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

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

(51) 2018.01  (11) 3197 (13) A
C07 C 227/00

(21) AM20180033 (22) 22.03.2018
(72) Սեդրակ Ղազարյան (AM), Ռուզաննա 
Պարոնիկյան (AM), Մարինե Գրիգորյան (AM), 
Ռիմմա Սուքասյան (AM), Իվետտա Նազարյան 
(AM), Հասմիկ Հակոբյան (AM), Հրաչիկ 
Գասպարյան (AM), Անահիտ Գրիգորյան (AM), 
Կարինե Գրիգորյան (AM), Ելենա Կոբալյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM) 
(54) Հակացնցումային և հոգեմետ հատկու-
թյուններ ունեցող բենզոիլ-գամմա-ամինա-
կարագաթթվի արծաթային աղեր

(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանա  կան 
քիմիային, մասնավորապես` կենսաբա նորեն 
ակտիվ γ-ամինակարագաթթվի (ԳԱԿԹ)-ի 
ածանցյալներին`  պարա-իզոբուտօքսի-
բենզոիլ-ԳԱԿԹ (CK-337) և պարա-բուտօքսի-
բենզոիլ-ԳԱԿԹ (CK-338) նոր արծաթային 
աղերին, որոնք ունեն հակացնցումային և 
հոգեմետ հատկություններ:

Սինթեզված միացություններն ունեն 
առավելություններ «Դիազեպամի» հան-
դեպ, ինչպես հակացնցումային ազդե ցության 
սպեկտրի, այնպես էլ հոգեմետ հատկություն-
ների և թունավորության նկատմամբ:   

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 520  (13) U
E04B1/00

(21) AM20180023U (22) 07.03.2018
(72) Աշոտ Սաֆարյան (AM), Վալտեր Աթանեսյան 
(AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարության բնագավառին և կարող 
է կիրառվել որպես ծածկույթ առևտրային, 
ցուցադրական և այլ նպատակի տաղավարային 
կառույցների համար:

Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածքն 
ունի առնվազն երկու նույնատիպ եռանկյունա ձև 
տարր, որոնք կազմված են գագաթ ներում 
խողովակների միջոցով իրար միակցված 
եռանիստ բուրգերից: Յուրաքանչյուր 
եռանկյունաձև տարրը կազմված է երկու 
ուղղանկյուն եռանկյուններից, որոնք միակցված 
են հոդակապորեն և ունեն միմյանց նկատմամբ 
մինչև 50º թեքվելու հնարավորություն: 
Ծածկույթի ներքևի կողերին ամրակցված են 
սևեռվող ամբարձիկներ և տեղափոխման 
անիվներ:

Ապահովվում է տաղավարային կառույց-
ների տարբեր սխեմաների ստացումը,  
հեշտացվում է կառուցվածքների տեղափոխումն 
ու տեղադրումը, 6 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 521  (13) U
H01Q19/00

(21) AM20180022U (22) 06.03.2018
(72) Ռուբեն Տեր-Անտոնյան (AM), Նորայր 
Խաչատրյան (AM) 
(73) Ռուբեն Տեր-Անտոնյան, 0037, Երևան, 
Ազատության պող. 3/1, բն. 11 (AM) 
(54) Հայելային առանցքային համաչափու-
թյամբ ալեհավաք
(57) Օգտակար մոդելը  վերաբերում է 
անտենային տեխնիկային:

Հայելային առանցքային համաչափությամբ 
ալեհավաքն ունի հիմնական հայելի, որի ծնիչը 
իրենից ներկայացնում է շրջանագծի աղեղ 
կիզակետային առանցքով, դեպի հիմնական 
հայելին սրվածքով ուղղված երկրորդական 
կոնաձև հայելի, փողային ճառագայթիչ, որը 
տեղակայված է համաչափության առանցքի վրա  
հիմնական հայելու և երկրորդական հայելու 
սրվածքի միջև և որի փուլային կենտրոնը 
համատեղված է ալեհավաքի կիզակետի հետ: 
Ալեհավաքի շրջանագծի աղեղի կիզակետային 
առանցքը զուգահեռ տեղաշարժված է պտտման 
առանցքի նկատմամբ: Երկրորդական հայելին 
տեղադրված է կիզակետային առանցքի 
պտտման հետևանքով առաջացած ներքին 
գլանաձև ծավալում այնպես, որ դրա ծնիչի 
սրվածքը լինի պտտման առանցքի վրա, իսկ 
վերջնակետը լինի կիզակետային առանցքի 
վրա՝ հեռացված շրջանագծի կորության 
կենտրոնից ոչ ավելի, քան շրջանագծի շառավղի 
կեսի չափով: 

Մեծացվում է ուժեղացման գործակցի 
արժեքը, 1 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 456  (13) S 
(21) 20180004  (22) 13.02.2018
(72) Գևորգ Վարդանյան (AM) 
(73) Գևորգ Վարդանյան, Երևան, Այգեձոր 1-ին 
նրբանցք, շ. 22, բն. 8 (AM) 
(54) Նռան տեսքով գինու ճենապակյա շիշ
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20171449  (111) 27547
(220) 12.10.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 12.10.2027
(730)  ԴիՓի Բևրիջիս, KY 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 30. թեյ, այդ թվում՝ սառույցով թեյ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

թեյի հիմքով. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, խոտաբույսերով և խոտաբույսերի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր թեյի հիմքով. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր թեյի հիմքով։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171602  (111) 27548
(220) 20.11.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 20.11.2027
(730)  Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ, 
Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «business» և «armenia» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ, ծառա-
յու թյուններ հասարակական հարաբե-
րությունների բնագավառում, մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
գործնական տեղեկատվություն, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով, 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում, 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով, պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ:

