յուղեր, յուղեր արոմաթերապիայի 
համար. արհեստական թարթիչներ և եղունգ-
ներ. մանկական յուղ. կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ 
մանուկներին մաքրելու համար. լոգանքի ժելեր. 
լոգանքի ցանափոշի (տալկ) մարմնի համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կարմրաներկ. 
մարմնի քսուքներ, լոսյոններ, փոշի և փոշենյութ. 
բերանի խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի 
փրփուր. օդեկոլոններ. կոսմետիկական միջոց-
ներ. ատամների խնամքի միջոցներ. հոտա-
զերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, ցանափոշի. 
անձնական օգտագործման եթերային յուղեր. 
կոպերի մատիտներ և կոպերի ընդգծման հեղուկ 
միջոցներ. կոպերի ստվերաներկ. հոնքերի 
մատիտներ. դիմափոշի. քսուքներ դեմքի 
համար. լոսյոններ դեմքի համար. դիմակներ 
դեմքի համար. սկրաբներ դեմքի համար. 
բուրավետ մոմեր, պատրույգներ տարածք-
ների բուրավետացման համար. անձնական 
օգտագործման բուրումնավետարարներ (անու-
շա բույր նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի 
լավորակիչներ. մազերի շամպուններ. մազերի 
մուսեր. մազերի քսուքներ. մազերի լաքեր 
(աերոզոլներ). ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. 
ձեռքի օճառներ. շուրթերի բալասաններ. 
շրթներկ. շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. 
շուրթերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 

միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի հա-
մար. եղունգներին փայլ հաղորդելու միջոցներ. 
եղունգների ամրացման միջոցներ. եղունգների 
ողորկման, փայլեցման միջոց ներ, եղունգների 
լաքեր. պատրաստուկներ հիգիե նիկ նպատակ-
ների համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին 
և կոսմետիկային, արդուզարդի պարագաներ 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). դուխի, պարֆյու-
մերային ապրանքներ. ծաղիկներից և խոտերից 
անուշաբույր խառնուրդներ, պոպուրի. անուշա-
բույր նյութեր տարածքների համար. սափրման 
քսուքներ. մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) 
արդուզարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. արև-
այրուքի կոսմետիկական միջոցներ, լուսա-
պաշտպան միջոցներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար, 
ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական խանձա-
րուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյու թեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի ների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյու-
թեր. ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեն ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
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աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնասկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնավերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարք-
ված տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկներ 
(կամկորդերներ). լուսանկարչական, հեռուստա-, 
տեսա- և կինոխցիկներ. կոմպակտ սկավա-
ռակ ներ (CD-ROM), հաստատուն հիշողություն 
(ՀՀ) կոմպակտ սկավառակի վրա. կոմպակտ 
սկավառակների (ՀՀ) սկավառակավարներ. 
կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) գրառման 
սարքեր. բջջային հեռախոսներ. բջջային հեռա-
խոսների աքսեսուարներ. բջջային հեռա-
խոսների պատյաններ, տուփեր. երաժշտական 
գրառումներ պարունակող չիպեր. բջջային 
հեռախոսների դիմային վահաններ (պանելներ). 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). կոմպակտ սկավառակների ձայնա-
գրիչներ. կոմպակտ սկավառակներ. համա-
կարգչային խաղային ծրագրեր. պարկուճներ 
(քարթրիջներ) և սկավառակներ տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի համար, տեսա-
խաղերով և համակարգչային խաղերով պար-
կուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչների ապա-
րա տային միջոցներ. համակարգիչների ստեղ-
նա շարեր. համակարգիչների մոնիտորներ, 
դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. անլար 
հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. թվա-
յին լուսանկարչական, հեռուստա-, կինո- և 
տեսախցիկներ. թվային տեսա- և ձայնա-
նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD նվագարկիչ-
ներ (փլե յերներ) .  DVD ձայնագրիչներ. 
թվային ունիվերսալ սկավառակներ. թվային 
տեսասկավառակներ. նախապես գրառված 
օպտիկական և մագնիսաօպտիկական սկավա-
ռակներ. ձայնա-, տեսա- և համակարգչային 
տվյալների օպտիկական և մագնիսաօպտիկա-
կան նվագարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչ-
ներ. էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 

ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, քթակնոց-
ներ (պենսնե). աստիճանավորված քանոն-
ներ գրասենյակային օգտագործման և թղթա-
գրենական նպատակների համար. գլխա-
մասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակարգեր. 
անձնական թվային օգնականներ. տպիչներ, 
տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հեռախոսներ. հեռուստացույց ներ. 
տեսախցիկներ. տեսակասետների ձայնա-
գրիչներ. տեսակասետների նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). տեսախաղերի պարկուճներ 
(քար թրիջներ), տեսախաղերով պարկուճներ 
(քարթրիջներ). տեսախաղերի սկավառակներ, 
տեսախաղերով սկավառակներ. տեսակասետ-
ներ. տեսահեռախոսներ. տեսագրառումներ. 
դյուրատար ռացիա. ենթադաստակի և ձեռքի 
հանգստի համար տակդիրներ՝ համակարգիչների 
հետ օգտագործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամ նաբուժական և անասնաբուժական սար-
քեր և գործիքներ. վերջավորությունների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. ծծակներով մանկական շշեր. հոգնաներ. 
մանկական ատամների օղակներ. դեղորայքի 
գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). կրծքով 
կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. ման-
կական շշերի ծծակներ. բժշկական ջերմա չափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամա քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտո մոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտո կցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկա սայլակների հետծալովի թափքածած  կեր. 
թիակներ. ազդանշանային շչակներ. հեծանիվ-
ների շարժիչներ. հեծանիվների զանգեր. հետևի 
դիտահայելիներ. հեծանիվների անիվներ. 
սայլակ ների (տրանսպորտային միջոցների) 
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անվակներ. մանկասայլակներ. հեծանիվների 
զամբյուղիկներ. մոպեդներ. մոտոցիկլետներ. 
օդապոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պարագաներ). հեծանիվների պոմպեր. տրանս-
պորտային միջոցների հակահափշտակիչ հար-
մա րանքներ. ավտոմոբիլների արևապաշտպան 
հարմարանքներ. հեծանիվների շրջանակներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների ան-
վտանգության գոտիներ. հեծանիվների ղեկեր. 
սահնակներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
հեծանիվների և մոտոցիկլետների թամբեր. 
տրանսպորտային միջոցների բեռնացանցեր. 
հեծանիվների ապահովական ցանցեր. տրանս-
պորտային միջոցների անվտանգ մանկա նստոց-
ներ. տրանսպորտային միջոցների նստոց-
ներ. գոլֆի սայլակներ. մթերքների սայլակ-
ներ. հեծանիվների շրջադարձի ցուցիչներ. 
տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի 
ցուցիչներ. հեծանիվների շղթաներ. մանկա-
սայլակների պատյաններ, ծածկոցներ. տրանս-
պոր տային միջոցների ղեկերի ծածկոցներ. հեծա-
նիվների կամ մոտոցիկլետների թամբերի ծած-
կոցներ. տրանսպորտային միջոցների նստոց-
ների ծածկոցներ. հեծանիվների ժանանիվներ. 
հեծանիվների դողեր. հեծանիվների հակա ցե-
խային վահանակներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զար-
դեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. ազ-
նիվ մետաղներից պատրաստված կիսան-
դրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական իրեր). 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի ժամա-
ցույցների). ականջօղեր. թանկարժեք իրեր. 
ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. շղթաներ 
(ոսկերչական իրեր). ազնիվ մետաղներից բա-
նալիների կախոցներ. դարձածալերի, ծալերի 
քորոցներ (զարդեր). վզի շղթաներ. մանյակներ. 
փողկապների, վզի թաշկինակների օղլակներ. 
մետաղադրամներ՝ ոչ դրամաշրջանառության 
համար. դեկորատիվ քորոցներ. կախոցներ, 
կուլոններ. մատանիներ (ոսկերչական իրեր). 
“բոլո” տիպի փողկապների, բարակ երիզների 

տեսքով փողկապների սահող սեղմակներ. 
դադարումով վայրկյանաչափեր. փողկապների 
սեղմակներ. փողկապների ճարմանդներ. փող-
կապների քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժա մա-
ցույցներ. ժամացույցների ապարանջաններ. 
ժամա ցույցների պատյաններ, ժամացույց ների 
մեխանիզմի տուփերի պատյաններ. ժամա-
ցույցների շղթաներ. ժամացույցների գոտի-
ներ. ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական 
մատանիներ. ապարանջան-ժամացույցներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույք ներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա-
ներ և գրասենյակային պիտույքներ (բացա-
ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. փոխա-
դրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. գործ-
նական հանդիպումների օրագրեր. գեղար-
վեստական վերարտադրանկարներ, նկարներ. 
նկարչության և կիրառական արվեստով զբաղ-
վելու հավաքածուներ. գրքեր ինքնագրերի 
համար. մանկական գրքեր. գնդիկավոր գրիչ-
ներ. բեյսբոլի քարտեր. արագակարիչ թղթա-
պանակներ. գրքերի հենակալներ. գրքերի 
էջանիշներ. գրքեր. ավտոմեքենայի թափար-
գելի վրա փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր կավիճ-
ներ, քրայոններ. Սուրբ ծննդյան քարտեր. 
կավիճ. գրատախտակներ. զարգացման գրքեր 
երեխաների համար. թղթե տակդիրներ, մատու-
ցա րաններ. մետաղադրամների ալբոմներ. 
գունաներկման գրքեր. գունաներկման թղթեր. 
գունավոր մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. 
նկարներով պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպո-
նային գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկո-
րատիվ թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման խան-
ձարուրներ ցել յուլոզից կամ թղթից, միան-
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գամյա օգտագործման տակաշորեր ցել-
յուլո զից կամ թղթից. նկարչագծա գրա կան 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. ծրար-
ներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. ֆլոմաս-
տերներ. տեքստով և նկարներով ուսուցողական 
քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. նվերների քարտեր, 
բացիկներ. նվերների փաթեթավորման թուղթ. 
գլոբուսներ. շնորհավորական բացիկներ. 
հյուրերի գրքեր. ժուռնալներ, հանդեսներ, 
ամսագրեր, պարբերականներ. քարտեզներ. 
մարկերներ. նոթատետրեր. ծեփման նյութեր, 
ծեփման կավ և պլաստիլին. տեղեկագրեր. 
լրա գրեր, թերթեր. թուղթ գրառումների հա-
մար. բլոկնոտներ, ծոցատետրեր, տետրեր. 
բլոկնոտների, ծոցատետրերի և տետրերի 
թերթեր. նկարներ. թղթե դրոշներ. թղթե 
աքսե սուարներ, հուշանվերներ երեկույթների 
համար. թղթե գլխարկներ երեկույթների համար. 
թղթե զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռո ցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթ-
ների համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր 
նվերների փաթեթավորման համար. թղթե վիմ-
պելներ, պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմաս-
սայից պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերական 
հրատարակություններ. լուսանկարների ալբոմ-
ներ. լուսանկարներ. պատկերային փորա-
գրանկարներ (գրավ յուրա), էստամպներ. 
նկա րա զարդ գրքեր. պատկերներ, դիմա-
նկար ներ. փոստային բացիկներ. ազդագրեր, 
ցուցապաստառներ. տպագրված պարգևներ, 
հրովարտակներ. տպագրված վկայագրեր, 
վկայականներ. տպագրված հրավերքներ. 
տպագրված մենյուներ. բաղադրատոմսերի 
գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմակնիքներ և 
շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, փաթեթներ. 
գնահատականների, հաշվի արդյունքների և 
միավորների անցկացման քարտեր. դրոշմա-

նիշերի ալբոմներ. կարիչներ (ստեպլեր). կպչուն 
թղթեր, պիտակներ և նկարներ. հավա քածու 
կազմելու, հավաքելու քարտեր. ոչ աստի ճանա-
վորված քանոններ. գրելու, նամակի և փոստի 
թուղթ. գրելու պարագաներ, պիտույքներ. 
նամակներ բացելու հարմարանքներ՝ թանկարժեք 
մետաղներից. մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. սպորտային պայուսակներ տարբեր 
նպատակների համար. պայուսակներ ատլե տի-
կայով զբաղվելու համար. ուսապարկեր նորա-
ծինների տեղափոխման համար (կենգուրու). 
ուսապարկեր. լողափնյա պայուսակներ. 
պայուսակներ գրքերի համար, պորտֆելներ. 
պատյաններ այցեքարտերի, հեռախոսային 
քարտերի համար. քսակներ մանրադրամի 
համար. քսակներ մետաղադրամի համար. 
պայուսակներ բարուրների, խանձարուրների 
համար. իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. 
գոտկա տեղի պայուսակներ, դրամապանակ-
ներ. մարմնամարզության և սպորտային 
դահ լիճների պայուսակներ. պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. բանալիների 
կաշվե շղթաներ. շրթներկի պատյաններ. 
ուղե բեռների, ձեռքի բեռների տեղափոխման 
պայու սակներ և ճամպրուկներ. ուղեբեռների, 
ձեռքի բեռների տեղափոխման պայուսակների 
և ճամպրուկների պիտակներ. պայուսակներ 
կարճաժամկետ ճանապարհորդությունների 
համար. քսակներ, դրամապանակներ. երկար 
փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական պայու-
սակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-պայուսակներ. 
դրամապանակներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. փչովի ներքնակներ զբոսարշավների, 
քեմփինգների համար. օրորոցներ. մահճակալ-
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ներ. նստարաններ. գրապահարաններ, դարակ-
ներ և գրադարակներ. դուրսքաշովի արկղերով 
պահարաններ, կոմոդներ, բրգաձև դարակներ 
(կահույք ամանեղենի համար). աթոռներ. 
լուսանկարների ամրացման և ցուցադրման 
սեղմակներ, ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակ-
ներ և սևեռակներ. զգեստապահարաններ, 
կախիչներ. համակարգիչների կահույք. համա-
կարգիչների ստեղնաշարերի հենակալներ 
և դարակներ. մանկական մահճակալներ. 
բազմոցներ, թախտեր, բազկաթոռներ. դեկո-
րատիվ փայլուն զարդարանքներ. շարժական 
մասերով դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ և 
քան դակեր (մոբայլներ). գրասեղաններ, աշխա-
տասեղաններ. ըմպելիքների ծղոտիկներ. քան-
դակած և փորագրված քարե զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների, տախտակների 
տեսքով. ոսկրից, գիպսից, պլաստմասսայից, 
մոմից կամ փայտից պատրաստված արձա նիկներ 
և ֆիգուրներ. դրոշակաձողեր. ոտքերի նստա-
րաններ և աթոռակներ. ֆուր նի տուրա (կահույք). 
պլաստմասսայից զարդա րանքներ նվերների 
փաթեթավորումների համար. ձեռքի հովհարներ. 
ձեռքի հայելիներ. տուփեր, պատյաններ զարդերի 
և ոսկերչական իրերի համար (բացառությամբ 
մետաղից պատրաստվածների). բանալիների 
կախոցներ, պատյաններ (բացառությամբ 
մետաղից պատրաստվածների). պարտեզի 
կահույք. երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի 
բազմոց-բազկաթոռներ. ամսագրերի հենա-
կալներ. ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). 
ոսկրից, գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից 
կամ փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար նախա-
տեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ նստա-
րաններ ոտքերի համար. պլաստմասսայից 
զարդեր երեկույթների համար. հենակալներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր. մետաղալարից և մետաղից պատ-
րաստված հենակալներ, հենակներ, կանգ-
նակներ և դարակաշարեր բույսերի համար. 
պատի դեկորատիվ զարդարանքներ ափսե-
ների, սկավառակների և տախտակների 
տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. պլաստ-
մասսայից ցուցանակներ, քարտեր և բաջեր 
անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցա նակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 

հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսայից 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և հրուշակ-
ների համար. ծովային խեցիներ. ննջա-
պարկեր. սեղաններ. խաղալիքների արկ-
ղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձին ների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապա-
կու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
ըմպե լիքների սպասք. ըմպելիքների ապակե 
սպասք. թռչունների տնակներ. խոր ամաններ, 
գավաթներ, սկահակներ. ավելներ, ցախավել-
ներ. տապակներ, թավաներ. թխվածքների 
կաղապարներ. տորթերի մատուցարաններ, 
տակդիրներ. մոմակալներ (բացառությամբ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված-
ների). մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես անձե-
ռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման համար). 
ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային նպա -
տակների համար. հրուշակաթխվածքի տա-
րաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. շշեր 
բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ և 
պար կիկ ներ հրուշակեղենի համար. դեկո-
րատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. դեկո-
րատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկու տեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական արձա-
նիկներ. ծաղիկների սկահակներ, ծաղկա-
մաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. մեկու-
սիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ թան-
կար ժեք մետաղներից պատրաստված անձե-
ռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. թղթե 
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ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, թա-
վաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, հրու-
շակների թիակներ. պլաստմասսայից բա ժակ-
ներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. ափսեներ. 
օճառների կալիչներ, բռնիչներ. թեյնիկներ. թեյի 
հավաքածուներ, թեյի սպասք. սննդամթերքի 
կամ ըմպելիքների ջերմամեկուսիչ տարողություն-
ներ. ատամի խոզանակներ. մատուցարաններ. 
կասկարա, կերակրատեսակների տակդիրներ. 
ջերմապահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղնե-
րից պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և թաշկի-
նակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, թաթ-
մաններ բարբեքյուի համար. լողանալու սպի-
տա կեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու սրբիչ-
ներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալների 
առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովանիներ 
և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. սավաններ. 
մահճակալների փեշեր. անկողնու ծածկոցներ. 
վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի հյուսվածքով 
բամբակեղեն գործվածքներ. մանկական վեր-
մակներ. գործվածքի տակդիրներ. գործվածքային 
անձեռոցիկներ. գործվածքային դրոշակներ. 
գործվածքային դրոշներ. մգդակած բամբակե 
վերմակներ. հակահարվածային դնովի կող-
եզրեր մանկական մահճակալների համար. 
վարագույրներ, գալարավարագույրներ. կտորից 
դրոշակներ, դրոշներ. ֆետրե դրոշներ. գոլֆի 
սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի թաշկինակ-
ներ. գլխանոցներով (կնգուղաձև) սրբիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցի սրբիչներ. թաթմաններ, ձեռնոց-
ներ վառարանների և ջեռապահարանների 
համար. բարձի երեսներ. բարձերի ծածկոցներ. 
կերակրա  կաթսաների բռնիչներ, տակդիրներ. 
մգդակած, լաթերից կարած վերմակներ. 
լողանալու մանկական սավանիկներ, բամբակե 
ծածկոցներ, ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե 
վերմակներ, ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 

մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, մարմին 
և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, խավավոր 
անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. լողափի 
կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ (հագուստ). 
մանկական կրծքակալներ. բիկինիներ. սպոր-
տային բաճկոններ, թեթև վերնազգեստներ 
(բլեյզերներ). բուտսեր, կարճաճիտ կոշիկներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ. թիթեռնիկ-փողկապներ. 
կրծկալներ (բյուսհալտեր). կեպիներ, գլխարկ-
ներ. տաբատների վրայից հագնելու հատուկ 
“շորտեր” կովբոյների համար. գործվածքա-
յին մանկական կրծքակալներ. վերարկուներ, 
մանտո ներ. զգեստներ. ականջակալներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի շա-
պիկ  ներ. հելլոուինի կոստյումներ. գլխար-
կիկներ, կանացի գլխարկներ. գլխակապեր. 
գուլ պեղեն, տրիկոտաժեղեն. նորածինների, 
մանուկների հագուստ. բաճկոններ, ժակետ-
ներ, պիջակներ. ջինսեր. ջերսիից հագուստ. 
թաշկինակներ, շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկո-
ներ. գործած գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսա-
ձեռնոցներ, թաթմաններ. փողկապներ և 
վզկապներ. գիշերաշապիկներ. պենյուարներ, 
երկար գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնա-
շապիկներ. պիժամաներ. վարտիքներ, փոխան-
ներ, շալվարներ, անդրավարտիքներ. զուգա-
գուլպաներ. պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. ան-
ջրանցիկ հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկամաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշ նեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկ ներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային մաշիկ-
ներ, հողաթափեր. գիշերազգեստներ, ննջա-
զգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, տոլստով-
կաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով շապիկ-
ներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), զուգա-
գուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև շապիկ-
ներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. ժիլետներ. 
մանժետներ, բազկակապեր, ենթադաստակի 
կապեր, բազպաններ. թանկարժեք մետաղից 
ծայրակալներով «բոլո» տիպի փողկապներ.
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դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ. 
մանածագործական պաստառներ. գորգային 
ծածկույթնների հարթակներ, տակդիրներ. հա-
տակի վինիլային ծածկույթներ. դահուկային 
թեքու թյան ծածկույթներ. հատակածածկույթներ. 
ոտքերը սրբելու ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. 
խսիրներ, ուղեգորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 
շարժական խաղեր ճկունության, կարողության 
զարգացման համար. շարժական ֆիգուրներ, 
դրանց մասեր և պարագաներ. սեղանի խաղեր. 
խաղաքարտերով խաղեր, քարտերով խաղեր. 
բազմաֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ 
տարբեր տեսակի գործունեության զարգացման 
համար, բազմաֆունկցիոնալ մանկական 
խաղալիքներ. բադմինտոնի հավաքածուներ. 
փուչիկներ. բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի 
գնդակներ. լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակ-
ներ. լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր բար-
ձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի գնդակ-
ներ. պղպջակներ բաց թողնող փայտիկ ներից և 
լուծույթներից բաղկացած հավաքածուներ. բռնողի 
ձեռնոցներ. շախմատ խաղալու հավաքածուներ. 
խաղալիք-կոսմետիկական միջոցներ երեխա-
ների համար. գուլպաներ, կիսագուլպաներ 
Սուրբ ծննդյան նվերների համար. ֆիգուրներ-
խաղալիքներ հավաքածուներ հավաքելու համար. 
շարժվող մասերով խաղալիքներ և մոբայլ ներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղա-
լիքներ մանկական մահճակալների համար. 
խաղալիք-սկավառակներ նետելու համար. տիկ-
նիկներ. տիկնիկների հագուստ. տիկնիկ ների 
աքսեսուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 
խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական խաղա-
լիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ աշխույժ 

խաղերի համար. լրակազմի տեսքով վաճառվող 
հարմարանքներ և սարքեր՝ խաղաքարտային 
խաղեր, քարտերով խաղեր խաղալու համար. 
ձկնորսական պարագաներ. գոլֆի գնդակներ. 
գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի գնդակների նշիչներ 
(մարկերներ). շարժական, դյուրատար սարքեր 
էլեկտրոնային խաղերի համար. հոկեյի տափ-
օղակներ. փչովի խաղալիքներ. նկարներ, 
պատկերներ կազմելու համար տարրերի հավա-
քածուներից կազմված գլուխկոտրուկներ և 
փազլներ. ցատկապարաններ. օդապարուկներ. 
խաղեր- անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. 
գնդիկներ (մանկական խաղ). կառավարումով 
խաղեր. մեխանիկական խաղալիքներ. երա-
ժշտական խաղալիք-զարդատուփեր. երա-
ժշտական խաղալիքներ. ֆանտերով խաղեր. 
փոքր խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան փաթիլ-
ներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժական 
ֆիգուրներ- խաղալիքներ, ֆիգուրներ-խաղա-
լիքներ աշխույժ խաղերի համար. դույլերից, թիակ-
ներից և բահերից բաղկացած խաղալիք ների 
հավաքածուներ. տեղաշարժվող խաղալիքներ, 
խաղալիք-մոբայլներ, խաղալիք բջջային 
հեռախոսներ. խաղալիք տրանսպորտային 
միջոցներ. խաղալիք ինքնագլոր հեծանիվներ 
(սկուտերներ). խաղալիք ավտոմոբիլներ, մեքե-
նաներ. խաղալիք նմուշներով հավաքածուներ 
նախասիրական զբաղմունքների համար. խաղա-
լիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. խաղալիք դրամ-
արկղեր. խաղալիք բեռնատար մեքենաներ. 
խաղալիք ժամացույցներ. ջրացայտիչ խաղա-
լիքներ. լարովի խաղալիքներ. յո-յո խաղալիքներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. պանիրներ. պանիրների և կրեկերների 
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համադրություններ. քսվող պանիր (սփրեդ), հալած 
պանիր. ցուկատներ. շոկոլադե կաթ. կաթնային 
և թթվակաթնային մթերքներ՝ բացառությամբ 
պաղպաղակի, կաթնային պաղպաղակի և 
սառեցված յոգուրտների. սոուսներ (մրգային) 
թաթախման համար. չորացված մրգեր. ըմպելի 
յոգուրտներ. սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած 
առավելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 
բանջարեղենից. մրգային մուրաբաներ, ջե մեր, 
շաքարի օշարակում եփված մրգեր. մրգերի 
հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի գերա-
կշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. մսային 
մթերքներ. մշակված ընկույզներ. գետնանուշի 
յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. կարտոֆիլի հիմքով 
նախուտեստներ. չոր կաթ. չամիչ. համակցված 
նախուտեստներ՝ հիմնականում բաղկացած 
մշակված մրգերից, մշակված ընկույզներից 
և (կամ) չամիչից. ապուրներ. ապուրային 
խառնուրդներ. դոնդողի հիմքով քաղցր աղան-
դեր. յոգուրտներ. կաթնային կոկտեյլների 
պատրաստման հիմքեր և բաղադրություններ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. օղաբլիթներ, 
պոզիկներ. թխվածքաբլիթներ (չորաբլիթներ). 
հացահատիկային ուտեստներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային բաղադրություններ. 
փչովի ծամոն. քաղցր խմորից պատրաստված 
հրուշակեղեն առավելապես լցոնով. փոշիներ, 
բաղադրություններ և խառնուրդներ ալրային 
հրուշակեղենի, կեքսերի, պուդինգների պատ-
րաստման համար. անուշեղեն, սառնա-
շաքար. ուտելի զարդարանք անուշեղենից 
և սառանաշաքարից հրուշակեղենի համար. 
կետչուպ. հացահատիկային հիմքով նախ-
ուտեստներ. ծամոններ. շոկոլադ. շոկոլադային 
ըմպելիքներ. կակաո-ըմպելիքներ. կոնաձև վաֆլե 
բաժակներ պաղպաղակի համար. տնական 
չորաբլիթներ, բուլկիներ. եգիպտացորենի, 
սիմինդրի հիմքով թեթև նախուտեստներ. կրե-
կերներ. պատրաստի սենդվիչներ. բուրա վե-
տացված, քաղցրացված դոնդողային աղանդեր, 
քաղցր ուտեստներ. սառեցված հրուշակեղեն և 
քացրավենիք. առավելապես մակարոնեղենից 

կամ բրնձից բաղկացած սառեցված ուտեստներ. 
սառեցված յոգուրտ. կաթնային պաղպաղակ. 
մատուտակային կոնֆետներ. պաստեղ, զեֆիր. 
մայոնեզ. ձիթաբլիթներ, կեքսեր, մաֆ ֆին-
ներ. մանանեխ. լապշա. վարսակի ալ յուր. 
բլիթներ. բլիթների պատրաստման փոշի-
ներ, բաղադրություններ և խառնուրդներ. մա-
կա րոնեղեն. ալրային հրուշակեղեն. բլիթ-
ների օշարակներ. կարկանդակներ. պիցա. 
ադիբուդի. կրենդելներ աղով. պուդինգներ. 
ռուլետներ. դրեսինգներ աղցանների համար 
(համեմունքներով սոուսներ). սոուսներ. շարբաթ, 
մրգային պաղպաղակ. ամոքանք. տորտիլաներ 
(ցորենի, եգիպտացորենի բլիթներ, թխուկներ). 
վաֆլի.           

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրություններ. խմելու ջուր. անուշաբույր և 
համային հավելումներով ջուր. բուրավետացված 
մրգային ըմպելիքներ.  հյութերի հիմքով 
խտանյութեր. լիմոնադներ. պունշ (կոկտեյլներ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներից). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, այն է՝ գազավորված ըմպելիքներ. 
մրգահյութի պարունակությամբ ոչ ալկոհոլա-
յին ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգային կամ 
բանջարեղենային հյութերի հիմքով ըմպելիքներ). 
գազավորված ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ, 
այն է՝ սպորտային ըմպելիքներ, էներգետիկ 
ըմպելիքներ. օշարակներ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների պատրաստման համար. սեղանի 
հանքային ջուր. բանջարեղենային հյութեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյունների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալու խային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռա հաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղե կատվութ յո ւն  հեռակառավարման 
կապի հարցերով. դեպի համացանց մուտքի 
ապահովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
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օնլայն փոխանցում. հաղորդագրություն-
ների փոխանցում. հաղորդագրությունների 
և պատ  կերների փոխանցում  համակարգչի 
մի ջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի ժամա-
նակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. հեռա-
հաղորդակցական կապի համար նախատեսված 
սարքավորանքի վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. ֆաքսիմիլային ապա-
րատների վարձույթ. ռադիոհաղորդում.  թել-
քա օպտիկական կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. կապ՝ համակարգչային տերմինալների 
օգտագործումով. արբանյակային կապ. հեռա-
գրական կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսի-
միլային կապ. փեյջինգային ծառայություն՝ 
ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործումով. հեռուս-
տակոնֆերանսներ. բաժանորդային հեռա-
գրական ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառայություններ. երթուղման և միացման 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ. 
հեռագրական կապի տրամադրման ծառա յու-
թյուններ. հեռախոսային կապի տրամադրման 
ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցադրում, 
տարածում, վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների արտա-
դրություն, ցուցադրում, տարածում, վարձույթ 
և վարձակալություն. ձայնա- և տեսագրություն-
ների արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. զվարճություն-
ների հարցերով տեղեկատվություն. օնլայն 
ինտերակտիվ զվարճություններ. զվարճալի 
շոու ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի և 
երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի արտա-
դրություն հեռուստատեսային, մալուխային, 
արբանյակային, ձայնա- և տեսա- զանգվածային 
տեղեկատվական միջոցների, քարթրիջների, 
լազերային սկավառակների, համակարգչային 
սկավառակների և էլեկտրոնային միջոցների 
միջոցով տարածման համար. զվարճալի, 
դիտարժան և ուրախարար միջոցառումների, 

լուրերի և տեղեկատվության արտադրություն և 
տրա մադրում՝ կապի միջոցների և համակարգ-
չային ցանցերի միջոցով. ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ, ատրակցիոնների թեմատիկ 
զբոսայգիներ, զվարճությունների զբոսայգիներ. 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի  ծառայություններ. շոու-ծրագրեր և  
հաղորդումներ ուղիղ եթերում. ներկայացումների 
ցուցադրում ուղիղ եթերում. թատերականացված 
ներկայացումներ. էստրա դային դերասանների, 
կոնֆերանս վարող ների և շոու-ծրագրերի 
հաղորդավարների ծառա յություններ: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121765 (111) 20185
(220) 27.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.12.2022
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. լոսյոններ սափրման 
համար, լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտա-
գործման համար. հակաքրտինքային անուշա-
բույր միջոցներ (անտիպերսպիրանտներ). 
բուրավետ յուղեր, յուղեր արոմաթերապիայի 
համար. արհեստական թարթիչներ և եղունգ ներ. 
մանկական յուղ. կոսմետիկական լոսյոն ներով 
տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ մանուկ-
ներին մաքրելու համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի 
ցանափոշի (տալկ) մարմնի համար. կոս-
մետիկական դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի 
քսուքներ, լոսյոններ, փոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի փրփուր. 
օդեկոլոններ. կոսմետիկական միջոցներ. 
ատամների խնամքի միջոցներ. հոտազերծիչ-
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ներ. փոշեպատման միջոցներ, ցանափոշի. 
անձնական օգտագործման եթերային յուղեր. 
կոպերի մատիտներ և կոպերի ընդգծման հեղուկ 
միջոցներ. կոպերի ստվերաներկ. հոնքերի 
մատիտներ. դիմափոշի. քսուքներ դեմքի 
համար. լոսյոններ դեմքի համար. դիմակներ 
դեմքի համար. սկրաբներ դեմքի համար. 
բուրավետ մոմեր, պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնական օգտա-
գործման բուրումնավետարարներ (անուշաբույր 
նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի լավորակիչներ. 
մազերի շամպուններ. մազերի մուսեր. մազերի 
քսուքներ. մազերի լաքեր (աերոզոլներ). ձեռքի 
քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. ձեռքի օճառներ. 
շուրթերի բալասաններ. շրթներկ. շրթներկի 
պահատուփեր, կալիչներ. շուրթերի փայլեր. 
հեղուկ օճառներ. շպար, դեկորատիվ կոսմե-
տիկա. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
և հոնքերի ներկման համար. բերանը ողողելու 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. ծաղիկ-
ներից և խոտերից անուշաբույր խառնուր դներ, 
պոպուրի. անուշաբույր նյութեր տարածքների 
համար. սափրման քսուքներ. մաշկի օճառներ. 
ցանափոշի (տալկ) արդուզարդի համար. անու-
շաբույր ջուր. մաշկի քսուքներ. մաշկի խոնա-
վացման միջոցներ. արևի ճառագայթներից 
մաշկը պաշտպանող արևապաշտպան քսուքներ 
և միջոցներ. արևայրուքի կոսմետիկական միջոց-
ներ, լուսապաշտպան միջոցներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար, 
ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական խանձա-
րուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց ներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե-
կատվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ. ձայնասկավառակներ. ձայնա գրում-
ներ. ձայնա- և տեսագրումներ. ձայնավեր-
արտադրող բարձրախոսներ, ձայնային համա-
կարգեր. հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. 
ներսարքված տեսամագնիտոֆոնով տեսա-
խցիկներ (կամկորդերներ). լուսանկարչական, 
հեռուստա-, տեսա- և կինոխցիկներ. կոմպակտ 
սկավառակներ (CD-ROM), հաստատուն 
հիշողություն (ՀՀ) կոմպակտ սկավառակի 
վրա. կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) սկավա-
ռակավարներ. կոմպակտ սկավառակների 
(ՀՀ) գրառման սարքեր. բջջային հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսների աքսեսուարներ. բջջային 
հեռախոսների պատյաններ, տուփեր. երա-
ժշտական գրառումներ պարունակող չիպեր. 
բջջային հեռախոսների դիմային վահաններ 
(պանելներ). կոմպակտ սկավառակների նվա-
գարկիչներ (փլեյերներ). կոմպակտ սկավա-
ռակների ձայնագրիչներ. կոմպակտ սկավա-
ռակներ. համակարգչային խաղային ծրագրեր. 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ 
տեսախաղերի, համակարգչային խաղերի համար, 
տեսախաղերով և համակարգչային խաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչների ապարա-
տային միջոցներ. համակարգիչների ստեղ-
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նա շարեր. համակարգիչների մոնիտորներ, 
դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. անլար 
հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. թվա-
յին լուսանկարչական, հեռուստա-, կինո- և 
տեսախցիկներ. թվային տեսա- և ձայնա նվա-
գարկիչներ (փլեյերներ). DVD նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). DVD ձայնագրիչներ. թվային 
ունիվերսալ սկավառակներ. թվային տեսա-
սկավառակներ. նախապես գրառված օպտի-
կական և մագնիսաօպտիկական սկավա ռակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվ յալ-
ների օպտիկական և մագնիսաօպտիկական 
նվագարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, քթակնոց-
ներ (պենսնե). աստիճանավորված քանոն-
ներ գրասենյակային օգտագործման և թղթա-
գրենական նպատակների համար. գլխա-
մասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակարգեր. 
անձնական թվային օգնականներ. տպիչներ, 
տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հեռախոսներ. հեռուստացույցներ. 
տեսախցիկներ. տեսակասետների ձայնա-
գրիչներ. տեսակասետների նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). տեսախաղերի պարկուճներ 
(քարթրիջներ), տեսախաղերով պարկուճներ 
(քարթրիջներ). տեսախաղերի սկավառակներ, 
տեսախաղերով սկավառակներ. տեսակա սետ-
ներ. տեսահեռախոսներ. տեսագրառումներ. 
դյուրատար ռացիա. ենթադաստակի և ձեռքի 
հանգստի համար տակդիրներ՝ համակարգիչների 
հետ օգտագործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նա  բուժական և անասնաբուժական սար քեր և 
գործիքներ. վերջավորությունների պրոթեզ-
ներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրա-
բուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար. 
ծծակներով մանկական շշեր. հոգնաներ. 
մանկական ատամների օղակներ. դեղորայքի 

գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). կրծքով 
կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. ման-
կական շշերի ծծակներ. բժշկական ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտո մոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտո կցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռ նա տեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքա ծած-
կեր. թիակներ. ազդանշանային շչակներ. հեծա-
նիվների շարժիչներ. հեծանիվների զանգեր. 
հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների անիվներ. 
սայլակների (տրանսպորտային միջոցների) 
անվակներ. մանկասայլակներ. հեծանիվների 
զամբյուղիկներ. մոպեդներ. մոտոցիկլետներ. 
օդապոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պարագաներ). հեծանիվների պոմպեր. տրանս-
պորտային միջոցների հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ. ավտոմոբիլների արևա-
պաշտպան հարմարանքներ. հեծանիվների 
շրջանակներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների անվտանգության գոտիներ. հեծա-
նիվների ղեկեր. սահնակներ (տրանսպոր տային 
միջոցներ). հեծանիվների և մոտոցիկլետների 
թամբեր. տրանսպորտային միջոցների բեռնա-
ցանցեր. հեծանիվների ապահովական ցանցեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգ ման-
կա նստոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցներ. գոլֆի սայլակներ. մթերքների 
սայլակներ. հեծանիվների շրջադարձի ցուցիչ-
ներ. տրանսպորտային միջոցների շրջա դարձի 
ցուցիչներ. հեծանիվների շղթաներ. մանկա-
սայլակների պատյաններ, ծածկոցներ. տրանս-
պորտային միջոցների ղեկերի ծածկոցներ. 
հեծանիվների կամ մոտոցիկլետների թամբերի 
ծածկոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների ծածկոցներ. հեծանիվների ժանա-
նիվներ. հեծանիվների դողեր. հեծանիվների 
հակացեխային վահանակներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զար-
դեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
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այլ ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար).  ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված կիսան-
դրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական իրեր). 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի ժամա-
ցույցների). ականջօղեր. թանկարժեք իրեր. 
ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. շղթաներ 
(ոսկերչական իրեր). ազնիվ մետաղներից 
բանալիների կախոցներ. դարձածալերի, ծալերի 
քորոցներ (զարդեր). վզի շղթաներ. մանյակներ. 
փողկապների, վզի թաշկինակների օղլակներ. 
մետաղադրամներ՝ ոչ դրամաշրջանառության 
համար. դեկորատիվ քորոցներ. կախոցներ, 
կուլոններ. մատանիներ (ոսկերչական իրեր). 
“բոլո” տիպի փողկապների, բարակ երիզների 
տեսքով փողկապների սահող սեղմակներ. 
դադարումով վայրկյանաչափեր. փողկապների 
սեղմակներ. փողկապների ճարմանդներ. փող-
կապ ների քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամա-
ցույցներ. ժամացույցների ապարանջաններ. 
ժամացույցների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխանիզմի տուփերի պատյաններ. ժամա-
ցույցների շղթաներ. ժամացույցների գոտիներ. 
ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական մատա-
նիներ. ապարանջան-ժամացույցներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրա-
կան կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիա-
ներ. գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական արվեստով 
զբաղվելու հավաքածուներ. գրքեր ինքնա-
գրերի համար. մանկական գրքեր. գնդիկավոր 

գրիչներ. բեյսբոլի քարտեր. արագակարիչ 
թղթապանակներ. գրքերի հենակալներ. գրքերի 
էջանիշներ. գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի 
վրա փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. մուլտի-
պլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր կավիճ-
ներ, քրայոններ. Սուրբ ծննդյան քարտեր. 
կավիճ. գրատախտակներ. զարգացման գրքեր 
երեխաների համար. թղթե տակդիրներ, մատու-
ցարաններ. մետաղադրամների ալբոմներ. 
գունա ներկման գրքեր. գունաներկման թղթեր. 
գունավոր մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. 
նկարներով պատմվածքներ, կոմիքսներ. 
կուպոնային գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկո-
րատիվ թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման խան-
ձարուրներ ցել յուլոզից կամ թղթից, միան-
գամյա օգտագործման տակաշորեր ցել յու-
լոզայից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. ծրար-
ներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. ֆլոմաս-
տերներ. տեքստով և նկարներով ուսուցողական 
քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. նվերների քարտեր, 
բացիկներ. նվերների փաթեթավորման թուղթ. 
գլոբուսներ. շնորհավորական բացիկներ. 
հյու րերի գրքեր. ժուռնալներ, հանդեսներ, 
ամսա գրեր, պարբերականներ. քարտեզներ. 
մարկերներ. նոթատետրեր. ծեփման նյութեր, 
ծեփման կավ և պլաստիլին. տեղեկագրեր. 
լրագրեր, թերթեր. թուղթ գրառումների 
համար. բլոկնոտներ, ծոցատետրեր, տետրեր. 
բլոկ նոտ ների, ծոցատետրերի և տետրերի 
թեր թեր. նկարներ. թղթե դրոշներ. թղթե 
աքսեսուարներ, հուշանվերներ երեկույթների 
համար. թղթե գլխարկներ երեկույթների 
համար. թղթե զարդարանքներ տորթերի, 
կեքսերի և հրուշակների համար. թղթե զար-
դարանքներ երեկույթների համար. թղթե անձե-
ռոց իկներ. թղթե պայուսակներ, փաթեթներ 
երեկույթների համար. պրեսպապյե. թղթե 
բանտեր նվերների փաթեթավորման համար. 
թղթե վիմպելներ, պատվադրոշներ. թղթե 
տակդիրներ, անձեռոցիկներ գրաֆինների և 
սպասքի համար. սեղանի թղթե սպիտակեղեն 
և սփռոցներ. պլաստմասսայից սփռոցներ. 
պլաստմասսայից պայուսակներ, փաթեթներ երե-
կույթների համար. գրիչների կամ մատիտների 
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կալիչներ և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ 
սրելու հարմարանքներ. պահատուփեր, պատ-
յաններ և տուփեր մատիտների և գրիչների 
համար. գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պար-
բերական հրատարակություններ. լուսա-
նկարների ալբոմներ. լուսանկարներ. պատ-
կերային փորագրանկարներ (գրավ յուրա), 
էստամպներ. նկարազարդ գրքեր. պատկեր-
ներ, դիմանկարներ. փոստային բացիկներ. 
ազդագրեր, ցուցապաստառներ. տպագրված 
պարգևներ, հրովարտակներ. տպագրված 
վկայագրեր, վկայականներ. տպագրված 
հրավերքներ. տպագրված մենյուներ. բաղա-
դրատոմսերի գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմա-
կնիքներ և շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, 
փաթեթներ. գնահատականների, հաշվի 
արդյունքների և միավորների անցկացման 
քար տեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. կարիչներ 
(ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ և 
նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու պարա-
գաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. սպորտային պայուսակներ տարբեր 
նպատակների համար. պայուսակներ ատլե-
տիկայով զբաղվելու համար. ուսապարկեր նորա-
ծինների տեղափոխման համար (կենգուրու). 
ուսապարկեր. լողափնյա պայուսակներ. 
պայու սակներ գրքերի համար, պորտֆելներ. 
պատյաններ այցեքարտերի, հեռախոսային 
քարտերի համար. քսակներ մանրադրամի 
համար. քսակներ մետաղադրամի համար. 
պայուսակներ բարուրների, խանձարուրների 
համար. իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. 
գոտկատեղի պայուսակներ, դրամապա-
նակներ. մարմնամարզության և սպորտային 
դահլիճների պայուսակներ. պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. բանալիների 
կաշվե շղթաներ. շրթներկի պատյաններ. 

ուղե բեռների, ձեռքի բեռների տեղափոխման 
պայուսակներ և ճամպրուկներ. ուղեբեռների, 
ձեռքի բեռների տեղափոխման պայուսակների 
և ճամպրուկների պիտակներ. պայուսակներ 
կարճաժամկետ ճանապարհորդությունների 
համար. քսակներ, դրամապանակներ. երկար 
փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-
պայուսակներ. դրամապանակներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. փչովի ներքնակներ զբոսարշավների, 
քեմփինգների համար. օրորոցներ. մահճակալներ. 
նստարաններ. գրապահարաններ, դարակներ 
և գրադարակներ. դուրսքաշովի արկղերով 
պահարաններ, կոմոդներ, բրգաձև դարակներ 
(կահույք ամանեղենի համար). աթոռներ. 
լուսանկարների ամրացման և ցուցադրման սեղ-
մակներ, ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակ ներ 
և սևեռակներ. զգեստապահարաններ, կախիչներ. 
համակարգիչների կահույք. համակարգիչների 
ստեղնաշարերի հենակալներ և դարակներ. 
մանկական մահճակալներ. բազմոցներ, 
թախտեր, բազկաթոռներ. դեկորատիվ փայ-
լուն զարդարանքներ. շարժական մասերով 
դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ և քանդակեր 
(մոբայլներ). գրասեղաններ, աշխատասեղաններ. 
ըմպելիքների ծղոտիկներ. քանդակած և փորա-
գրված քարե զարդարանքներ ափսեների, 
սկավառակների, տախտակների տեսքով. ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 
դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ և 
աթոռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). պլաստ-
մասսայից զարդարանքներ նվերների փաթե-
թավորումների համար. ձեռքի հովհարներ. ձեռքի 
հայելիներ. տուփեր, պատյաններ զարդերի և 
ոսկերչական իրերի համար (բացառությամբ 
մետաղից պատրաստվածների). բանալիների 
կախոցներ, պատյաններ (բացառությամբ 
մետաղից պատրաստվածների). պարտեզի 
կահույք. երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի 
բազմոց-բազկաթոռներ. ամսագրերի հենա-
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կալներ. ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). 
ոսկրից, գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից 
կամ փայտից պատրաստված զարդարանք-
ներ (բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար 
նախատեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ 
նստարաններ ոտքերի համար. պլաստմաս սա-
յից զարդեր երեկույթների համար. հենակալ-
ներ, պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր .  մետաղա լարից  և  մետաղից 
պատ րաստված հենակալներ, հենակներ, 
կանգնակներ և դարակաշարեր բույսերի 
համար. պատի դեկորատիվ զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների և տախտակ-
ների տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ, քարտեր և 
բաջեր անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցանակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսա-
յից զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրու շակների համար. ծովային խեցիներ. 
ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների արկ-
ղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձին ների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. պող-
պատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարա-
կան ապակու). ապակյա, հախճապակյա և 
ճեն ապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ըմպելիքների սպասք. ըմպելիք-
ների ապակե սպասք. թռչունների տնակներ. 
խոր ամաններ, գավաթներ, սկահակներ. 
ավելներ, ցախավելներ. տապակներ, թավա-
ներ. թխվածքների կաղապարներ. տորթերի 
մատուցարաններ, տակդիրներ. մոմակալներ 
(բացառությամբ թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստվածների). մոմերի այրուքը վերցնելու 
աքցաններ. սպասքի պահման արկղեր. 
կերամիկական արձանիկներ. տակդիրներ 
(բացառությամբ թղթից պատրաստված-
ների, և ոչ որպես անձեռոցիկներ, սփռոցներ 
օգտագործման համար). ծալովի արկղեր և 

տուփեր կենցաղային նպատակների համար. 
հրուշակաթխվածքի տարաներ. տորթեր կտրելու 
հարմարանքներ. շշեր բացելու հարմարանքներ, 
խցանահաններ. բաժակներ. դեկորատիվ 
պայուսակիկներ և պարկիկներ հրուշակեղենի 
համար. դեկորատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական արձա-
նիկներ. ծաղիկների սկահակներ, ծաղկա-
մաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. մեկու-
սիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակ ների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից բա-
ժակ  ներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. ափսե ներ. 
օճառների կալիչներ, բռնիչներ. թեյնիկներ. թեյի 
հավաքածուներ, թեյի սպասք. սննդամթերքի 
կամ ըմպելիքների ջերմամեկուսիչ տարողություն-
ներ. ատամի խոզանակներ. մատուցարաններ. 
կասկարա, կերակրատեսակների տակդիրներ. 
ջերմապահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը վերց-
նելու համար. թանկարժեք մետաղներից պատ-
րաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և թաշկի-
նակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, թաթ-
մաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալների 
առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովանիներ 
և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. սավաններ. 
մահճակալների փեշեր. անկողնու ծածկոցներ. 
վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի հյուսվածքով 
բամբակեղեն գործվածքներ. մանկական վեր-
մակներ. գործվածքի տակդիրներ. գործ-
ված քային անձեռոցիկներ. գործվածքային 
դրոշակներ. գործվածքային դրոշներ. մգդակած 



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

26 .08 . 20 13

բամբակե վերմակներ. հակահարվածային դնովի 
կողեզրեր մանկական մահճակալների համար. 
վարագույրներ, գալարավարագույրներ. կտորից 
դրոշակներ, դրոշներ. ֆետրե դրոշներ. գոլֆի 
սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի թաշկինակ-
ներ. գլխանոցներով (կնգուղաձև) սրբիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցի սրբիչներ. թաթմաններ, ձեռնոց-
ներ վառարանների և ջեռապահարանների 
համար. բարձի երեսներ. բարձերի ծածկոցներ. 
կերակրակաթսաների բռնիչներ, տակդիրներ. 
մգդակած, լաթերից կարած վերմակներ. 
լողանալու մանկական սավանիկներ, բամբակե 
ծածկոցներ, ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե 
վերմակներ, ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, մարմին 
և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, խավավոր 
անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. լողափի 
կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ (հագուստ). 
մանկական կրծքակալներ. բիկինիներ. սպոր-
տային բաճկոններ, թեթև վերնազգեստներ 
(բլեյզերներ). բուտսեր, կարճաճիտ կոշիկներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ. թիթեռնիկ-փողկապներ. 
կրծկալներ (բյուսհալտեր). կեպիներ, գլխարկ-
ներ. տաբատների վրայից հագնելու հատուկ 
“շորտեր” կովբոյների համար. գործված քա-
յին մանկական կրծքակալներ. վերարկուներ, 
ման տոներ. զգեստներ. ականջակալներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի 
շապիկ  ներ. հելլոուինի կոստյումներ. գլխար-
կիկներ ,  կանացի  գ լխարկներ .  գ լխա-
կապեր. գուլպեղեն, տրիկոտաժեղեն. նորա-
ծինների, մանուկների հագուստ. բաճկոններ, 
ժակետներ, պիջակներ. ջինսեր. ջերսիից 
հագուստ. թաշկինակներ, շարֆեր, գլխա-
շորեր. տրիկոներ. գործած գամաշներ. ձեռ-
նոց ներ, կիսաձեռնոցներ, թաթմաններ. փող-
կապներ և վզկապներ. գիշերաշապիկներ. 
պենյուարներ, երկար գիշերանոցներ. բլուզներ 
և վերնաշապիկներ. պիժամաներ. վարտիքներ, 
փոխաններ, շալվարներ, անդրավարտիքներ. 