____________________

(210) 20171603  (111) 27549
(220) 20.11.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 20.11.2027 
(730)  Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ, 
Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  
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(526) «business» և «armenia» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություն-
ներ. ծառայություններ հասարակական 
հարա բերությունների բնագավառում. մաս-
նա գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առև տրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների 
և ֆինանսավորման կարիք ունեցող 
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում 
բիզնես-ծառայություններ: 

____________________

(210) 20171625  (111) 27550
(220) 23.11.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 23.11.2027
(730)  «Շիրակ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 13ա, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

(526) Բոլոր գրառումները բացի «ՌԵԶԻԴԵՆՏ», 
«RESIDENT» բառերից ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171651  (111) 27551
(220) 28.11.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 28.11.2027
(730)  «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ օղի:
____________________

(210) 20171720  (111) 27552
(220) 06.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 06.12.2027
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Շուշանիկ 
Հովհաննեսի Եգանյան, ք.Գյումրի, Մայակովսկու 
փ., տուն 39, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 20. բարձեր.
դաս 24. անկողնային պարագաներ՝ 

սպիտակեղեն, վերմակներ, տարատեսակ 
ծածկոցներ, սրբիչներ, սփռոցներ, 
վարագույրներ.
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դաս 25. գիշերազգեստներ.
դաս 35. անկողնային պարագաների՝ 

սպիտակեղենի, վերմակների, բարձերի, տարա-
տեսակ ծածկոցների, գիշերազգեստների, 
սրբիչների, ինչպես նաև՝ սփռոցների և 
վարագույրների վաճառք:

____________________

(210) 20171737  (111) 27553
(220) 11.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 11.12.2027
(730)  Հակոբ Բրդոտյան, ք. Երևան, Բաբա-
ջանյան 8, բն. 15, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(526) «patisserie», «chocolaterie» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(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, մասնավորապես՝ սննդային 
սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գետնընկույզի 
յուղ. կարագ. սերուցքային կրեմ. ձվի 
սպիտակուց. խավիար. երշիկեղեն. կարտոֆիլի 
չիպսեր. մուրաբաներ. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). չորացրած բանջարեղեն. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած 
մրգեր. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. մրգային դոնդող. պտղամիս. անկենդան 
ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող. 
որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. սննդային յուղ արմավենու 

կորիզից. քնջութի սննդային յուղ. խոզապուխտ. 
ձվի դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուր-
ներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաս-
տելու համար. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
արմավենու սննդային յուղ. մշակված 
ընկույզներ. ձվի փոշի. լյարդի պաշտետներ. 
պահածոյացված սոխ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. նրբերշիկ. անկենդան սարդինա ձուկ. 
սաղմոն(անկենդան). թյուննոս (անկենդան). 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
ընտանի թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ձկան պահածոներ. մրգային 
պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի 
յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս 
(ածիկա սիսեռից). թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ոչ ալկոհոլային 
էգ-նոգ. ձկան խավիար (մշակված). սննդի 
համար պատրաստված հալվե-վերա. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի 
մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. շաքարապատված 
ընկույզներ. բուրավետացրած ընկույզներ. 
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մշակված պնդուկ. պահածոյացված հատա-
պտուղներ. գուակամոլե (խյուս ավոկա դոյից). 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). կաթի փոխարինիչներ. նուշի կաթ. 
գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. ըմպելիքներ 
կոկոսի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ նուշի կաթի 
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի 
հիմքով. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուս-
ներ (համեմունք). համեմունք. սառույց, 
մասնավորապես՝ մակարոնեղեն. նշով խմոր. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. 
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր 
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք. 
հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի ներ. 
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչ-
ներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. նրբաբլիթներ. կերակրի 
աղ. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 

բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի    համար.  քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշա կեղենի համար. կոճապղպեղ 
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
սննդային ձավարներ. կետչուպ (սոուս). 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. 
բոված եգիպտացորեն. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կուտապներ. 
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշա-
կեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. 
ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տարտեր (մրգա- 
բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի 
բուրավետարարներ խոհարարական նպա-
տակների համար. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վերմիշել. պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
վարսակի փաթիլներ. վարսակաձավար. 
մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. 
մանրացված վարսակ. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). կուսկուս (ձավար). ածիկ սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. մեղվամոր կաթ. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
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եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
համեմունքներ աղցանների համար. թաբուլե. 
հալվա. մսային թանձր ամոքանք. սոյայի 
խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո (սոուս). կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. օկոնոմիակի (ճապո-
նական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. ուտելի 
թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի 
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ 
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերե-
սով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով 
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. օնիգիրի 

(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. քնջութի սերմնահատիկներ 
(համեմունք). թթու դրած բանջարեղեն սուր 
համեմունքով (պիկալիլի).