զուգագուլպաներ. պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. 
անջրանցիկ հագուստ և վերարկուներ. խալաթ-
ներ. բոկամաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային մաշիկ-
ներ, հողաթափեր. գիշերազգեստներ, ննջա-
զգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. սվի-
տերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, տոլս-
տով կաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև շապիկ-
ներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. ժիլետներ. 
մանժետներ, բազկակապեր, ենթա դաստակի 
կապեր, բազպաններ. թանկարժեք մետաղից 
ծայրակալներով «բոլո» տիպի փող կապներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթ-
ներ. պատի պաստառներ (ոչ մանածագոր-
ծական). արհեստական գազոններ. գորգեր. 
ավտոմոբիլների գորգեր. լոգասենյակների 
գորգեր. սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. 
լինօլեում. զարդարման ոչ մանածագործական 
իրեր, ոչ մանածագործական գորգեր (պատի 
ծածկոց). մարմնամարզական ներքնակներ. 
պաստառներ. մանածագործական պաստառ-
ներ. գորգային ծածկույթնների հարթակներ, 
տակդիրներ. հատակի վինիլային ծածկույթ-
ներ. դահուկային թեքության ծածկույթներ. 
հատակածածկույթներ. ոտքերը սրբելու ուղե-
լաթեր. եղեգնյա խսիրներ. խսիրներ, ուղե-
գորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 
շարժական խաղեր ճկունության, կարողության 
զարգացման համար. շարժական ֆիգուրներ, 
դրանց մասեր և պարագաներ. սեղանի խաղեր. 
խաղաքարտերով խաղեր, քարտերով խաղեր. 
բազմաֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ 
տարբեր տեսակի գործունեության զարգաց-
ման համար, բազմաֆունկցիոնալ մանկական 
խաղալիքներ. բադմինտոնի հավաքածուներ. 
փուչիկներ. բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի 
գնդակներ. լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակ-
ներ. լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր բար-
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ձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկ-
ներ, կառուցման խորանարդիկներ. բոու-
լինգի գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկ ներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-կոսմե-
տիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ ման-
կական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների աքսե-
սուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով խաղալու 
հավաքածուներ. էլեկտրական խաղալիքներ, 
էլեկտրական խաղալիքներ աշխույժ խաղերի 
համար. լրակազմի տեսքով վաճառվող հար-
մարանքներ և սարքեր՝ խաղաքարտային 
խաղեր, քարտերով խաղեր խաղալու համար. 
ձկնորսական պարագաներ. գոլֆի գնդակներ. 
գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի գնդակների նշիչներ 
(մարկերներ). շարժական, դյուրատար սար-
քեր էլեկտրոնային խաղերի համար. հոկեյի 
տափօղակներ. փչովի խաղալիքներ. նկարներ, 
պատկերներ կազմելու համար տարրերի հավա-
քածուներից կազմված գլուխկոտրուկ ներ և 
փազլներ. ցատկապարաններ. օդապարուկներ. 
խաղեր- անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. 
գնդիկներ (մանկական խաղ). կառավարումով 
խաղեր. մեխանիկական խաղալիքներ. երա-
ժշտական խաղալիք-զարդատուփեր. երա-
ժշտական խաղալիքներ. ֆանտերով խաղեր. 
փոքր խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան փաթիլ-
ներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հո-
լեր (խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. 
լցնովի խաղա լիքներ. սեղանի թենիսի սեղան-
ներ. նշանակետի օգտագործումով խաղեր. 
թավշյա արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շար-
ժական ֆիգուրներ- խաղալիքներ, ֆիգուրներ-

խաղալիքներ աշխույժ խաղերի համար. 
դույ լերից, թիակներից և բահերից բաղ  կա-
ցած խաղալիքների հավաքածուներ. տեղա-
շարժվող խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, 
խաղալիք բջջային հեռախոսներ. խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ. խաղալիք ինքնա-
գլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). խաղալիք ավտո-
մոբիլներ, մեքենաներ. խաղալիք նմուշներով 
հավաքածուներ նախասիրական զբաղմունքների 
համար. խաղալիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. 
խաղալիք դրամարկղեր. խաղալիք բեռնատար 
մեքենաներ. խաղալիք ժամացույցներ. ջրա-
ցայտիչ խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. յո-
յո խաղալիքներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. պանիրներ. պանիրների և կրեկերների 
համադրություններ. քսվող պանիր (սփրեդ), հալած 
պանիր. ցուկատներ. շոկոլադե կաթ. կաթնային 
և թթվակաթնային մթերքներ՝ բացառությամբ 
պաղպաղակի, կաթնային պաղպաղակի և 
սառեցված յոգուրտների. սոուսներ (մրգային) 
թաթախման համար. չորացված մրգեր. ըմպելի 
յոգուրտներ. սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած 
առավելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 
բանջա րեղենից. մրգային մուրաբաներ, ջեմեր, 
շաքարի օշարակում եփված մրգեր. մրգերի 
հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի գերա-
կշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. մսային 
մթերքներ. մշակված ընկույզներ. գետնանուշի 
յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. կարտոֆիլի հիմքով 
նախուտեստներ. չոր կաթ. չամիչ. համակցված 
նախուտեստներ՝ հիմնականում բաղկացած մշակ-
ված մրգերից, մշակված ընկույզներից և (կամ) 
չամիչից. ապուրներ. ապուրային խառնուրդներ. 
դոնդողի հիմքով քաղցր աղանդեր. յոգուրտներ. 
կաթնային կոկտեյլների պատրաստման հիմքեր 
և բաղադրություններ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա-
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և սագո. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. օղաբլիթներ, 
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պոզիկներ. թխվածքաբլիթներ (չորաբլիթներ). 
հացահատիկային ուտեստներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային բաղադրություններ. 
փչովի ծամոն. քաղցր խմորից պատրաստված 
հրուշակեղեն առավելապես լցոնով. փոշիներ, 
բաղադրություններ և խառնուրդներ ալրային 
հրուշակեղենի, կեքսերի, պուդինգների պատ-
րաստման համար. անուշեղեն, սառնաշաքար. 
ուտելի զարդարանք անուշեղենից և սառանա-
շաքարից հրուշակեղենի համար. կետչուպ. 
հացահատիկային հիմքով նախուտեստներ. 
ծամոններ. շոկոլադ. շոկոլադային ըմպելիքներ. 
կակաո-ըմպելիքներ. կոնաձև վաֆլե բաժակներ 
պաղպաղակի համար. տնական չորաբլիթներ, 
բուլկիներ. եգիպտացորենի, սիմինդրի հիմքով 
թեթև նախուտեստներ. կրեկերներ. պատրաստի 
սենդվիչներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
դոնդողային աղանդեր, քաղցր ուտեստներ. 
սառեցված հրուշակեղեն և քացրավենիք. 
առա վելապես մակարոնեղենից կամ բրնձից 
բաղկացած սառեցված ուտեստներ. սառեց-
ված յոգուրտ. կաթնային պաղպաղակ. 
մատու տակային կոնֆետներ. պաստեղ, 
զեֆիր. մայոնեզ. ձիթաբլիթներ, կեքսեր, 
մաֆ ֆիններ. մանանեխ. լապշա. վարսակի 
ալ յուր. բլիթներ. բլիթների պատրաստման 
փոշիներ, բաղադրություններ և խառնուրդներ. 
մակարոնեղեն. ալրային հրուշակեղեն. բլիթ-
ների օշարակներ. կարկանդակներ. պիցա. 
ադիբուդի. կրենդելներ աղով. պուդինգներ. 
ռուլետներ. դրեսինգներ աղցանների համար 
(համեմունքներով սոուսներ). սոուսներ. շարբաթ, 
մրգային պաղպաղակ. ամոքանք. տորտիլաներ 
(ցորենի, եգիպտացորենի բլիթներ, թխուկներ). 
վաֆլի.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրություններ. խմելու ջուր. անուշաբույր 
և համային հավելումներով ջուր. բուրավետաց-
ված մրգային ըմպելիքներ.  հյութերի հիմքով 
խտանյութեր. լիմոնադներ. պունշ (կոկտեյլներ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներից). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, այն է՝ գազավորված ըմպելիքներ. 
մրգահյութի պարունակությամբ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգային կամ 
բանջարեղենային հյութերի հիմքով ըմպելիք-
ներ). գազավորված ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ, 

այն է՝ սպորտային ըմպելիքներ, էներգետիկ 
ըմպելիքներ. օշարակներ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքների պատրաստման համար. սեղանի 
հանքային ջուր. բանջարեղենային հյութեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյուն ների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղոր-
դա գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռա հաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղեկատվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. դեպի համացանց մուտքի ապա-
հովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի ապա-
հովում. դեպի համացանց քննարկման ֆորում-
ների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատ  կերների փոխանցում  համակարգչի 
միջո ցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սար-
քերի վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախա տեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռա խոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
ռադիո հաղորդում.  թելքաօպտիկական կապ. 
ռադիո հեռախոսային կապ. կապ՝ համա կարգ-
չային տերմինալների օգտագործումով. արբան-
յակային կապ. հեռագրական կապ. հեռա-
խոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյ ջին-
գային ծառայություն՝ ռադիոյի, հեռախոսի 
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործումով. հեռուստակոնֆերանսներ. բա-
ժա նորդային հեռագրական ծառայություններ. 
ձայնային փոստի ծառայություններ. երթուղ-
ման և միացման հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ. հեռագրական կապի տրա-
մադրման ծառայություններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
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կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցադրում, 
տարածում, վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների արտա-
դրություն, ցուցադրում, տարածում, վարձույթ 
և վարձակալություն. ձայնա- և տեսագրություն-
ների արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. զվարճություն-
ների հարցերով տեղեկատվություն. օնլայն 
ինտերակտիվ զվարճություններ. զվարճալի 
շոու ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի և 
երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի արտա-
դրություն հեռուստատեսային, մալուխային, 
արբանյակային, ձայնա- և տեսա- զանգվածային 
տեղեկատվական միջոցների, քարթրիջների, 
լազերային սկավառակների, համակարգչային 
սկավառակների և էլեկտրոնային միջոցների 
միջոցով տարածման համար. զվարճալի, 
դիտարժան և ուրախարար միջոցառումների, 
լուրերի և տեղեկատվության արտադրություն և 
տրամադրում՝ կապի միջոցների և համակարգ-
չային ցանցերի միջոցով. ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ, ատրակցիոնների թեմատիկ 
զբոս այգիներ, զվարճությունների զբոսայգիներ. 
ատրակ ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթա կան 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-ծրագրեր և  
հաղորդումներ ուղիղ եթերում. ներկայացումների 
ցուցադրում ուղիղ եթե րում. թատերականացված 
ներկայացումներ. էստրադային դերասանների, 
կոնֆերանս վարող ների և շոու-ծրագրերի 
հաղորդավարների ծառա յություններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121766 (111) 20186
(220) 27.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 27.12.2022
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
երկնագույն, սպիտակ, արծաթագույն, 
կարմիր և մուգ կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. լոսյոններ սափրման 
համար, լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտա-
գործման համար. հակաքրտինքային անու-
շա բույր միջոցներ (անտիպերսպիրանտներ). 
բուրավետ յուղեր, յուղեր արոմաթերապիայի 
համար. արհեստական թարթիչներ և եղունգ-
ներ. մանկական յուղ. կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ 
մանուկ ներին մաքրելու համար. լոգանքի ժելեր. 
լոգանքի ցանափոշի (տալկ) մարմնի համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կարմրաներկ. 
մարմնի քսուքներ, լոսյոններ, փոշի և փոշենյութ. 
բերանի խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի 
փրփուր. օդեկոլոններ. կոսմետիկական միջոց-
ներ. ատամների խնամքի միջոցներ. հոտա-
զերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, ցանափոշի. 
անձնական օգտագործման եթերային յուղեր. 
կոպերի մատիտներ և կոպերի ընդգծման հեղուկ 
միջոցներ. կոպերի ստվերաներկ. հոնքերի 
մատիտներ. դիմափոշի. քսուքներ դեմքի 
համար. լոսյոններ դեմքի համար. դիմակներ 
դեմքի համար. սկրաբներ դեմքի համար. 
բուրավետ մոմեր, պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնական օգտա-
գործման բուրումնավետարարներ (անուշաբույր 
նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի լավորակիչներ. 
մազերի շամպուններ. մազերի մուսեր. մազերի 
քսուքներ. մազերի լաքեր (աերոզոլներ). ձեռքի 
քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. ձեռքի օճառներ. 
շուրթերի բալասաններ. շրթներկ. շրթներկի 
պահատուփեր, կալիչներ. շուրթերի փայլեր. 
հեղուկ օճառներ. շպար, դեկորատիվ կոսմե-
տիկա. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
և հոնքերի ներկման համար. բերանը ողողելու 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ եղունգ  ների 
խնամքի համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
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եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. ծաղիկ-
ներից և խոտերից անուշաբույր խառ նուրդներ, 
պոպուրի. անուշաբույր նյութեր տարածքների 
համար. սափրման քսուքներ. մաշկի օճառներ. 
ցանափոշի (տալկ) արդուզարդի համար. անու-
շա բույր ջուր. մաշկի քսուքներ. մաշկի խոնա-
վացման միջոցներ. արևի ճառագայթներից 
մաշկը պաշտպանող արևապաշտպան քսուք-
ներ և միջոցներ. արևայրուքի կոսմետիկական 
միջոցներ, լուսապաշտպան միջոցներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ ներ 
բուժական նպատակների համար, ներառյալ՝ 
տակաշորեր (մանկական խանձարուրներ), 
կրծքով կերակրելու ժամանակ օգտագործվող 
բարձիկ ներ. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդ-
կանց և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում. 

կրակմարիչներ. ձայնասկավառակներ. ձայնա-
գրումներ. ձայնա- և տեսագրումներ. ձայնա-
վերարտադրող բարձրախոսներ, ձայնային 
համակարգեր. հեռադիտակներ. հաշվասար-
քեր. ներսարքված տեսամագնիտոֆոնով 
տեսա  խցիկներ (կամկորդերներ). լուսա նկար-
չական, հեռուստա-, տեսա- և կինոխցիկներ. 
կոմպակտ սկավառակներ (CD-ROM), հաստա-
տուն հիշողություն (ՀՀ) կոմպակտ սկավա-
ռակի վրա. կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) 
սկավառակավարներ. կոմպակտ սկավառակների 
(ՀՀ) գրառման սարքեր. բջջային հեռախոս-
ներ. բջջային հեռախոսների աքսեսուարներ. 
բջջային հեռախոսների պատյաններ, տու-
փեր. երաժշտական գրառումներ պարունակող 
չիպեր. բջջային հեռախոսների դիմային վահան-
ներ (պանելներ). կոմպակտ սկավառակների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). կոմպակտ սկավա-
ռակների ձայնագրիչներ. կոմպակտ սկա վառակ-
ներ. համակարգչային խաղային ծրագրեր. 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ տե-
սա խաղերի, համակարգչային խաղերի համար, 
տեսախաղերով և համակարգչային խաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակ-
ներ. համակարգիչներ. համակարգիչների 
ապարատային միջոցներ. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. համակարգիչների մոնիտոր-
ներ, դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. անլար 
հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. թվա-
յին լուսանկարչական, հեռուստա-, կինո- և 
տեսախցիկներ. թվային տեսա- և ձայնա նվա-
գարկիչներ (փլեյերներ). DVD նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). DVD ձայնագրիչներ. թվային 
ունիվերսալ սկավառակներ. թվային տեսա-
սկավառակներ. նախապես գրառված օպտի-
կական և մագնիսաօպտիկական սկավա ռակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվյալների 
օպտիկական և մագնիսաօպտիկական նվա-
գար կիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, քթակ-
նոց ներ (պենսնե) .  աստիճանավորված 
քանոն ներ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթա գրենական նպատակների համար. 
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գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակարգեր. 
անձնական թվային օգնականներ. տպիչներ, 
տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. արևապաշտ -
պան ակնոցներ. հեռախոսներ. հեռուստացույց-
ներ. տեսախցիկներ. տեսակասետների ձայ-
նագրիչներ. տեսակասետների նվագար կիչներ 
(փլեյերներ). տեսախաղերի պարկուճներ 
(քարթրիջներ), տեսախաղերով պարկուճներ 
(քարթրիջներ). տեսախաղերի սկավառակներ, 
տեսախաղերով սկավառակներ. տեսակասետ-
ներ. տեսահեռախոսներ. տեսագրառումներ. 
դյուրատար ռացիա. ենթադաստակի և ձեռքի 
հանգստի համար տակդիրներ՝ համակարգիչ-
ների հետ օգտագործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամ նաբուժական և անասնաբուժական սար-
քեր և գործիքներ. վերջավորությունների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. ծծակներով մանկական շշեր. հոգնաներ. 
մանկական ատամների օղակներ. դեղորայքի 
գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). կրծքով 
կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. ման-
կական շշերի ծծակներ. բժշկական ջերմա չափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. ավտո-
մոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. ավ տո-
կցանքներ. տրանսպորտային միջոցների բեռ-
նատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական բու-
ֆետ ներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. ման-
կա սայլակների հետծալովի թափքածածկեր. 
թիակներ. ազդանշանային շչակներ. հեծա-
նիվների շարժիչներ. հեծանիվների զանգեր. 
հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների անիվներ. 
սայլակների (տրանսպորտային միջոցների) 
անվակներ. մանկասայլակներ. հեծանիվների 
զամբյուղիկներ. մոպեդներ. մոտոցիկլետներ. 
օդապոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պարագաներ). հեծանիվների պոմպեր. տրանս-
պորտային միջոցների հակահափշտակիչ 

հարմարանքներ. ավտոմոբիլների արևա-
պաշտպան հարմարանքներ. հեծանիվների 
շրջանակներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների անվտանգության գոտիներ. հեծա-
նիվների ղեկեր. սահնակներ (տրանսպոր տային 
միջոցներ). հեծանիվների և մոտոցիկլետների 
թամբեր. տրանսպորտային միջոցների բեռնա-
ցանցեր. հեծանիվների ապահովական ցանցեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգ ման-
կա նստոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցներ. գոլֆի սայլակներ. մթերքների 
սայլակներ. հեծանիվների շրջադարձի ցուցիչ-
ներ. տրանսպորտային միջոցների շրջա դարձի 
ցուցիչներ. հեծանիվների շղթաներ. մանկա-
սայլակների պատյաններ, ծածկոցներ. տրանս-
պորտային միջոցների ղեկերի ծածկոցներ. 
հեծանիվների կամ մոտոցիկլետների թամբերի 
ծածկոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների ծածկոցներ. հեծանիվների ժան-
անիվներ. հեծանիվների դողեր. հեծա նիվների 
հակացեխային վահանակներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զար-
դեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. ազ-
նիվ մետաղներից պատրաստված կիսան-
դրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական իրեր). 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի ժամա-
ցույցների). ականջօղեր. թանկարժեք իրեր. 
ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. շղթա-
ներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ մետաղներից 
բանալիների կախոցներ. դարձածալերի, ծալերի 
քորոցներ (զարդեր). վզի շղթաներ. մանյակներ. 
փողկապների, վզի թաշկինակների օղլակներ. 
մետաղադրամներ՝ ոչ դրամաշրջանառության 
համար. դեկորատիվ քորոցներ. կախոցներ, 
կուլոններ. մատանիներ (ոսկերչական իրեր). 
“բոլո” տիպի փողկապների, բարակ երիզների 
տեսքով փողկապների սահող սեղմակներ. 
դադարումով վայրկյանաչափեր. փողկապների 
սեղմակներ. փողկապների ճարմանդներ. 
փողկապների քորոցներ, սեղմիչներ. պատի 
ժամա ցույցներ. ժամացույցների ապարան-
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ջան ներ. ժամա ցույցների պատյաններ, ժամա-
ցույցների մեխա նիզմի տուփերի պատյաններ. 
ժամացույցների շղթաներ. ժամացույցների 
գոտիներ. ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական 
մատանիներ. ապարանջան-ժամացույցներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրա մեքենաներ և գրասենյակային պիտույք ներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրա-
կան կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխա դրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործ նական հանդիպումների օրագրեր. գեղար-
վեստական վերարտադրանկարներ, նկարներ. 
նկարչության և կիրառական արվեստով զբաղ-
վելու հավաքածուներ. գրքեր ինքնագրերի 
համար. մանկական գրքեր. գնդիկավոր գրիչ-
ներ. բեյսբոլի քարտեր. արագակարիչ թղթա-
պանակներ. գրքերի հենակալներ. գրքերի 
էջանիշներ. գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի 
վրա փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. Սուրբ ծննդյան քարտեր. 
կավիճ. գրատախտակներ. զարգացման գրքեր 
երեխաների համար. թղթե տակդիրներ, մատու-
ցարաններ. մետաղադրամների ալբոմներ. 
գունաներկման գրքեր. գունաներկման թղթեր. 
գունավոր մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկար-
ներով պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. միան-
գամյա օգտագործման խանձարուրներ, այդ 
թվում՝ միանգամյա օգտագործման խանձա-
րուրներ ցել յուլոզից կամ թղթից, միանգամյա 
օգտագործման տակաշորեր ցելյուլոզ ից կամ 
թղթից. նկարչագծագրական աշխատանք-
ների պարագաներ, գծագրական քանոններ. 
մար կերային տախտակներ. ծրարներ. ռետին-
ներ, ջնջելու պարագաներ. ֆլոմաստերներ. 