դաս 32. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր, մասնավորապես՝ 
ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղպեղի 
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի 
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաս-
տելու համար. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր պատրաստելու համար. բաղադրու-
թյուններ հանքային ջուր պատրաստելու 
համար. սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի 
հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

դաս 35. գովազդ. հրուշակեղենի, 
քաղցրավենիքի, խմորեղենի, թխվածքա-
բլիթների, հացի, սենդվիչների, շոկոլադի, 
կոնֆետների, պաղպաղակի, մարմելադի, 
սուրճի, թեյի, զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների, հյութերի, չրերի, ընդեղենի, ջեմի, 
մուրաբայի և մեղրի մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ.
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դաս 41. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում, մասնավորապես՝ զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հանգստի 
կազմակերպում. խաղատների ծառայություն-
ներ (խաղեր). ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություն  կամ  կրթություն). կոլոքվիում-
ների կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանս ների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհա ժողովների (կոնգրեսների) կազմա-
կերպում և անցկացում. դիսկոտեկների ծառայու-
թյուններ. տեղեկա տվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակու թային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
առողջության ակումբների ծառայություն-
ներ (առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). 
հանգստի հիմնապաշարների ծառայություններ 
(զվարճություններ). կինոդահլիճների ծառա-
յու թյունների տրամադրում. ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. խաղա-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից տրա-
մադրվող ծառայություններ առցանց խաղերի 
ոլորտում. կարաոկե ծառայություն  ներ. 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա-
յու թյուններ (զվարճություններ). լուսա-
նկարչություն. տեսագրում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
ժամանցի նպատակով. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղասարքերի 
վարձույթ. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում, 
մասնա  վորապես՝ տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրա նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատրաս տում,      առաքում,   մատուցում   

և   սեղանի   ձևա վորում (քեյթրինգ). սրճա-
րանների ծառայություններ. նախաճա շա-
րանների ծառայություններ. քեմ պինգների 
ծառայություններ. ճաշարան ների ծառայու-
թյուններ հիմնարկ ներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձա կալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայու թյուններ. հյուրանոցների 
ծառայություն ներ. ռեստորանների ծառա-
յություններ. տեղերի ամրագրում պանսիոն-
ներում. տեղերի ամրագրում հյուրանոց ներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. հանգստի 
հիմնապաշարների ծառայություններ 
(կացա  րանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
վրանների վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ։
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20171795  (111) 27554
(220) 18.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 18.12.2027
(730)  «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
0009, Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. կարագ. արյունախառն երշիկ. 

արգանակներ. խավիար. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի խտածոներ. 
ապուրներ. միս. խոզապուխտ. բանջարեղենի 
ապուրներ. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). լանգուստներ (անկենդան). 
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բեկոն. նրբերշիկ. աղը դրած միս. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). թյուննոս 
(անկենդան). մրգային չիպսեր. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. խոզի միս. նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ. ձկան խավիար (մշակված). 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.

դաս 30. մակարոնեղեն. համեմանք. 
համեմունքներ. ամոքանք. մակարոններ. հաց. 
սենդվիչներ. պիցաներ. բրինձ. վերմիշել. մսային 
թանձր ամոքանք. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. բուրիտո.

դաս 35. խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվու թյուն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդներին 
ապրանքների վերաբերյալ). գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտ ներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գործարար (բիզնես) 
ծառայություններ  կապված ֆինանսական 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի և պոտեն-
ցիալ մասնավոր ներդրողների ընտրության 
հարցում. հասարակական հարաբերու-
թյունների վերաբերյալ խորհրդատվություն 
հաղորդակցության   ռազմավարության ոլոր-
տում. հաղորդակցության ռազմավարության 
ոլորտի գովազդի հարցերով խորհրդատվու-
թյուն.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում. դրամահավաքների և ստորա-
գրահավաքների կազմակերպում. ֆինան-
սավորում. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական հովանավորություն.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղոր դա  -
գրու թյուն ների փոխանցում. հեռուստա հեռար-
ձակում. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ. համակարգչի միջոցով 

հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում.

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակեր-
պում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
հանգստի կազմակերպում. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
գրքերի հրատարակում. թատերական 
ներկայացումներ. շոու ծրագրեր. հեռուստա-
տեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություն ներ. 
թատերականացված ներկայացումներ. 
ժաման ցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում. գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություն).

դաս 43.  սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 45. հանդիպումների կամ ծանո-
թությունների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ:

____________________

(210) 20171796  (111) 27555
(220) 18.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 18.12.2027
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(730)  «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
0009, Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

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

դաս 29. կարագ. արյունախառն երշիկ. 
արգանակներ. խավիար. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի խտածոներ. 
ապուրներ. միս. խոզապուխտ. բանջարեղենի 
ապուրներ. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ). լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). թյուննոս 
(անկենդան). մրգային չիպսեր. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. խոզի միս. նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ. ձկան խավիար (մշակված). 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.

դաս 30. մակարոնեղեն. համեմանք. 
համեմունքներ. ամոքանք. մակարոններ. հաց. 
սենդվիչներ. պիցաներ. բրինձ. վերմիշել. մսային 
թանձր ամոքանք. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. բուրիտո.

դաս 35. խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գոր-
ծա րարության ասպարեզում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդներին 

ապրանքների վերաբերյալ). գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտ ներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առև տրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրա-
փակում երրորդ անձանց համար. գովազ դային 
նյութերի ձևավորում. գործարար (բիզնես) 
ծառայություններ  կապված ֆինանսական 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի և պոտեն-
ցիալ մասնավոր ներդրողների ընտրության 
հարցում. հասարակական հարաբերություն-
ների վերաբերյալ խորհրդատվություն 
հաղորդակցության ռազմավարության ոլորտում. 
հաղորդակցության ռազմավարության ոլորտի 
գովազդի հարցերով խորհրդատվություն.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամ-
ների հիմնադրում. դրամահավաքների և 
ստորա գրահավաքների կազմակերպում. 
ֆինանսավորում. դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով. ֆինանսական հովա-
նավորություն.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա հեռար-
ձակում. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում.

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակեր-
պում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
հանգստի կազմակերպում. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
գրքերի հրատարակում. թատերական 
ներկայացումներ. շոու ծրագրեր. հեռուս-
տատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության 
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հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակ-
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություն-
ներ. թատերականացված ներկայացումներ. 
ժաման ցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազ մում. սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում. գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություն).

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռես տո-
րան ների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 45. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ:

____________________

(210) 20171797  (111) 27556
(220) 18.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 18.12.2027
(730)  «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
0009, Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. կարագ. արյունախառն երշիկ. 

արգանակներ. խավիար. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի խտածոներ. 
ապուրներ. միս. խոզապուխտ. բանջարեղենի 
ապուրներ. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). լանգուստներ (անկենդան). 
բեկոն. նրբերշիկ. աղը դրած միս. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). թյուննոս 
(անկենդան). մրգային չիպսեր. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. խոզի միս. նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ. ձկան խավիար (մշակված). 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.

դաս 30. մակարոնեղեն. համեմանք. 
համեմունքներ. ամոքանք. մակարոններ. հաց. 
սենդվիչներ. պիցաներ. բրինձ. վերմիշել. մսային 
թանձր ամոքանք. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. բուրիտո.

դաս 35. խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հար-
ցերով. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդ ներին 
ապրանքների վերաբերյալ). գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գործարար (բիզնես) 
ծառայություններ կապված ֆինանսական կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի և պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների ընտրության հարցում. 
հասարակական հարաբերությունների վերա-
բերյալ խորհրդատվություն հաղորդակցության 
ռազմավարության ոլորտում. հաղորդակցու-
թյան ռազմավարության ոլորտի գովազդի 
հարցերով խորհրդատվություն.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում. դրամահավաքների և ստորա-
գրահավաքների կազմակերպում. ֆինան-
սավորում. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական հովանավորություն.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրու թյունների փոխանցում. հեռուստա  հեռար-
ձա կում. լրատվական գոր ծա կալությունների 
ծառայություններ. համա կարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում.
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դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակեր-
պում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
հանգստի կազմակերպում. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակ չական 
ծառայություններ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. գրքերի հրատարակում. 
թա տերական ներկայացումներ. շոու ծրագրեր. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություն ներ. 
թատերականացված ներկայացումներ. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում. գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություն).

դաս 43.  սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 45. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ:

____________________

(210) 20171804  (111) 27557
(220) 19.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 19.12.2027
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Շուշանիկ Բալա-
յան Ալեքսեյի, Երևան, Թաիրովի տուն 46/78, 
AM 
(442) 16.02.2018

(540)  

(526) «A» տառը և «HOTEL» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171833  (111) 27558
(220) 25.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  Վայրի բնության և մշակութային արժեք-
ների պահպանման հիմնադրամ, Երևան, 
Խանջյան 47/1, AM 
(442) 16.03.2018
(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 և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց, 
մասնավորապես՝ բուսական թեյեր։

____________________
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(210) 20171834  (111) 27559
(220) 25.12.2017 (151) 20.06.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  Վայրի բնության և մշակութային արժեք-
ների պահպանման հիմնադրամ, Երևան, 
Խանջյան 47/1, AM 
(442) 16.03.2018
(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 և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց, 
մասնավորապես՝ բուսական թեյեր։  

____________________

(210) 20180043 (111) 27560
(220) 17.01.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 17.01.2028
(730)  «Երանի թրավել» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
29/152, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, դեղին, բաց և մուգ 
կանաչ, լայմ, փիրուզագույն, երկնագույն, բաց 
և մուգ կապույտ, թանաքագույն, բաց թանաքա-
գույն, մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, 
վարդագույն և բաց վարդագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
____________________

(210) 20180071  (111) 27561
(220) 22.01.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 22.01.2028
(730)  Աստղիկ Հարությունյան, Երևան, Անդրա-
նիկի 148, # 18, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «Armenia» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, դեղին և երկնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
____________________

(210) 20180081  (111) 27562
(220) 23.01.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 23.01.2028
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Գրիշա Նուրի-
ջանյան, Երևան, Երվանդ Քոչար 28/2, AM 
(442) 01.02.2018
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(540)  

(526) «STUDIO» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. նկարների տպագրում, լուսա-
նկարչական ժապավենների հայտածում, 
լուսանկարների տպագրում, լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում, օֆսեթ տպագրություն.

դաս 41. լուսանկարչական ռեպորտաժներ, 
լուսանկարչություն, տեսագրում, միկրոֆիլմերի 
ստեղծում:

____________________

(210) 20180138  (111) 27563
(220) 01.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 01.02.2028
(730)  «Ինլոբբի քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Մեծի 
1-ին նրբ., տարածք 62, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(526) «.com» և «Booking Concierge» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների տոմսերի 
ամրագրում, ճանապարհորդությունների ամրա-
գրում.