տեքստով և նկարներով ուսուցողական քար-
տեր, ֆլեշ-քարտեր. նվերների քարտեր, բացիկ-
ներ. նվերների փաթեթավորման թուղթ. 
գլոբուսներ. շնորհավորական բացիկներ. 
հյուրերի գրքեր. ժուռնալներ, հանդեսներ, 
ամսագրեր, պարբերականներ. քարտեզներ. 
մար կերներ. նոթատետրեր. ծեփման նյութեր, 
ծեփման կավ և պլաստիլին. տեղեկա գրեր. 
լրագրեր, թերթեր. թուղթ գրառումների 
համար. բլոկնոտներ, ծոցատետրեր, տետրեր. 
բլոկնոտ ների, ծոցատետրերի և տետրերի 
թերթեր. նկարներ. թղթե դրոշներ. թղթե 
աքսե սուարներ, հուշանվերներ երեկույթների 
համար. թղթե գլխարկներ երեկույթների 
համար. թղթե զարդարանքներ տորթերի, 
կեքսերի և հրուշակների համար. թղթե զար դա-
րանքներ երեկույթների համար. թղթե անձե-
ռոցիկներ. թղթե պայուսակներ, փաթեթներ 
երեկույթների համար. պրեսպապյե. թղթե 
բանտեր նվերների փաթեթավորման համար. 
թղթե վիմպելներ, պատվադրոշներ. թղթե 
տակդիրներ, անձեռոցիկներ գրաֆինների և 
սպասքի համար. սեղանի թղթե սպիտակեղեն 
և սփռոցներ. պլաստմասսայից սփռոցներ. 
պլաստմասսայից պայուսակներ, փաթեթներ 
երեկույթների համար. գրիչների կամ մատիտների 
կալիչներ և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտ-
ներ սրելու հարմարանքներ. պահատուփեր, 
պատյաններ և տուփեր մատիտների և գրիչ-
ների համար. գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. 
պարբերական հրատարակություններ. լուսա-
նկարների ալբոմներ. լուսանկարներ. պատ-
կերային փորագրանկարներ (գրավ յուրա), 
էստամպներ. նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, 
դիմանկարներ. փոստային բացիկներ. ազ-
դագրեր, ցուցապաստառներ. տպագրված 
պարգևներ, հրովարտակներ. տպագրված 
վկայագրեր, վկայականներ. տպագրված 
հրա վերքներ. տպագրված մենյուներ. բաղա-
դրատոմսերի գրքեր. ռետինե կնիքներ, 
դրոշմակնիքներ և շտամպներ. սենդվիչների 
տուփեր, փաթեթներ. գնահատականների, 
հաշվի արդյունքների և միավորների անց-
կաց ման քար տեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. 
կարիչներ (ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ 
և նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու 
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պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. սպորտային պայուսակներ տարբեր 
նպատակների համար. պայուսակներ ատլե-
տիկայով զբաղվելու համար. ուսապարկեր նո-
րա ծինների տեղափոխման համար (կենգուրու). 
ուսապարկեր. լողափնյա պայուսակներ. 
պայու սակներ գրքերի համար, պորտֆելներ. 
պատ յաններ այցեքարտերի, հեռախոսային 
քարտերի համար. քսակներ մանրադրամի 
համար. քսակներ մետաղադրամի համար. 
պայուսակներ բարուրների, խանձարուրների 
համար. իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. 
գոտկատեղի պայուսակներ, դրամապանակ-
ներ. մարմնամարզության և սպորտային 
դահլիճների պայուսակներ. պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. բանալիների 
կաշվե շղթաներ. շրթներկի պատյաններ. 
ուղեբեռների, ձեռքի բեռների տեղափոխման 
պայուսակներ և ճամպրուկներ. ուղեբեռների, 
ձեռքի բեռների տեղափոխման պայուսակների 
և ճամպրուկների պիտակներ. պայուսակներ 
կարճաժամկետ ճանապարհորդությունների 
համար. քսակներ, դրամապանակներ. երկար 
փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-պա-
յուսակներ. դրամապանակներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. փչովի ներքնակներ զբոսարշավ-
ների, քեմփինգների համար. օրորոցներ. մահճա-
կալ ներ. նստարաններ. գրապահարաններ, 
դարակներ և գրադարակներ. դուրսքաշովի 
արկղերով պահարաններ, կոմոդներ, բրգաձև 
դարակներ (կահույք ամանեղենի համար). 

աթոռներ.  լո ւսանկարների ամրացման 
և ցուցադրման սեղմակներ, ճարմանդներ, 
պահանգներ, ամրակներ և սևեռակներ. զգես-
տա  պահարաններ, կախիչներ. համակար-
գիչների կահույք. համակարգիչների ստեղնա-
շարերի հենակալներ և դարակներ. մանկա-
կան մահճակալներ. բազմոցներ, թախտեր, 
բազկաթոռներ. դեկորատիվ փայլուն զարդա-
րանքներ. շարժական մասերով դեկորատիվ 
կոնստրուկցիաներ և քանդակեր (մոբայլներ). 
գրասեղաններ, աշխատասեղաններ. ըմպե-
լիքների ծղոտիկներ. քանդակած և փորա-
գրված քարե զարդարանքներ ափսեների, սկա-
վառակների, տախտակների տեսքով. ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 
դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ և 
աթոռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). պլաստ-
մասսայից զարդարանքներ նվերների փաթե-
թավորումների համար. ձեռքի հովհարներ. ձեռքի 
հայելիներ. տուփեր, պատյաններ զարդերի և 
ոսկերչական իրերի համար (բացառությամբ 
մետաղից պատրաստվածների). բանալիների 
կախոցներ, պատյաններ (բացառությամբ 
մետաղից պատրաստվածների). պարտեզի 
կահույք. երկտեղանի բազմոցներ, երկտե ղանի 
բազմոց-բազկաթոռներ. ամսագրերի հենա-
կալներ. ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). 
ոսկրից, գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից 
կամ փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար նախա-
տեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ նստա-
րաններ ոտքերի համար. պլաստմասսայից 
զարդեր երեկույթների համար. հենակալներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. բար-
ձեր. մետաղալարից և մետաղից պատրաստ-
ված հենակալներ, հենակ ներ, կանգ նակներ 
և դարակաշարեր բույ սերի համար. պատի 
դեկորատիվ զարդարանք ներ ափսե ների, 
սկավառակների և տախտակների տեսքով. 
պլաստմասսայից դրոշակներ. պլաստ մաս-
սայից ցուցանակներ, քարտեր և բաջեր անունը 
նշելու համար. պլաստմասսայից ցուցա-
նակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսա-
յից զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. ծովային խեցիներ. 
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ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների արկ-
ղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճեն-
ա պակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ըմպելիքների սպասք. ըմպելիք-
ների ապակե սպասք. թռչունների տնակներ. 
խոր ամաններ, գավաթներ, սկահակներ. 
ավելներ, ցախավելներ. տապակներ, թավաներ. 
թխվածքների կաղապարներ. տորթերի մատու-
ցարաններ, տակդիրներ. մոմակալներ (բացա-
ռությամբ թանկարժեք մետաղներից պատրաստ-
վածների). մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես անձե-
ռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման համար). 
ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 
նպա տակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բա ցելու հարմարանքներ, խցանահան-
ներ. բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկ-
ներ և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 
դեկո րատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկու տեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական արձա-
նիկներ. ծաղիկների սկահակներ, ծաղկա-
մաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. մեկու-
սիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ թան-
կ արժեք մետաղներից պատրաստված անձե-
ռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. թղթե 
ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից բա-

ժակ ներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. ափսեներ. 
օճառ ների կալիչներ, բռնիչներ. թեյնիկներ. թեյի 
հավաքածուներ, թեյի սպասք. սննդամթերքի կամ 
ըմպելիքների ջերմամեկուսիչ տարողություններ. 
ատամի խոզանակներ. մատուցարաններ. 
կասկարա, կերակրատեսակների տակդիրներ. 
ջերմապահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը վերց-
նելու համար. թանկարժեք մետաղներից պատ-
րաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և թաշկի-
նակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, թաթ-
մաններ բարբեքյուի համար. լողանալու սպի-
տակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու սրբիչ-
ներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալների 
առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովանիներ 
և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. սավաններ. 
մահճակալների փեշեր. անկողնու ծածկոցներ. 
վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի հյուսվածքով 
բամբակեղեն գործվածքներ. մանկական վեր-
մակներ. գործվածքի տակդիրներ. գործված-
քային անձեռոցիկներ. գործվածքային դրո-
շակներ. գործվածքային դրոշներ. մգդակած 
բամբակե վերմակներ. հակահարվածային դնովի 
կողեզրեր մանկական մահճակալների համար. 
վարագույրներ, գալարավարագույրներ. կտորից 
դրոշակներ, դրոշներ. ֆետրե դրոշներ. գոլֆի 
սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի թաշկինակ-
ներ. գլխանոցներով (կնգուղաձև) սրբիչներ. 
սպի տա կեղեն տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցի սրբիչներ. թաթմաններ, ձեռնոցներ 
վառարանների և ջեռապահարանների համար. 
բարձի երեսներ. բարձերի ծածկոցներ. կերա-
կրա կաթսաների բռնիչներ, տակդիրներ. մգդա-
կած, լաթերից կարած վերմակներ. լողա-
նալու մանկական սավանիկներ, բամբակե 
ծածկոցներ, ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե 
վերմակներ, ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, մարմին 
և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, խավավոր 
անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե վերմակներ.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. լողափի 
կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ (հագուստ). 
մանկական կրծքակալներ. բիկինիներ. սպոր-
տային բաճկոններ, թեթև վերնազգեստներ 
(բլեյզերներ). բուտսեր, կարճաճիտ կոշիկներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ. թիթեռնիկ-փողկապներ. 
կրծկալներ (բյուսհալտեր). կեպիներ, գլխարկներ. 
տաբատների վրայից հագնելու հատուկ 
“շորտեր” կովբոյների համար. գործվածքային 
մանկական կրծքակալներ. վերարկուներ, 
մանտոներ. զգեստներ. ականջակալներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի 
շապիկ ներ. հելլոուինի կոստյումներ. գլխար-
կիկներ, կանացի գլխարկներ. գլխակապեր. 
գուլպեղեն, տրիկոտաժեղեն. նորածինների, 
մանուկների հագուստ. բաճկոններ, ժակետ-
ներ, պիջակներ. ջինսեր. ջերսիից հագուստ. 
թաշկինակներ, շարֆեր, գլխաշորեր. տրի-
կոներ. գործած գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսա-
ձեռնոցներ, թաթմաններ. փողկապներ և 
վզկապներ. գիշերաշապիկներ. պենյուարներ, 
երկար գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնա-
շապիկներ. պիժամաներ. վարտիքներ, փո խան-
ներ, շալվարներ, անդրավարտիքներ. զուգա-
գուլպաներ. պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. ան-
ջրանցիկ հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկամաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային մաշիկ-
ներ, հողաթափեր. գիշերազգեստներ, ննջա-
զգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, տոլս-
տով կաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև շա-
պիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. ժիլետ-
ներ. մանժետներ, բազկակապեր, ենթա դաս-
տակի կապեր, բազպաններ. թանկարժեք 
մետաղից ծայրակալներով «բոլո» տիպի փող-
կապներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 

արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ. 
մանածագործական պաստառներ. գորգային 
ծածկույթնների հարթակներ, տակդիրներ. 
հատակի վինիլային ծածկույթներ. դահուկային 
թեքության ծածկույթներ. հատակածածկույթներ. 
ոտքերը սրբելու ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. 
խսիրներ, ուղեգորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 
շարժական խաղեր ճկունության, կարողության 
զարգացման համար. շարժական ֆիգուրներ, 
դրանց մասեր և պարագաներ. սեղանի խաղեր. 
խաղաքարտերով խաղեր, քարտերով խաղեր. 
բազմաֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ 
տարբեր տեսակի գործունեության զարգացման 
համար, բազմաֆունկցիոնալ մանկական 
խաղալիքներ. բադմինտոնի հավաքածուներ. 
փուչիկներ. բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի 
գնդակներ. լողախաղալիքներ. բեյսբոլի 
գնդակներ. լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով 
կամ փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 
բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկ-
ներ, կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող փայ-
տիկներից և լուծույթներից բաղկացած հավա-
քածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-կոսմե-
տիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ ման-
կական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների աքսե-
սուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով խաղալու 
հավաքածուներ. էլեկտրական խաղալիքներ, 
էլեկտրական խաղալիքներ աշխույժ խաղերի 
համար. լրակազմի տեսքով վաճառվող 
հարմարանքներ և սարքեր՝ խաղաքարտային 
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խաղեր, քարտերով խաղեր խաղալու համար. 
ձկնորսական պարագաներ. գոլֆի գնդակներ. 
գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի գնդակների նշիչներ 
(մարկերներ). շարժական, դյուրատար սարքեր 
էլեկտրոնային խաղերի համար. հոկեյի 
տափօղակներ. փչովի խաղալիքներ. նկար-
ներ, պատկերներ կազմելու համար տարրերի 
հավաքածուներից կազմված գլուխկոտրուկներ և 
փազլներ. ցատկապարաններ. օդապարուկներ. 
խաղեր- անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. 
գնդիկներ (մանկական խաղ). կառավարու-
մով խաղեր. մեխանիկական խաղալիքներ. 
երաժշտական խաղալիք-զարդատուփեր. 
երաժշտական խաղալիքներ. ֆանտերով խաղեր. 
փոքր խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան փաթիլ-
ներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ).  սեղմվող խաղալիքներ. 
լցնովի խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղան-
ներ. նշանակետի օգտագործումով խաղեր. 
թավշյա արջուկներ. թենիսի գնդակներ. 
շարժական ֆիգուրներ- խաղալիքներ, ֆի-
գուր ներ-խաղալիքներ աշխույժ խաղերի 
համար. դույլերից, թիակներից և բահերից 
բաղկացած խաղալիքների հավաքածուներ. 
տեղաշարժվող խաղալիքներ, խաղալիք-
մոբայլներ, խաղալիք բջջային հեռախոսներ. 
խաղալիք տրանսպորտային միջոցներ. խա-
ղալիք ինքնագլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). 
խաղալիք ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. խաղալիք 
նմուշներով հավաքածուներ նախասիրական 
զբաղմունքների համար. խաղալիք արձանիկներ, 
ֆիգուրներ. խաղալիք դրամարկղեր. խաղալիք 
բեռնատար մեքենաներ. խաղալիք ժամացույցներ. 
ջրացայտիչ խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. 
յո-յո խաղալիքներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. պանիրներ. պանիրների և կրեկերների 
համադրություններ. քսվող պանիր (սփրեդ), հալած 

պանիր. ցուկատներ. շոկոլադե կաթ. կաթնային 
և թթվակաթնային մթերքներ՝ բացառությամբ 
պաղպաղակի, կաթնային պաղպաղակի և 
սառեցված յոգուրտների. սոուսներ (մրգային) 
թաթախման համար. չորացված մրգեր. ըմպելի 
յոգուրտներ. սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած 
առավելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 
բանջարեղենից. մրգային մուրաբաներ, ջե-
մեր, շաքարի օշարակում եփված մրգեր. 
մրգերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. մսա-
յին մթերքներ. մշակված ընկույզներ. գետնանուշի 
յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. կարտոֆիլի հիմքով 
նախուտեստներ. չոր կաթ. չամիչ. համակցված 
նախուտեստներ՝ հիմնականում բաղկացած 
մշակված մրգերից, մշակված ընկույզներից և 
(կամ) չամիչից. ապուրներ. ապուրային խառ-
նուրդներ. դոնդողի հիմքով քաղցր աղան-
դեր. յոգուրտներ. կաթնային կոկտեյլների 
պատրաստման հիմքեր և բաղադրություններ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. օղաբլիթներ, 
պոզիկներ. թխվածքաբլիթներ (չորաբլիթներ). 
հացահատիկային ուտեստներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային բաղադրություններ. 
փչովի ծամոն. քաղցր խմորից պատրաստված 
հրուշակեղեն առավելապես լցոնով. փոշիներ, 
բաղադրություններ և խառնուրդներ ալրային 
հրուշակեղենի, կեքսերի, պուդինգների պատ-
րաստման համար. անուշեղեն, սառնաշաքար. 
ուտելի զարդարանք անուշեղենից և սառա-
նաշաքարից հրուշակեղենի համար. կետչուպ. 
հացահատիկային հիմքով նախուտեստներ. 
ծամոններ. շոկոլադ. շոկոլադային ըմպելիքներ. 
կակաո-ըմպելիքներ. կոնաձև վաֆլե բաժակներ 
պաղպաղակի համար. տնական չորաբլիթներ, 
բուլկիներ. եգիպտացորենի, սիմինդրի հիմքով 
թեթև նախուտեստներ. կրեկերներ. պատրաստի 
սենդվիչներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
դոնդողային աղանդեր, քաղցր ուտեստներ. 
սառեցված հրուշակեղեն և քացրավենիք. 
առավելապես մակարոնեղենից կամ բրնձից 
բաղկացած սառեցված ուտեստներ. սառեց-
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ված յոգուրտ. կաթնային պաղպաղակ. 
մատուտակային կոնֆետներ. պաստեղ, 
զեֆիր. մայոնեզ. ձիթաբլիթներ, կեքսեր, 
մաֆֆիններ. մանանեխ. լապշա. վարսակի 
ալ յուր. բլիթներ. բլիթների պատրաստման 
փոշիներ, բաղադրություններ և խառնուրդներ. 
մակարոնեղեն. ալրային հրուշակեղեն. բլիթ-
ների օշարակներ. կարկանդակներ. պիցա. 
ադիբուդի. կրենդելներ աղով. պուդինգներ. 
ռուլետներ. դրեսինգներ աղցանների համար 
(համեմունքներով սոուսներ). սոուսներ. շարբաթ, 
մրգային պաղպաղակ. ամոքանք. տորտիլաներ 
(ցորենի, եգիպտացորենի բլիթներ, թխուկներ). 
վաֆլի.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրություններ. խմելու ջուր. անուշաբույր և 
համային հավելումներով ջուր. բուրավետացված 
մրգային ըմպելիքներ.  հյութերի հիմքով 
խտանյութեր. լիմոնադներ. պունշ (կոկտեյլներ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներից). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, այն է՝ գազավորված ըմպելիքներ. 
մրգահյութի պարունակությամբ ոչ ալկոհո լային 
ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգային կամ բան-
ջարեղենային հյութերի հիմքով ըմպելիքներ). 
գազավորված ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ, 
այն է՝ սպորտային ըմպելիքներ, էներգետիկ 
ըմպելիքներ. օշարակներ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների պատրաստման համար. սեղանի 
հանքային ջուր. բանջարեղենային հյութեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյունների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալու խային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղեկատվութ յո ւն  հեռակառավարման 
կապի հարցերով. դեպի համացանց մուտքի 
ապահովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 

փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատ կերների փոխանցում  համակարգչի 
միջո ցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սար-
քերի վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո-
հաղորդում.  թելքաօպտիկական կապ. ռադիո-
հեռախոսային կապ. կապ՝ համակարգչային 
տերմինալների օգտագործումով. արբանյակային 
կապ. հեռագրական կապ. հեռախոսային կապ. 
ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային ծառայու-
թյուն՝ ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնա-
յին կապի այլ միջոցների օգտագործումով. 
հեռուս տակոնֆերանսներ. բաժանորդային 
հեռագրական ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. երթուղման և միաց-
ման հեռահաղորդակցական ծառայություններ. 
հեռագրական կապի տրամադրման ծառա-
յություններ. հեռախոսային կապի տրամադրման 
ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցադրում, 
տարածում, վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների արտա-
դրություն, ցուցադրում, տարածում, վարձույթ և 
վարձակալություն. ձայնա- և տեսագրությունների 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. զվարճությունների 
հարցերով տեղեկատվություն. օնլայն ինտեր-
ակտիվ զվարճություններ. զվարճալի շոու 
ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի և երկ-
խոսության ռեժիմում ծրագրերի արտադրություն 
հեռուստատեսային, մալուխային, արբան-
յակային, ձայնա- և տեսա- զանգվածային 
տեղեկատվական միջոցների, քարթրիջների, 
լազերային սկավառակների, համակարգչային 
սկավառակների և էլեկտրոնային միջոցների 
միջոցով տարածման համար. զվարճալի, 
դիտարժան և ուրախարար միջոցառումների, 
լուրերի և տեղեկատվության արտադրություն և 
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տրամադրում՝ կապի միջոցների և համակարգ-
չային ցանցերի միջոցով. ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ, ատրակցիոնների թեմատիկ 
զբոսայգիներ, զվարճությունների զբոսայգիներ. 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-ծրագրեր և  
հաղորդումներ ուղիղ եթերում. ներկայացումների 
ցուցադրում ուղիղ եթերում. թատերականացված 
ներկայացումներ. էստրա դային դերասանների, 
կոնֆերանս վարող ների և շոու-ծրագրերի 
հաղորդավարների ծառայություններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130003 (111) 20187
(220) 08.01.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 08.01.2023
(730) Ինթերնեյշնլ Փեյփը Քամփնի, US
(442) 21.02.2013
(540)

(526) «TECHNOLOGY» բառը և «BOLDER BLACKS», 
«VIVID COLORS», «FASTER DRYING» 
արտա հայտություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 16. տպման, տպագրության, պատ-

ճենահանման, գրասենյակային, ֆաքսի, գրելու 
(փոստային) և նկարչության (գծագրության) 
համար թուղթ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130004 (111) 20188
(220) 08.01.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 08.01.2023
(730) Ինթերնեյշնլ Փեյփը Քամփնի, US
(442) 21.02.2013

(540)

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

(511) 
դաս 16. տպման, տպագրության, պատճե-

նա հանման, գրասենյակային, ֆաքսի, գրելու 
(փոստային) և նկարչության (գծագրության) 
համար թուղթ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130006 (111) 20189
(220) 09.01.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 09.01.2023
(730) Ս.Տ.Ե. Էնըրջի Ս.Պ.Ա., IT
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 7. հոսանքի գեներատորներ. էլեկ-

տրական շարժիչներ, բացառությամբ վեր-
գետնյա փոխադրամիջոցների համար նախա-
տեսվածների. տուրբիններ հոսանքի արտա-
դրման համար. հիդրավլիկ տուրբիններ. հողմա-
տուրբիններ. քամով և հեղուկով կառավարվող 
մեքենաներ. մեքենաներ և կայանքներ էներ-
գիայի մշակման և փոխակերպման համար. 
հողմային, արևային, գազային, երկրաջերմային, 
կենսազանգվածային և ջրային էլեկտրական 
գեներատորներ. ռոտորներ և թիակներ 
հիդրավլիկ և հողմային տուրբինների համար.

դաս 9. կարգավորման, կառավարման 
և բաշխման էլեկտրական սարքեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. արևային 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
էլեկտրաէներգիայի կառավարման սարքեր. 
համակարգչային համակարգեր՝ հողմային, 
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հիդրաէլեկտրական, երկրաջերմային, արևային, 
կենսազանգվածային էներգիայի արտա դրման 
համար, ինչպես նաև մակընթացությունից ու 
տեղա տվությունից և էկոլոգիական վառելա-
նյութերից էլեկտրաէներգիայի արտադրման 
համար.

դաս 35. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. 

դաս 37. հոսանքի գեներատորների, էլեկ-
տրական շարժիչների, տուրբինների տեղակայում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում հոսանքի 
արտադրման համար. էլեկտրակայանների 
կառուցում և տեղակայում. արևային էներգիայի 
համակարգերի տեղակայում. կառավարման 
խորհրդատվություն և էլեկտրակայանների 
տեղակայում.

դաս 40. ռեսուրսների մշակում էլեկտրա-
էներգիայի արտադրման համար.

դաս 42. էլեկտրակայանների նախագծում. 
տեխնիկական խորհրդատվություն Էլեկտրա-
կայանների նախագծման վերաբերյալ. էլեկ-
տրակայանների պլանավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130038 (111) 20190
(220) 16.01.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 21.02.2013
(540)

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. ոչ 
բու ժական արդուզարդի պարագաներ և անու-
շաբույր արտադրանք անձնական օգտա-
գործման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130143 (111) 20191
(220) 06.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 06.02.2023
(730) «Դյութի ֆրի ալիանս» ՍՊԸ, Երևան, 

Տերյան փող., 59 շ., շին. 33, AM
(442) 21.02.2013

(540)

(526) «DUTY FREE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, գազարագույն, մոխրա-
գույն և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. մաքսային հսկողության ներքո՝ 

անմաքս առևտրի խանութում առևտրային գոր-
ծունեության իրականացում: 

____________________

(210) 20130164 (111) 20192
(220) 12.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 12.02.2023
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130178 (111) 20193
(220) 14.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 14.02.2023
(730) Վաչագան Պետրոսյան Լյովայի, Երևան, 

Մամիկոնյանց 62-149, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա-
պույտ, դեղին, սպիտակ, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 6. մետաղապլաստից պատրաստված 

դռներ, լուսամուտներ, առաստաղներ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում:  
____________________

(210) 20130207 (111) 20194
(220) 21.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 21.02.2023
(730) «Օսրամ լայթինգ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Ստե փա-

նակերտ, Ադմիրալ Իսակովի փող., թիվ 1 
շ., բն. 20, AM

(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ. մաս-
նավորապես՝ մանրամեծածախ առևտուր:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20130223 (111) 20195
(220) 25.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 25.02.2023
(730) «Ֆուտբոլային ակումբ Ուրարտու» ՍՊԸ, 

0012, Երևան, Գյուլբենկյան փող., 2-րդ շ., 
բն. 54 AM

(442) 17.04.2013
(540)

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

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:  

____________________

(210) 20130241 (111) 20196
(220) 26.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 26.02.2023
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 

Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM
(442) 20.03.2013
(540)

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղե կատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20130288 (111) 20197
(220) 11.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 11.03.2023
(730) Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 03.04.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130289 (111) 20198
(220) 11.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 11.03.2023
(730) Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն, գլխարկներ. ներառալ 

կեպիներ, բոլորագլխարկներ, կովբոյների 
գլխարկներ, գլխակապեր, ծղոտե գլխարկներ, շքո-
ցիկով գլխարկներ, բանդանաներ. հագուստեղեն, 
այն է՝ գոգնոցներ, թևքի կապիչներ, T- աձև 
շապիկներ, գոլֆի շապիկներ, աշխատանքային 
շապիկներ, բեյսբոլի շապիկներ, գործած շա-
պիկներ, շապիկներ, տոպեր (մարմնի վերևի 
մասի զգեստ), կապիչներով շապիկներ, գործած 
բաճկոնակներ, մարզազգեստ, մարզաշա-
պիկ ներ, սպորտային տաբատներ, սպորտա-
յին հագուստ, վարտիքներ, շրջազգեստներ, 
կիսաշրջազգեստներ, գիշերավարտիքներ, 
պիժամաներ, կանացի զգեստներ, խալաթ-
ներ, կիսատաբատներ, ջինսեր, բաճկոններ, 
ժակետներ, վերարկուներ, գոտիներ, վզկապներ, 
վզին կապելու կտորից աքսեսուարներ, շարֆեր, 
կաշնեներ, կախակապեր, կաշվե բաճկոններ, 
անձրևանոցներ, բաճկոնակներ, պարկաներ 
(կնգուղով երկար բաճկոններ), ձեռնոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130322 (111) 20199
(220) 15.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 15.03.2023
(730) Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն, գլխարկներ. ներառալ 

կեպիներ, բոլորագլխարկներ, կովբոյների 
գլխարկներ, գլխակապեր, ծղոտե գլխարկներ, 
շքոցիկով գլխարկներ, բանդանաներ. հագուս-
տեղեն, այն է՝ գոգնոցներ, թևքի կապիչներ, T- աձև 
շապիկներ, գոլֆի շապիկներ, աշխատանքային 
շապիկներ, բեյսբոլի շապիկներ, գործած շա-
պիկներ, շապիկներ, տոպեր (մարմնի վերևի 
մասի զգեստ), կապիչներով շապիկներ, գործած 
բաճկոնակներ, մարզազգեստ, մարզաշապիկ-
ներ, սպորտային տաբատներ, սպորտա-
յին հագուստ, վարտիքներ, շրջազգեստներ, 
կիսա շրջազգեստներ, գիշերավարտիքներ, 
պիժամաներ, կանացի զգեստներ, խալաթներ, 
կիսատաբատներ, ջինսեր, բաճկոններ, ժակետ-
ներ, վերարկուներ, գոտիներ, վզակապներ, 
վզին կապելու կտորից աքսեսուարներ, շարֆեր, 
կաշնեներ, կախակապեր, կաշվե բաճկոններ, 
անձրևանոցներ, բաճկոնակներ, պարկաներ 
(կնգուղով երկար բաճկոններ), ձեռնոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130328 (111) 20200
(220) 18.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 18.03.2023
(730) Մուբադալա Թրեյդ Մարքս Հոլդինգ 

Քամփընի - ԼԼՔ, AE
(442) 17.04.2013
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(540)

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառայու-

թյուններ, այն է՝ ձայնի, տվյալների, պատկերների 
մոտակա և հեռակա փոխանցում հեռախոսային, 
հեռագրային, մալուխային և արբանյակային 
կապի միջոցով. արբանյակային հեռարձա-
կում. ծրագրերի մալուխային և արբանյակային 
հաղորդում. մալուխային և արբանյակային 
հաղորդման ծառայություններ. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. երկիր-արբանյակ 
հեռուստատեսային հաղորդիչների գործարկում. 
արբանյակ-երկիր ընդունիչ ալեհավաքների 
գործարկում. հեռահաղորդակցական արբան-
յակների գործարկում. արբանյակային հեռար-
ձակման ժամանակի վարձույթ. արբանյակային 
հեռարձակման ընդունիչ ալեհավաքների և 
հեռարձակման կայանների վարձույթ. արբանյակի 
միջոցով պատկերների վերահաղորդում. ձայնի 
և պատկերի հաղորդում արբանյակի կամ 
ինտերակտիվ մուլտիմեդիա ցանցերի միջոցով: 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130329 (111) 20201
(220) 18.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 18.03.2023
(730) Մուբադալա Թրեյդ Մարքս Հոլդինգ 

Քամփընի - ԼԼՔ, AE
(442) 17.04.2013
(540)

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծա ռա յու-

թյուններ, այն է՝ ձայնի, տվյալների, պատկեր ների 
մոտակա և հեռակա փոխանցում հեռախոսային, 
հեռագրային, մալուխային և արբանյակային 
կապի միջոցով. արբանյակային հեռարձակում. 
ծրագրերի մալուխային և արբանյակային 
հաղորդում. մալուխային և արբանյակային 
հաղորդման ծառայություններ. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. երկիր-արբանյակ 
հեռուստատեսային հաղորդիչների գործարկում. 
արբանյակ-երկիր ընդունիչ ալեհավաքների 
գործարկում. հեռահաղորդակցական արբան-
յակների գործարկում. արբանյակային հեռար-
ձակման ժամանակի վարձույթ. արբանյակային 
հեռարձակման ընդունիչ ալեհավաքների և 
հեռարձակման կայանների վարձույթ. արբանյակի 
միջոցով պատկերների վերահաղորդում. ձայնի և 
պատկերի հաղորդում արբանյակի կամ ինտեր-
ակտիվ մուլտիմեդիա ցանցերի միջոցով:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130339 (111) 20202
(220) 19.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20130340 (111) 20203
(220) 19.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130341 (111) 20204
(220) 19.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130344 (111) 20205
(220) 19.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

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

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130351 (111) 20206
(220) 20.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 20.03.2023
(730) «Մառնիկ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ 

Ներքին Բազմաբերդ, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(526) «NATURAL FINNISH», «DAIRY BUTTER» և 
«FAT 82%» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. ֆիննական ծագման կարագ: 

____________________

(210) 20130352 (111) 20207
(220) 20.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 20.03.2023
(730) «Մառնիկ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ 

Ներքին Բազմաբերդ, AM
(442) 03.04.2013
(540)

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

(511) 
դաս 29. ֆիննական ծագման կարագ:  

____________________

(210) 20130375 (111) 20208
(220) 21.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Կարա-

պետյան, Երևան, Կոմիտաս 27/1, բն. 30, AM
(442) 06.05.2013
(540)

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

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130394 (111) 20209
(220) 27.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 27.03.2023
(730) «Կոնսոլիթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 

2/1, 18 տարածք, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20130428 (111) 20210
(220) 03.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 03.04.2023
(730) «Պիկասսո» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 17, AM 

Անհատ ձեռնարկատեր Անիկ Թադևոսյան, 
Երևան, Յ. Ռայկինի փող. 90, բն. 33, AM

(442) 17.04.2013
(540)

(526) «TRAVEL AGENCY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մուգ և բաց շագանակագույն, 
մոխրագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապ րանք ների փաթեթավորում և պահ պանում. 
ճանապարհորդությունների կազ մա կերպում. 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20121374 (111) 20211
(220) 08.10.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 08.10.2022
(730) «Հայաստանի Հանրապետության փաս-

տաբանական դպրոց» հիմնադրամ, Երևան, 
Զաքիյան փողոց, 3-րդ շենք, AM

(442) 07.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում), ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում: 
____________________

(210) 20121622 (111) 20212
(220) 30.11.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 30.11.2022
(730) Ալ Թաննան Ջեներալ Թրեյդինգ. Քո. 