դաս 43. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում, սենյակների, դահլիճների վարձա-
կալում հավաքների համար:

____________________

(210) 20180156  (111) 27564
(220) 05.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 05.02.2028
(730)  «Դալիմ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 7/2, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(526) «TOUR» գրառումը և «TRAVEL AGENCY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. տուրիստական ծառայություններ. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. զբոսավարի (գիդի) 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180171  (111) 27565
(220) 08.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 08.02.2028
(730)  «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 77/3, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  
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(526) «ՍՊՈՐՏ» բառը և «ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԻ 
ՋՈՒՐ ՉԳԱԶԱՎՈՐՎԱԾ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կապույտ, կապույտ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես՝ բնական աղբյուրի ջուր, 
չգազավորված:

____________________

(210) 20180187  (111) 27566
(220) 12.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 12.02.2028
(730)  «Լիլի ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
փող. 1, բն. 22, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

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

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում:

____________________

(210) 20180192  (111) 27567
(220) 12.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 12.02.2028
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Աշխեն Վարդգեսի 
Սևոյան, Երևան, Ադոնցի 17/5, 11, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(526) «AVIA» բառը և «FLY WITH US» արտա-
հայ տու թյունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավիատոմսերի վաճառք, տուրիզմ:
____________________

(210) 20180209 (111) 27568
(220) 14.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 14.02.2028
(730)  «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(526) «արենի» և «areni» անվանումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20180225  (111) 27569
(220) 19.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 19.02.2028
(730)  «Գոլդշին» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 2/39, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(526) «Quality, higher than price» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 6. հարթ և պրոֆիլավորված, 
ցինկա  պատ և պոլիմերային ծածկույթով 
մետաղական թիթեղներ. տանիքի մետաղական 
աքսեսուարներ. գիպսաստվարաթղթի ցինկա
պատ մետաղական պրոֆիլներ:

____________________

(210) 20180226  (111) 27570
(220) 19.02.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 19.02.2028
(730)  «Գոլդշին» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 2/39, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(526) «Որակ՝ գնից բարձր» գրառումն ինքն ուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 6. հարթ և պրոֆիլավորված, ցինկա
պատ և պոլիմերային ծածկույթով մետա
ղական թիթեղներ. տանիքի մետաղական 
աքսեսուարներ. գիպսաստվարաթղթի ցինկա
պատ մետաղական պրոֆիլներ:  

____________________

(210) 20180295 (111) 27571
(220) 02.03.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 02.03.2028
(730)  Մայա Ալեքսանյան, Երևան, Արամ 
Խաչատրյան 10, բն. 29, AM 
(442) 16.03.2018

(540)  

(511) 
դաս 18. պայուսակներ. կանացի պայու

սակներ, այդ թվում՝ կաշվից և կաշվի 
նմանակումներից ու արհեստական կաշվից. 
թիկնապայուսակներ. քսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. գոտիներ կաշվից և կաշվի 
նմանակումներից ու արհեստական կաշվից, 
ձեռնոցներ կաշվից և կաշվի նմանակումներից 
ու արհեստական կաշվից.

դաս 25. հագուստ. պատրաստի հագուստ. 
բլուզներ. շապիկներ (բլուզներ). վերնաշապիկ. 
«պոլո» շապիկներ (բլուզներ). սվիտերներ. 
պուլովերներ. ժակետներ. բաճկոնակներ. 
պիջակներ. մայկաներ (Tաձև). տրիկոտաժե 
և գործած հագուստ. շրջազգեստներ. 
կիսաշրջազգեստներ. զգեստներ. սարա
ֆաններ. ջինսե հագուստ. գաբարդիններ 
(հագուստ).  կիսատաբատներ. տաբատներ. 
բրիջիներ. շալվարներ. լեգինսներ (շալվար). 
հագուստի օձիքներ. հանովի օձիքներ. գոտիներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). սռնա պան
ներ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). գլխարկներ. կեպիներ. բերետներ. 
բոլորագլխարկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
շալեր. շարֆեր. կաշնեներ. բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). գլխաշորեր. 
բաճկոններ (հագուստ). վերնազգեստ. մանտո. 
մուշտակներ. վերարկուներ. կնգուղով վերարկու 
(թիկնոցներ). մորթիներ (հագուստ). թիկնոցներ, 
այդ թվում՝ մորթե. հագուստ կաշվից և կաշվի 
նմանակումներից ու արհեստական կաշվից.

դաս 35. առևտուր. ապրանքների առք 
և վաճառք, այդ թվում՝ առցանց առք և 
վաճառք. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերաբերյալ). 
ապրանքների ցուցադրում. գրասենյակային 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ մանր
ածախ և մեծածախ առևտուր. երրորդ 
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անձանց համար սպառողական ապրանքների 
լայն տեսականի ներառող մանրածախ 
խանութների ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համացանցի և այլ համակարգչային 
ցանցերի միջոցով ապրանքների և 
ծառայությունների գնմանը վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. գովազդ և 
վաճառքի օժանդակման ծառայություններ. 
առցանց գովազդային և շուկայավարման 
ծառայություններ։ 

   ____________________

(210) 20180300 (111) 27572
(220) 02.03.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 02.03.2028
(730)  Հայաստանի զբոսաշրջության զարգաց-
ման հիմնադրամ, Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

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

դաս 16. բրոշյուրներ, լուսանկարներ.
դաս 25. շապիկներ (բլուզներ).
դաս 35. ցուցահանդեսների  կազմակերպում  

առևտրային  կամ  գովազդային  նպատակներով, 
գործնական  տեղեկատվություն.

դաս 39. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով:

____________________

(210) 20180329 (111) 27573
(220) 07.03.2018 (151) 20.06.2018
   (181) 07.03.2028
(730)  Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուր 55/5, բն. 188, AM 
(442) 16.03.2018

(540)  

(511) 
դաս 14. թանկարժեք իրեր սաթից, ուլունք-

ներ մամլած սաթից, համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր), ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր), 
ժամացույց-ապարանջաններ, կախազարդեր 
ոսկերչական իրերի համար, կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր), շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր), վզնոցներ (թանկարժեք իրեր), 
մետաղադրամներ, զարդարանքներ սև 
սաթից, պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ), 
ոսկերչական իրեր, մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր), արձաններ ազնիվ մետաղներից, 
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ), 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր), ականջօղեր, 
թևքաճարմանդներ, օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար), զարդա-
տուփեր, որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ.