(Լ.Լ.Ք), AE
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-

ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
ված  ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա վար-
վողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավտո-
մատներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակ ված ապակի (բացառությամբ շինարարա-
կան ապակու). ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121650 (111) 20213
(220) 06.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփա-

նակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________
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(210) 20121651 (111) 20214
(220) 06.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփա-

նակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  

____________________

(210) 20121652 (111) 20215
(220) 06.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփա-

նակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20121653 (111) 20216
(220) 06.12.2012 (151) 01.08.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփա-

նակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20130156 (111) 20217
(220) 11.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 11.02.2023
(730) «Առևտրային դատարան» արբիտրաժային 

հիմնարկ, Երևան, Գ. Նժդեհի 48/1, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20130172 (111) 20218
(220) 13.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 13.02.2023
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Ավան-Առինջ 

1/9, AM
(442) 06.05.2013
(540)
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(526) «COTTON COVER SERIES» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:

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

(511) 
դաս 3. խոնավ անձեռոցիկներ. մանկական 

խոնավ անձեռոցիկներ.
դաս 5. հիգիենիկ սրբիչներ, տամպոններ և 

միջադիրներ, ականջ մաքրող ձողիկներ, բամ-
բակյա բարձիկներ, փաթեթավորված բամ բակ.

դաս 16. խոնավ անձեռոցիկներ, անձե-
ռոցիկներ, գրպանի անձեռոցիկներ, մանկական 
տակդիրներ:  

____________________

(210) 20130208 (111) 20219
(220) 22.02.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 22.02.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 

ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130264 (111) 20220
(220) 04.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 04.03.2023
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 20.03.2013

(540)

(526) Բացի «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇՈՒՆՉ», «HAYKAKAN 
SHUNCH» և «ԱՐՄՅԱՆՍԿԻՅ ԴՈՒԽ» (ռուս.) 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, ոսկեգույն, դարչնագույն և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:

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

____________________

(210) 20130279 (111) 20221
(220) 07.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 07.03.2023
(730) «Գլոբալ Էս Փի ՍԻ» ՓԲԸ, Երևան, Մոս-

կովյան 24 շ., բն. 1, AM
(442) 03.04.2013
(540)
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(526) «BUSINESS & LEGAL CONSULTING» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 35. մարկետինգային և բիզնես 

խորհրդա տվություն, մարկետինգային և բիզնես 
ծա ռա յությունների մատուցում.

դաս 45. իրավաբանական խորհրդա տվու-
թյուն, իրավաբանական ծառայությունների 
մատուցում:  

____________________

(210) 20130332 (111) 20222
(220) 18.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 18.03.2023
(730) Ռիթրեքթըբլ Թեքնոլըգիզ, Ինք., US
(442) 17.04.2013
(310) 976326   (320) 13.06.2008   (330)
(540)

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բժշկա-

կան սարքերի համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130333 (111) 20223
(220) 18.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 18.03.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Սահակյան, 

ք. Երևան, Վրացյան 86-4, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130342 (111) 20224
(220) 19.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Տիգրան Կարապետյան, RU
(442) 03.04.2013
(540)

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

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

____________________
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(210) 20130379 (111) 20225
(220) 22.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 22.03.2023
(730) Վրանգլեր Ապարել Քորփ., US
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 25. հագուստ, ներառյալ՝ ներքնազգեստ, 

կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130387 (111) 20226
(220) 26.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 26.03.2023
(730) «Մեհրաբյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, 

Թադևոսյան 8, բն.6, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 19. շինարարական չոր շաղախներ: 

____________________

(210) 20130391 (111) 20227
(220) 26.03.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 26.03.2023
(730) «Ար-Մոբիլ» ՓԲԸ, Երևան, Արաբկիր 49 փ., 

թիվ 1 շ., AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար: 

____________________

(210) 20130482 (111) 20228
(220) 10.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 10.04.2023
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 

7/9 շենք, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20130486 (111) 20229
(220) 11.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 11.04.2023
(730) «Այ փի էս սի» քաղաքական և սոցիոլո-

գիական խորհրդատվությունների ինստի-
տուտ ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 21, բն. 
38, AM

(442) 06.05.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. սոցիոլոգիական հետազոտու-

թյուններ, սոցիոլոգիական հարցումներ, տվյալ 
ոլորտին վերաբերող խորհրդատվությունների 
տրամադրում.

դաս 41. ուսուցման, վերապատրաստման 
դասընթացների անցկացում.

դաս 42. քաղաքական վերլուծություններ, 
տվյալ ոլորտին վերաբերող խորհրդա տվու թյուն-
ների տրամադրում: 

____________________

(210) 20130517 (111) 20230
(220) 19.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 19.04.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Գևորգյան, 

Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Իսակովի 
փ., տուն 35, AM

(442) 06.05.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-

թյուններ: 
____________________

(210) 20130526 (111) 20231
(220) 22.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 22.04.2023
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 

71 շ., բն. 34, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:  

____________________

(210) 20130528 (111) 20232
(220) 22.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 22.04.2023
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 

71 շ., բն. 34, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց: 

____________________

(210) 20130529 (111) 20233
(220) 22.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 22.04.2023
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 

71 շ., բն. 34, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց: 

____________________
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(210) 20130541 (111) 20234
(220) 25.04.2013 (151) 01.08.2013
 (181) 25.04.2023
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Շահումյան, AM
(442) 06.05.2013
(540)

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

____________________

(210) 20110671 (111) 20235
(220) 30.05.2011 (151) 02.08.2013
 (181) 30.05.2021
(730) Դավիթ Ղազարյան, Երևան, Արշակունյաց 

252, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511) 
դաս 29.. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.գյու-
ղա տնտեսական, այգեգործական մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:  

____________________

(210) 20110672 (111) 20236
(220) 30.05.2011 (151) 02.08.2013
 (181) 30.05.2021
(730) Դավիթ Ղազարյան, Երևան, Արշակունյաց 

252, AM

(442) 22.06.2011
(540)

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
գյուղատնտեսական, այգեգործական մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:  

____________________

(210) 20120390 (111) 20237
(220) 20.03.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 20.03.2022
(730) «ՆՕԿԻ» ՀՁ ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Նոր 

Խարբերդ 24, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղորայք:  

____________________

(210) 20120391 (111) 20238
(220) 20.03.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 20.03.2022
(730) «ՆՕԿԻ» ՀՁ ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Նոր 

Խարբերդ 24, AM
(442) 18.04.2012



ԳՅՈՒՏԵՐ

88

ՄԱՍ 1

88

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

26 .08 . 20 13

(540)

(511) 
դաս 5. դեղորայք: 

____________________

(210) 20120779 (111) 20239
(220) 14.06.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 14.06.2022
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-

նոստյու «Լակվիր», RU
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. հղկանյութեր. կենցաղային 
հակադիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակե ղենի 
բուրումնավետացման համար. բամբակ կոս-
մետիկական նպատակների համար. բամբակե 
տամպոններ կոշտ կալիչի վրա, կոսմետիկական 
նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրումնավետացման 
համար. մոմ սպիտակեղենի համար. անձնական 
օգտագործման հոտազերծիչներ. օծանելիք. 
մաքրման հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների համար. օծանելիքային իրեր. 
մատիտներ հոնքերի համար. կոսմետիկական 
մատիտներ. ներկանյութեր սպիտակեղենի 
համար. ներկանյութեր հարդարանքի (արդու-

զարդի) համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
օսլա (ապրետուր). կոսմետիկական սպիտա-
կեցնող քսուքներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. ախտահանող օճառներ. 
հոտազերծող օճառներ. կոսմետիկական հավա-
քածուներ. մածուկներ ողորկման համար. 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին 
և կոսմետիկային. պատրաստուկներ լվացք 
թրջելու համար. պատրաստուկներ՝ լվա-
նալիս սպիտակեղենի փափկացման համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. պատրաս-
տուկներ ողորկման կամ փայլ հաղորդելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. պատրաստուկներ ժանգի 
հեռացման համար. պատրաստուկներ մաքրման 
համար. պատրաստուկներ ջրհորդանների 
մաքրման համար. կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ սպիտակեղենը լվանալիս 
գույների վերականգնման համար. լուծույթներ 
մաքրման համար. կոսմետիկական լոսյոննե-
րով տոգորված անձեռոցիկներ. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. սոդա լվացքի, մաքրման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). միջոցներ հետքերի 
հեռացման համար. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական 
միջոցներ. լվացող միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). ճարպազերծող 
միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
լվանալու միջոցներով տոգորված լաթեր 
մաքրման համար. շամպուններ. սոդայական 
մոխրաջուր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121043 (111) 20240
(220) 03.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 03.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012
(540)
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(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր (օդե-
կոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող լոսյոններ 
ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոններ մարմնի 
համար, սկրաբներ ոտքերի ու մարմնի համար. 
միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործման 
համար. հոտավետ դիմափոշի մարմնի համար. 
ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի քսուքներ. 
հոտազերծիչներ և հարդարանքի (արդուզարդի) 
միջոցներ քրտնելու դեմ (հարդարանքի (արդու-
զարդի) պարագաներ). մարմնի ժելեր, ժելեր 
լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121044 (111) 20241
(220) 03.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 03.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012
(540)

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

դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 
օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-

ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր, ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121045 (111) 20242
(220) 03.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 03.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր, ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
 (740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121046 (111) 20243
(220) 03.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 03.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012
(540)

(526) «GREEN TEA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր, ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121047 (111) 20244
(220) 03.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 03.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր, ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121107 (111) 20245
(220) 17.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 17.08.2022

(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր. ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121108 (111) 20246
(220) 17.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 17.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր. ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20121109 (111) 20247
(220) 17.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 17.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր. ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121110 (111) 20248
(220) 17.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 17.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր. ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121112 (111) 20249
(220) 17.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 17.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր. ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121115 (111) 20250
(220) 17.08.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 17.08.2022
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր. ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20121514 (111) 20251
(220) 08.11.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 08.11.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 06.02.2013
(310) 85/656368   (320) 20.06.2012   (330) US
(540)

(511) 
դաս 9. էներգիայի անլար հաղորդման ապա-

րատներ՝ դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերի 
մակածված լիցքի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121633 (111) 20252
(220) 03.12.2012 (151) 02.08.2013
 (181) 03.12.2022
(730) Մեգա Ֆուդ Ինդասթրիս ընդ Փրոդաքթս 

Էքսպորտ ԼԼՔ, JO
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130005 (111) 20253
(220) 09.01.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 09.01.2023
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM

(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա -

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20130043 (111) 20254
(220) 18.01.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 18.01.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 21.02.2013
(310) 85/816654   (320) 07.01.2013   (330) US
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ, մասնավորապես՝ ավտո-
մոբիլներ, արտաճանապարհային տրանս-
պորտային միջոցներ, բեռնատարներ, ֆուր-
գոններ, դրանց շարժիչներ ու կառուց ված քային 
դետալներ.

դաս 35. վաճառքի կամ վարձակալման 
տրվող ավտոմոբիլների վերաբերյալ սպառող-
ներին տեղեկատվության տրամադրում՝ տպված 
նյութերի, ձայնա- և տեսագրությունների, հեռուս-
տա տեսության ու ռադիոգովազդի, օնլայն գո-
վազդի, ինտերնետային վեբ-կայքերի և գովազ-
դային մրցույթների միջոցով:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130088 (111) 20255
(220) 25.01.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 25.01.2023
(730) «Ինտերակտիվ թիվի» ՍՊԸ, Երևան, 

Կոմիտաս 34, AM
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(442) 03.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին, գազարագույն, բաց մանու-
շակագույն, մուգ վարդագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 38. ինտերնետի և թվային հեռուստա-

տեսության մատակարարում: 
____________________

(210) 20130203 (111) 20256
(220) 20.02.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 20.02.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բոգուսլավսկայա 

Կարինա Իռեկովնա, RU
(442) 03.04.2013
(540)

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

(511) 
դաս 3. սպասքի լվացման հեղուկներ, սպի-

տա կեցնող միջոցներ, լվացքի միջոցներ, լավորա-
կիչներ սպիտակեղենի համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130209 (111) 20257
(220) 22.02.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 22.02.2023
(730) «Լեգելատա» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 8, 

215-216 սենյակներ, AM
(442) 20.03.2013

(540)

(526) «LAW FIRM» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:  

____________________

(210) 20130210 (111) 20258
(220) 22.02.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 22.02.2023
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Աղձք, AM
(442) 17.04.2013
(540)
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(511) 
դաս 32. բնական հյութեր. հանքային և 

գազա վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա հյութեր: 

____________________

(210) 20130298 (111) 20259
(220) 13.03.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 13.03.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Գաս-

պարյան, Արագածոտնի մարզ, Օշական, 
Ամատունու 30, AM

(442) 03.04.2013
(540)

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար-
պեր:  

____________________

(210) 20130355 (111) 20260
(220) 20.03.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 20.03.2023
(730) Նարինե Գրիշայի Սիմոնյան, Երևան, 

Եկմալյան փ. 1, բն. 16, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20130433 (111) 20261
(220) 04.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 04.04.2023
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված միս, 

մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ:  
____________________

(210) 20130434 (111) 20262
(220) 04.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 04.04.2023
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված միս, 

մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ: 
____________________
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(210) 20130469 (111) 20263
(220) 09.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 09.04.2023
(730) «Սանար» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Սայաթ-

Նովա 1/5/25, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սպիտակ, մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20130476 (111) 20264
(220) 10.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 10.04.2023
(730) «Էլեգանտ» արտադրական կոոպերատիվ, 

Երևան, Ավան-Առինջ, 1/8 շ., բն. 43, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. 

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեն ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

____________________

(210) 20130494 (111) 20265
(220) 13.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 13.04.2023
(730) Լևոն Սահինյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

11-65, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130502 (111) 20266
(220) 16.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 16.04.2023
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, 

Կոտայքի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM
(442) 06.05.2013
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(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, դեղին և դարչնագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20130516 (111) 20267
(220) 18.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 18.04.2023
(730) «Իվէնտ-Առտ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի փ., 

շ. 42, 2, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 29. կանապե, միս, ձուկ, թռչնամիս և 

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. կանապե, սուրճ, թեյ, կակաո, 
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ. ալ յուր և հացահատիկային 

մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավե նիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա-
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 35. առևտուր. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20130542 (111) 20268
(220) 25.04.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 25.04.2023
(730) Միրա Ինթընաշընըլ Լիմիթիդ, HK
(442) 17.05.2013
(540)

(526) «M» տառը և «tab» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 9. սարքեր տեղեկատվության մշակման 

համար. համակարգչային հիշողության սարքեր. 
համակարգիչներ. մագնիսական սկավառակ-
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ներ. ճկուն սկավառակներ. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. տեքստ-պրոցեսորներ. խտա-
սկավառակներ (մշտապես հիշող սարքեր). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր, 
գրառված. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք, գրառված. համակարգիչների 
արտաքին սարքեր. կոմուտացման սարքեր 
(սարքավորում տեղեկատվության մշակման 
համար). էլեկտրոնային մատիտներ (տեսողական 
արտապատկերման սարքեր). ինտերֆեյսներ 
(կցորդման սարքեր) համակարգիչների համար. 
մագնիսական ժապավենի հանգույցներ համա-
կարգիչների համար. միկրոպրոցեսորներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորում). 
մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). 
«մկնիկ» տիպի մանիպուլ յատորներ. օպտի-
կական սկավառակներ. տպիչներ համա-
կարգիչների հետ օգտագործելու համար. 
պրո ցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական հանգույցներ). ընթերցող սարքեր 
(սարքավորում տեղեկատվության մշակման 
համար). պատկերամուտներ(սարքավորում 
տեղեկատվության մշակման համար). սկա-
վառակակիրներ համակարգիչների համար. 
սմարթ-քարտեր. նոթբուք համակարգիչներ. 
գորգիկներ մկնիկի համար. համակարգիչների 
հետ աշխատելիս դաստակների համար հե-
նա րաններ. USB ֆլեշ-հիշողություններ. լեփ -
թոփ համակարգիչներ. համակարգչային խա-
ղային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր 
(բեռնավորվող ծրագրային արտադրանք). 
գծիկավոր կոդեր ընթերցող սարքեր. մոդեմ-
ներ. ականջակալներ. դյուրակիր մեդիա նվա-
գարկիչներ. խտասկավառակներ (ձայ նա գրման-
տեսագրման). բարձրախոսներ. մեգա ֆոններ. 
միկրոֆոններ. ապարատներ ձայնի հաղորդման 
համար. սկավառակների ավ տոմատ փոխումով 
սկավառակատարներ (համակարգիչների 
համար). տեսախցիկներ. էլեկտրական լարեր. 
էլեկտրական մալուխներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի էլեկտրական լարերի համար. 

միացնող ագույցներ մալուխների համար. 
ինտեգրալային սխեմաներ. սիլիցիումային 
կիսահաղորդչային հարթակներ (ինտեգրալային 
սխեմաներ). չիպեր (ինտեգրալային սխեմաներ). 
խրոցակներ, խցակի վարդակներ. միացումներ 
էլեկտրական գծերի համար. ֆլուորեսցենտող 
էկրաններ. տեսաէկրաններ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. Էլեկտրական կուտակիչներ:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20130610 (111) 20269
(220) 13.05.2013 (151) 02.08.2013
 (181) 13.05.2023
(730) «Քրաուն Քեմիքալ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Զորակ, Վ. Սարգսյան 1-ին նրբանցք, 
թիվ 5, AM

(442) 17.05.2013
(540)

(511) 
դաս 1. ՊՎԱ սոսինձ, ացետոն, արգելակի 

հեղուկ, պաստառի սոսինձ (KMC), տոլուոլ, ուայթ 
սպիրիտ, լուծիչ.

դաս 2. մածիկ բազմաեթերային (ընդգրկված 
2-րդ դասում), մածիկ ունիվերսալ (ընդգրկված 2-
րդ դասում), պարկետի լաք, անտիկոր, էմալե 
ներկ, մաստիկա, ջրադիսպերսիոն ներկ.