դաս 25. բլուզներ, գլխարկներ, գդակներ, 
սվիտերներ, պուլովերներ, շապիկներ (բլուզներ), 
հագուստ, գլխարկներ, մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ), տրիկոտաժե հագուստ.

դաս 30. թեյ, շոկոլադ, կոնֆետներ, կակաո, 
սուրճ, կարամել, քաղցրավենիք, պոմադկաներ, 
զեֆիր:

____________________

(210) 20130828_1 (111) 27574
(220) 19.06.2013 (151) 25.06.2018
   (181) 19.06.2023
(730) «ԻՌ-ՎԻՆԳ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0010, Երևան, 
Աղայան շ/9/625.3, AM
(442) 03.07.2013
(540) 
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(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ, բացա-

ռու թյամբ հանքաջրաբուժական կենտրոն ների 
ծառայությունների:

____________________

(210) 20170270  (111) 27575
(220) 24.02.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 24.02.2027
(730) Ամազոն Յուրըփ Քոր Ս.ա.ռ.լ., LU 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, լուսանկարչական, 

կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռող, 
չափող, ազդանշանային, հսկիչ (վերահսկման) 
և ուսուցողական սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրաէներգիայի անցկացման, միացման, 
փոխանցման, կուտակման, կարգավորման 
կամ կառավարման սարքեր և գործիքներ. 
հնչյունների կամ պատկերների ձայնագրման, 
փոխանցման կամ վերարտադրման սարքեր. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. խտասկա-
վառակներ, DVD-ներ և թվային այլ կրիչների 
ձայնագրող սարքեր. տվյալների մշակման 
սարքավորումներ, համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. շարժական 
և ձեռքի էլեկտրոնային հարմարանքներ` 
տեքստեր, պատկերներ, լսողական, 
տեսողական և այլ տվյալներ հաղորդելու, 
պահպանելու, շահարկելու, ձայնագրելու և 
վերանայելու համար, այդ թվում` 
համակարգչային համընդհանուր ցանցերի, 
անլար ցանցերի, հեռահաղորդակցման 
էլեկտրոնային ցանցերի և դրանց էլեկտրական 
ու մեխանիկական մասերի ու կցամասերի 
միջոցով իրականացվող. պլանշետային 
համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրքեր 
ընթերցող սարքեր, լսա- և տեսա- 
նվագարկիչներ, համակարգչի արտաքին 
սարքեր. համակարգչի, շարժական ու ձեռքի 

էլեկտրոնային սարքերի պարագաներ, 
մասնավորապես` մոնիտորներ, էկրաններ, 
ստեղնաշարեր, մկնիկներ, լարեր, մալուխներ, 
մոդեմներ, տպիչներ, սկավառակի կրիչներ, 
ադապտերներ, ադապտերների քարտեր, 
մալուխների միակցիչներ, հաղորդալարերի 
միակցիչ ծայրակալներ, էլեկտրաէներգիայի 
միակցիչներ, դոկ-կայաններ, այդ թվում` 
էլեկտրոնային դոկ-կայաններ, ականջակալներ. 
լիցքավորման կայաններ, մարտկոց լիցքավորող 
սարքեր. կուտակիչներ. հիշողության քարտեր և 
հիշողության քարտեր ընթերցող սարքեր. 
բարձրախոսներ և ականջակալներ. պատ-
յաններ և հենակներ շարժական ու ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի ու համակարգիչների 
համար. էլեկտրոնային եղանակով հրապա-
րակված նյութերի՝ գրքերի, ամսագրերի, 
թերթերի, պարբերականների, լսողական, 
տեսողական և այլ տվյալների, հեռուստա-
տեսային ծրագրերի և ֆիլմերի տեսքով 
ցուցադրման սարքեր. գլխակալներ և 
ականջակալներ. տվյալների համաժամացման 
ծրագրեր, ինչպես նաև անհատական ու 
գրպանի համակարգիչների ծրագրերի 
մշակման գործիքներ. համակարգչային 
ծրագրերի ապահովում` շարժական 
էլեկտրոնային սարքերի և համակարգիչների 
միջոցով բովանդակություն, տեքստեր, 
տեսաշարային ստեղծագործություններ, 
ձայնային ստեղծագործություններ, ձայնա-
տեսաշարային ստեղծագործություններ, գրա_
կան ստեղծագործություններ, տվյալներ, 
ֆայլեր, փաստաթղթեր և էլեկտրոնային 
աշխատություններ, գրաֆիկաներ, պատկերներ, 
ինչպես նաև էլեկտրոնային հրատարա-
կություններ հեղինակելու, բեռնելու, փոխան-
ցելու համար, դրանցով կիսվելու, դրանք 
ստանալու, խմբագրելու, դրանցում որակական 
փոփոխություններ անելու, դրանք կոդավորելու, 
ապակոդավորելու, ցուցադրելու, շահարկելու, 
ինչպես նաև հաղորդելու համար. նախապես 
ձայնագրված ձայնային և ձայնատեսաշա րային 
ներբեռնվող բովանդակություն, տեղեկա-
տվություն, ինչպես նաև մեկնաբանություն. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային գրքեր, ամսագրեր, 
պարբերականներ, թերթեր, տեղեկագրեր, 
հանդեսներ, ինչպես նաև այլ հրապարակումներ. 
տվյալների հիմնապաշարի տեխնիկական 
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սպասարկման ծրագրային ապահովում. նիշերի 
ճանաչման ծրագրային ապահովում. ձայների 
ճանաչման ծրագրային ապահովում. էլեկտրո-
նային փոստի և հաղորդագրությունների 
ուղարկման ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրերի ապահովում 
առցանց տվյալների հիմնապաշար մուտք 
գործելու. ընտրելու և որոնելու համար 
էլեկտրոնային ցուցատախտակ. տվյալների 
համաժամացման ծրագրերի ապահովում. 
ձեռնարկների մշակման ծրագրային ապա-
հովում. ծրագրեր սպառողի տեսախաղերի 
ապարատների համար. էլեկտրական 
միակցումներ, մագնիսական սկավառակներ, 
օպտիկական սկավառակներ, մագնիսական-
օպտիկական սկավառակներ, մագնիսական 
ժապավեններ, ROM քարտեր, ROM 
քարթրիջներ, տեսախաղերի ապարատների 
համար CD-ROM, DVD-ROM պահելու ծրագրեր. 
էլեկտրոնային սխեմաներ, մագնիսական 
սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ, 
օպտիկամագնիսական սկավառակներ, 
մագնիսական ժապավեններ, ROM քարտեր, 
ROM քարթրիջներ. CD-ROM, DVD-ROM 
համակարգչային ներբեռնման ծրագրեր. 
համակարգչի համար նախատեսված խաղային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր. 
էլեկտրոնային սխեմաներ, մագնիսական 
սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ, 
օպտիկամագնիսական սկավառակներ, մագնի-
սական ժապավեններ, ROM քարտեր, ROM 
քարթրիջներ, համակարգիչների համար 
նախատեսված CD-ROM, DVD-ROM և այլ 
կրիչներ ձայնագրող ծրագրեր. գրպանի 
համակարգիչներ. մոնիտորներ համա-
կարգիչների համար. համակարգիչների համար 
նախատեսված հեռակառավարման վահա-
նակներ. էլեկտրոնային հրապարակումների 
ցուցադրման շարժական պորտալներ. մկնիկ 
(տվյալների մշակման սարքավորում). 
համակարգիչների հետ օգտագործելու 
տպիչներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքեր). տեսածրիչներ (տվյալների մշակման 
սարքավորում). էլեկտրոնային գրիչներ 
(տեսաշարային ցուցադրման միավորներ). 
էլեկտրոնային օրագրեր. հիշողության ֆլեշ 
քարտեր. հիշողության մոդուլներ.  օպտիկա-
կան սկավառակներ (բլանկ), մագնիսական 