դաս 3. լուգանոլ, զուգան մաքրելու հեղուկ, 
ապակի մաքրելու հեղուկ, աման լվա նալու հեղուկ, 
հատակ լվանալու հեղուկ, գորգ լվանալու հեղուկ, 
պարկետ լվանալու հեղուկ, ավտոմեքենայի 
շարժիչ լվանալու հեղուկ: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

   7497      24.02.2013      «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

   7598  19.06.2023            «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   7599  19.06.2023            «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   7633    07.10.2023            «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

   7660  03.07.2023            «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

   7661  14.07.2023             «Արդշինինվեստ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Խորենացու 13, AM

   7703   07.07.2023             «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7704              09.07.2023             «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7705  21.07.2023              «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7707  23.07.2023              «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7708  07.08.2023        «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7709  07.08.2023        «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7711  15.07.2023        «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7712  15.07.2023        «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7713  15.07.2023              «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                       Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

    7716  21.07.2023           «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                   Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7717  22.07.2023           «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                   Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7718  22.07.2023           «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                   Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7728          19.06.2023           «Արտ Բրիջ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 28/20-1, AM

    7729  22.07.2023           «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                   Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7741  21.05.2023     ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ ԳմբՀ, CH

    7759  10.07.2023     «Ագբա լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ,

                                                   ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 132-133 տարածք, AM

    7760             30.07.2023          «Զակնեֆտեգազստրոյ-Պրոմեթեյ» ԲԲԸ, Երևան,

                                                   Հանրապետության 44/2, AM

    7762  18.08.2023          «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ,

                                                   Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM

    7781  30.07.2023          «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

    7782          30.07.2023          «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

    7783    30.07.2023          «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

    7800   30.07.2023          «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

    7801  19.08.2023          «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

                                                   Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7802  19.08.2023        «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                   Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7803       19.08.2023     «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7805  02.09.2023           «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
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    7806  02.09.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

           Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7819  16.06.2023             «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 25, AM

    7820  16.06.2023             «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 25, AM

    7821  16.06.2023       «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ,  Երևան, Գրիբոյեդովի 25, AM

    7831             02.07.2023       Ալբերտ Երիցյան, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 23 շենք, բն. 36, AM

    7843  24.06.2023      «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

    7845  24.06.2023            «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ,  Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

    7862  23.07.2023       Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,  Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

    7876  03.10.2023             «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7877             03.10.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, AM ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7878  10.10.2023              «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,  ք. Մասիս,

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7879  10.10.2023              «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7881  10.10.2023        «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7882  10.10.2023              «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7912  09.07.2023             Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

    7933  10.10.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7944  13.11.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7945  17.11.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գրանցման
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(186)
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ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

    7949  17.07.2023     Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

    7985  29.07.2023     Զոեթիս Փի ԼԼՔ, US

    7995  16.12.2023            «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                   Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    7996         18.12.2023     «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    8143  09.06.2023           Սերվեսերիա Մոդելո, Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ., MX

    8183             14.07.2023            ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

    8184  14.07.2023      ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

    8185             14.07.2023      ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

    8186  14.07.2023            ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

    8187  14.07.2023            ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

    8409         24.11.2023      Վայեթ ԼԼՔ, US

    8410  11.12.2023      Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

    8517  19.12.2023             Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23C 19/00 2765 A

A23C 19/00    2765  A

A61K 38/00   2766 A

B01J 20/00     2767 A 

C02F 1/00      2767 A 

C12G 1/00     2768 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A47B 97/00 329 U

A63F 3/00 330 U

C12G 3/00 331 U

E02D 29/00 332 U

H04R 1/00 333 U
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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  1281

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 684744

73 (1) Լիցենզատու Ռովեն II
REUVENS II, 102, boulevard de Sebastopol, F-
75003 Paris, FR
73 (2) Լիցենզառու «Լիգա Էքսպո» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Խանջյան 31ա/32, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը      01.10.2015

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 01.07.2013
_____________________

Գրանցում No 1282

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18199

73 (1) Իրավատեր «Խրոնոգրաֆ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Սայաթ Նովա 19/9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Վոթչ Վորլդ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մանանդյան 34, բն. 46-47, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 02.07.2013

_____________________

Գրանցում No 1283
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18532, 14175

73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր Սասուն 
Իգնատյան, ք. Երևան, Մովսես Խորենացու 33, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Զեննի» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Նալբանդյան 21, 11 տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 02.07.2013

_____________________

Գրանցում No 1284

Ապրանքային նշանի լիցենզիայի 
(11) Վկայական No IR 836513

73 (1) Լիցենզատու  CONSITEX S.A., Via Laveggio 
16, CH-6850 Mendrisio, CH
73 (2) Լիցենզառու Զեթ ընդ Էյ ՍՊԸ, Երևան, 
Ավան 4-րդ փող., շենք 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ  
Գործողության ժամկետը 30.04.2015

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 19.07.2013
_____________________

Գրանցում No 1285
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 16793
73 (1) Լիցենզատու  ԶԱՕ «Տորգովիյ դոմ «Պերե-
կրյոստոկ»
ZAO “TORGOVIY DOM “PEREKRYOSTOK”, Russian 
Federation, 103473, g. Moskva, Suvorovskaya pl., 
d.1, RU
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73 (2) Լիցենզառու «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքա յին 
նշանի գոր ծողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 22.07.2013
_____________________

Գրանցում No 1286
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11201
73 (1) Լիցենզատու  «Երևանյան կոնյակի տուն» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
73 (2) Լիցենզառու «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Կոմիտասի 35, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 24.07.2015
Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 24.07.2013
_____________________

Գրանցում No 1287
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 12255, 17485
73 (1) Իրավատեր Թեյջին Ֆարմա Լիմիթիդ
TEIJIN PHARMA LIMITED, 2-1, Kasumigaseki 3- 
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող Թեյջին Կաբու-
շիկի Կաիշա (Թեյջին Լիմիթիդ)  
TEIJIN KABUSHIKI KAISHA (TEIJIN LIMITED), 6-7, 
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                             Հանրապետություն
Գրանցված է 24.07.2013

_____________________

Գրանցում No 1288
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3472, 3485, 3506, 3605
73 (1) Իրավատեր Կորպորա Տրես Մոնտես Ս.Ա.
CORPORA TRES MONTES S.A., Los Conquistodoros 
1700, Santiago, Chile, CL
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Տրեսմոնտես 
Լուչետտի Ս. Ա.
TRESMONTES LUCCHETTI S. A., Los Conquistodoros 
2345, Providencia Santiago, Chile, CL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 24.07.2013
_____________________
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N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2566 03.07.2013 03.07.2013

2. 2227 31.07.2013 31.07.2013

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրերի գրանցման գործողության 

վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության 

վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 627                  24.08.2012
1818                  18.11.2012
2292                 10.12.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2299       17.11.2012

2308       17.11.2012

2507       06.11.2012

2600       09.11.2012

2614        09.12.2012

2650       24.01.2013

2740       25.10.2012
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

142U  20.12.2012

233U  24.12.2012

284U  24.11.2012

285U  22.11.2012

286U  16.12.2012

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողությունը

 վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
О досрочном прекращении действия  свидетельств 

на промышленные образцы
(за неуплату годовых госпошлин)

    186          12.10.2012

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
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Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի ազգային գրանցումը  

միջազգային գրանցումով փոխարինելու մասին

Сведения
о замене национальной регистрации товарного знака 

международной регистрацией

«CARLSBERG»  ազգային ապրանքային նշանի (№ 1466) գրանցումը փոխարինվել է  
№ 1037720 «CARLSBERG» միջազգային գրանցումով:

Национальная регистрация товарного знака «CARLSBERG» (№ 1466) заменена международной 
регистрациуй № 1037720 «CARLSBERG».

Ուղղում

    Поправка

2013թ. N 6 պաշտոնական տեղեկագրի “Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և 
սպասարկման նշանների մասին” բաժնում, № 19934 գրանցման համար ունեցող ապրանքային 
նշանին վերաբերող տվյալներում առաջնության թվականը պետք է լինի՝  03.07.2012

В официальном бюллетене № 6 за 2013г. в разделе  “Сведения о зарегистрированных товарных 
знаках и знаках обслуживания” в сведениях касающихся товарного знака № 19934 дата приоритета 
должна быть 03.07.2012.
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով
 ընդունված որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի հայտի փաստաթղթերի
 անհամապատասխանությունները սահմանված ժամկետում չեն վերացվել

(210) Հայտի №  20130258
(220) Հայտի ներկ. թվ. 01.03.2013
(730) Հայտատու՝  «Իքս թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 1/1 
(540) Ապրանքային նշան՝ 



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
71 заявитель, код страны
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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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 2765 (13) A 
A23C 19/00
A23C 19/00

(21) AM20120032 (22) 21.02.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Ашот Агабабян (AM), Алиса Григорян (AM), 
Армен Агабабян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Способ получения сыра
(57) Изобретение относится к молочной промыш-
ленности, в частности, к способам получения 
сыра.

Коровье молоко пастеризуют при темпе-
ратуре 72-74°C, охлаждают до температуры 
свертывания 32-35°C, в охлажденное молоко 
вносят полученный из соевого молока сгусток 
в количестве 10-20% от количества коровьего 
молока, 40% водный раствор хлорида кальция 
из расчета 20-40г на 100л коровьего молока, 
закваску из молочнокислых бактерий, затем 
полученный сгусток разрезают, проводят 
постановку зерна и его обработку. Обработку 
сырного зерна проводят с внесением поваренной 
соли из расчета 600-800г на 100л молока 
и концентрата молочнокислых бактерий в 
количестве 0,1% от количества сырного зерна.

Расширяется ассортимент сыров.  
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2766 (13) A 
A61K 38/00

(21) AM20120152 (22) 30.10.2012
(71) “Медикобиологический международный 
послевузовский учебный центр” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Артур Агабабян (AM), Константин Карагёзян 
(AM), Роберт Захарян (AM), Синерик Айрапетян (AM)
(73) “Медикобиологический международный 
послевузовский учебный центр” государственная 
некоммерческая организация, 0040, Ереван, 
Ачарян 31 (AM)

(54) Кальций-магниевые комплексы двуспи-
ральной рибонуклеиновой кислоты, прояв-
ляющие интерферониндуцирующую актив-
ность
(57) Изобретение относится к медицине и вете-
ринарии, в частности, к кальций-магниевым 
комплексам двуспиральной рибонуклеиновой 
кислоты, имеющим интерферониндуцирую-
щую активность, которые при пероральном 
введении индуцируют интерферон в организме 
и могут использоваться для повышения сопро-
тивляемости организма по отношению к вирусным 
заболеваниям.

Комплексы имеют следующие формулы: 
Ca+2 - Mg+2 ПОЛИ(И-Ц) и Ca+2 - Mg+2 –ридостин.

Расширяется ассортимент индукторов интер-
ферона.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2767 (13) A 
C02F 1/00
B01J 20/00

(21) AM20120146 (22) 17.10.2012
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Гоар Овсепян (AM), Арцруни Сафарян (AM), 
Марине Калантарян (AM), Тамара Саркисян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Сорбент для очистки поверхности воды 
от нефти и нефтепродуктов
(57) Изобретение относится к области охраны 
окружающей среды, в частности, к сорбентам 
для очистки поверхности воды от нефти и 
нефтепродуктов.

Сорбент представляет собой вспученную 
горную породу. Используется фракция обсидиана 
с размерами зерен 2,5-20,0мм с плотностью 180-
350 кг/м3.

Повышаеся степень очистки воды.
_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2768 (13) A 
C12G 1/00

(21) AM20120163 (22) 14.11.2012
(71) Лилия Самвелян (AM)
(72) Лилия Самвелян (AM), Карен Казумян (AM)
(73) Лилия Самвелян, 0069, Ереван, Рубинянц 
2/2, кв. 57 (AM)
(54) Cпособ получения экспедиционного ликера
(57) Изобретение относится к виноделию, в част-
ности, к способам получения экспедиционного 
ликера.

Готовят смесь из виноматериала, саxарозы 
и компонента, содержащего этиловый спирт, 

фильтруют ее и выдерживают, причем в качестве 
компонента, содержащего этиловый спирт, 
используют настойки лепестков розы, мужскиx 
цветков дикого винограда, мякоти лимона и 
цветков абрикоса, при следующем соотношении 
ингредиентов (мас. %). виноматериал -31,4-
32,0; саxароза - 11,0 -14,8; настойка лепестков 
розы -7,8-8,2; настойка мужскиx цветков дикого 
винограда - 1,9-2,1; настойка мякоти лимона - 
43,0-43,8; настойка цветков абрикосого дерева 
- 1,8-2,2.

Повышается качество ликера.
_____________________
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Сведения о выданных патентах
(51) (2013.01)  (11) 329  (13) U 

A47B 97/00
(21) AM20130059U (22) 02.05.2013
(71) Сирак Князян (AM)
(72) Сирак Князян (AM)
(73) Сирак Князян, 0096, Ереван, Нор Норки 2-
ой микрорайон, ул. Гайя 7. кв. 40 (AM)
(54) Сцепка
(57) Полезная модель относится к приспособле-
ниям для сочленения стола и стула, в частности, 
компьютерного стола и стула.

Сцепка содержит две, составляющие вра-
щательную кинематическую пару, ветви, из 
которых первая ветвь в своей концевой части 
снабжена средством сочленения с колесной 
ножкой офисного стола, а вторая ветвь в своей 
концевой части снабжена средством шарнирного 
сочленения с колесной ножкой офисного стула. 
В примерах осуществления средство сочленения 
первой ветви выполнено П-образным, или в 
виде выступа, или в виде вертикальной плиты. 
Средство сочленения второй ветви выполнено в 
виде вертикальной оси, диаметр и длина которой 
соответствуют диаметру и длине оси сочленения 
колеса. Вторая ветвь в своей нижней части 
снабжена шаровым колесом.

Облегчается процесс сочленения и разъеди-
нения ножек, 8 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 330  (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20120118U (22) 14.08.2012
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочар 15, 
кв. 14 (AM)
(54) Стол для шахмат
(57) Полезная модель относится к настольным 
играм, в частности, к шахматам.

Шахматный стол имеет четыри опорные 
ножки, соединяющую их друг к другу основу 
и боковины. Два противоположных боковых 
ребра присоединены друг к другу балкой, ось 
симметрии которой на расстоянии 20 см от одной 

из боковых ребр. На основе расположены две 
одинаковые игровые доски размером 80х80 
см, одна из досок имеет одну игровую доску,а 
другая две. Нижняя игровая доска установлена 
с возможностью вращения в горизонтальной 
плоскости вокруг продольной оси сделанной 
равномерно на балке на расстоянии 20 см от 
боковых ребр. Две игровые доски присоединены 
друг к другу с помощью металлических петель 
расположенных на боковых сторонах досок 
близких к боковым ребрам балки.

Расширяются функциональные возможности 
использования стола, 4 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 331  (13) U 
C12G 3/00

(21) AM20130022U (22) 21.02.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Манвел Сукоян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Бренди
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности, к способам получения бренди.

Бренди содержит спирт и мягкую воду. 
В качестве спирта использована смесь 10 % 
спиртового настоя цветков груши сорта Малача, 
15 % спиртового настоя из плодов груши сорта 
Малача и 75 % спирта  дикорастущей груши, в 
объемном соотношении 2:3:15,  с содержанием 
спирта в смеси 59,5 %. Соотношение компонентов 
бренди следующее, масс.%: смесь -  69-75, мягкая 
вода - остальное, до крепоси 45 % об.

Повышается качество бренди.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 332  (13) U 
E02D 29/00

(21) AM20130032U (22) 12.03.2013
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Гагик Галстян (AM), 
Вальтер Атанесян (AM)
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(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терян 105 (AM)
(54) Опалубка с регулируемой криволинейной 
поверхностью
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может быть использована при 
постройке арок окон и дверей, туннелей и ароч-
ных переходов с одновременной облицовкой.

Опалубка содержит промежуточные и 
крайние балки, прикрепленную к ним обшивку 
и талрепы. Смежные балки соединены между 
собой талрепами, промежуточные балки имеют 
трапециевидное сечение. Обшивка  решет-
чатая и выполнена посредством взаимно пер-
пендикулярных поперечных и продольных ребер. 
На верхней поверхности продольных ребер 
имеются равноудаленные сквозные отверстия. 
Опалубка дополнительно содержит связки, 
являющиеся опорами для облицовочных плит. 
На концах нижних поверхностей связок выпол-
нены пальцы с возможностью их вставления в 
отверстия продольных ребер. Противолежащие 
поперечные ребра, находящиеся в местах опоры 
арки, соединены талрепом.

Повышается качество облицуемой поверх-
ности, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 333  (13) U 
H04R 1/00

(21) AM20130011U (22) 08.02.2013
(71) Мигран Матосян (AM)
(72) Мигран Матосян (AM)
(73) Мигран Матосян, 0002, Ереван, Демирчян 
17а, кв. 45 (AM)
(54) Наушники
(57) Полезная модель относится к электротехнике, 
в частности к наушникам и может быть исполь-
зовано для сотовых телефонов, ноутбуков, как 
вспомогательное устройство.

Наушники имеют динамики, шнур и соеди-
няющую головку. Дополнительно имеют коробку, 
в котором расположены взаимодействующие 
с шнуром пружинный инерционный механизм 
и управляемый с помощью кнопки храповой 
механизм. На одной из боковых граней коробки 
выполнено направляющее отверстие для шнура. 
На другой из боковых граней сделан вырез, 
откуда выведена соединяющая головка. К 
динамикам прикреплены резиновые ленточки, 
а на внешней поверхности одной из торцевых 
граней коробки нанесен клейкий слой.

Обеспечивается надежное использование 
наушников, повышается удобство использования, 
расширяется сфера применения, 2 ил.

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ ևրոմիության 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


	CONTENTS
	Armenian
	Russian

	INVENTIONS
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	UTILITY MODELS 
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	TRADE MARKS
	Registered Trademarks and Service Marks
	Renewal of Trademark Registration validity

	INDEXES
	REPORTS
	TWO LETTER CODES