սկավառակներ (բլանկ), խտասկավառակներ 
(բլանկ), ինչպես նաև մագնիսական քարտեր 
(բլանկ). DVD նվագարկիչներ. DVD 
ձայնագրիչներ. հեռակառավարման վահա-
նակներ DVD ձայնագրիչների և նվագարկիչ-
ների համար.  հեռակառավարման վահանակ ներ 
տեսասկավառակների ձայնագրիչների և 
նվագարկիչների համար. հեռակառավարման 
վահանակներ ձայնագրող սարքերի համար. 
թվային ձայնանվագարկիչներ. ձայնագրիչներ.  
թվային տեսանվագարկիչներ. երաժշտու թյուն 
ձայնագրելու և վերարտադրելու գրպանի 
սարքեր. տեսանյութ ձայնագրելու և 
վերարտադրելու գրպանի սարքեր. տեսա-
ձայնագրող, վերարտադրող այլ սարքեր. 
հեռուստացույցի ընդունիչների մոնիտորներ. 
հեռուստաընդունիչներ (հեռուստացույցներ) և 
հեռուստահաղորդիչներ. հեռակառավարման 
վահանակներ հեռուստաընդունիչների համար 
(հեռուստացույց). հեռակառավարման վահա-
նակներ ռադիոսարքերի համար. հեռահաղոր-
դակցման մեքենաներ և սարքեր.  ձայնա գրված 
խտասկավառակներ. հնչյունային նվա-
գարկիչներ. մետրոնոմներ. էլեկտրոնային 
սխեմաներ և ավտոմատ ներկայացման 
ծրագրերով ձայնագրված CD-ROM-ներ 
էլեկտրոնային երաժշտական գործիքների 
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
կինեմատոգրաֆիկ ֆիլմեր. տեսասլայդային 
ֆիլմեր. ներբեռնվող պատկերներ. ձայնա գրված 
տեսասկավառակներ և տեսաժապավեն ներ. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարա-
կություններ. տեսախցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր և ապարատներ. կինեմատոգրաֆիկ 
սարքեր և ապարատներ. օպտիկական սարքեր 
և ապարատներ. մարտկոցներ. վերա-
լիցքավորվող մարտկոցներ. AC ադապտերներ 
տեսախաղերի ապարատների համար. 
ականջակալներ տեսախաղերի ապարատների 
համար. բարձրախոսներ տեսախաղերի 
ապարատների համար. մոնիտորներ 
տեսախաղերի ապարատների համար. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի ապա-
րատների համար. մոնիտորներ արկադային 
տեսախաղերի մեքենաների համար. հեղուկ 
բյուրեղային էկրանով գրպանի խաղասարքերի 
համար հեղուկ բյուրեղային էկրանի համար 
սահմանված պաշտպանող ժապավեններ. 
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ապարատներ պատկերներ և ձայներ 
արխիվացնելու և արտացոլելու համար, 
ապարատներ պատկերներ և ձայներ 
ձայնագրելու, հաղորդելու կամ վերարտադրելու 
համար. կցամասեր և ծրագրային ապահովում 
վերոնշյալ ապարատների համար. տվյալների 
ձայնագրում, այդ թվում` լսողական, 
տեսողական, շարժվող և անշարժ պատկերներ 
և տեքստեր. համակարգչային ծրագրերի 
ապահովում, այդ թվում` ծրագրային ապա-
հովում լսողական, տեսողական, շարժվող և 
անշարժ պատկերներ և տվյալներ ներբեռ նելու, 
պահպանելու, վերարտադրելու և կազմա-
կերպելու համար. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրապարակումներ. համակարգչի, էլեկտրո-
նային և տեսախաղերի ծրագրեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրոնային ուսումնական և 
ուսուցողական սարքավորումներ և գործիքներ. 
հեռուստատեսության և ռադիոյի ազդանշային 
հաղորդակներ և ընդունիչներ. հեռուս-
տացույցներ, հեռուստացույցի թյուներներ. 
խաղային կարգավորիչներ. կցուրդներ. 
հեռուստացույցի ընդունիչներ և հաղորդակներ, 
էլեկտրոնային կարգավորիչներ, հետադարձ 
կապի վրա ազդող էլեկտրոնային 
կարգավորիչներ, մասնավորապես` օգտվողի 
համար ընկալելի ձայներ և թրթռոցներ. 
դյուրազգայուն ինտերակտիվ տեսախաղերի 
հեռակառավարման վահանակներ. ինտեր-
ակտիվ խաղերի հեռակառավարման 
վահանակներ. տեսախաղերի շարժական և 
գրպանի էլեկտրոնային սարքեր. տեսախաղեր. 
համակարգչի արտաքին օգտագործման 
սարքեր, ծրագրային ապահովում, և անձնական 
օգտագործման, ինտերակտիվ հեռուստա-
տեսային ծրագրերի կից սարքեր, ինչպես նաև 
նախատեսված տեսալսողական ստեղծա-
գործությունների, գրաֆիկական պատկեր/
ների, տեքստերի, լուսանկարների, 
պատկերազարդումների, թվային անիմա-
ցիաների, տեսահոլովակների, կինո կադրերի և 
տվյալների ստեղծում, ցուցադրում և 
մանիպուլյացիա.  մոնիտորների և այլ էլեկտրո-
նային սարքերի անլար կարգավորիչներ. 
հեռակառավարման վահանակներ. խաղային 
վահանակներ. համակարգչային սենսորային 
էկրաններ. տեսախաղերի մեքենաներ` դրսի 
էկրանի կամ մոնիտորի մեջ տեղադրված 

տեսախցիկով. դրսի էկրանով կամ մոնիտորով 
տեսախաղերի մեքենաներ. ներբեռնվող 
լսողական, տեսողական ստեղծա գոր ծու-
թյուններ, տեսաշարային ստեղծագոր ծու-
թյուններ և էլեկտրոնային հրապարակումն եր. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային սարքերի համար, մասնա-
վորապես` համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակման հավաքածու, որտեղ 
ներառված են համընդհանուր համակարգ  չա յին 
ցանցերով բովանդակության և ծառա-
յությունների մատուցման բարելավման համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրային 
ապահովման գործիքներ. անհատակա նաց-
ված, ինտերակտիվ հեռուստատեսային 
ծրագրերի և ուղեկցող ձեռնարկների 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
տեսալսողական ստեղծագուրծություններ, 
գրաֆիկական պատկերներ, լուսանկարներ, 
նկարազարդումներ, թվային անիմացիաներ, 
տեսահոլովակներ, ֆիլմերից կադրեր և 
ձայնային տվյալներ ստեղծելու, ցուցադրելու և 
շահարկելու նպատակով օգտագործվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
հավելվածների մշակման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
բովանդակություններ, տեքստեր, տեսա-
շարային ստեղծագործություններ, գրական 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխատանքներ 
գրպանի էլեկտրոնային սարքերում և 
համակարգիչներում օգտագործելու նպա-
տակով ֆորմատավորելու և փոխակերպելու 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում բովանդակություններ, տեքստեր, 
տեսաշարային ստեղծագործություններ, 
ձայնային ստեղծագործություններ, ձայնա-
տեսաշարային ստեղծագործություններ, 
գրական ստեղծագործություններ, տվյալներ, 
ֆայլեր, փաստաթղթեր և էլեկտրոնային 
աշխատանքներ համակարգիչներում կամ այլ 
գրպանի էլեկտրոնային սարքերում ներբեռնելու 
և դրանցից օգտվելու համար, համակարգչային 
և էլեկտրոնային խաղերի ծրագրային 
ապահովում և մեքենաներ դրսի էկրանների և 
մոնիտորների հետ օգտագործելու համար. 
շարժական հավելվածի տեսքով ներբեռնվող 
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ծրագրային ապահովում համակարգիչների 
կամ այլ գրպանի էլեկտրոնային սարքերի 
համար. հեռակառավարման վահանակներ 
գրպանի և ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի և 
համակարգիչների համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրապարակումների օգտա-
գործման համար ծրագրային ապահովում. 
հրատարակված ստեղծագործությունների 
(գրքերի) ուսումնասիրման ուղեցույցի տեսքով 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում համընդհանուր 
համակարգչային ցանցով տեքստեր, տվյալներ, 
պատկերներ, գրաֆիկաներ, լսողական և 
տեսողական նյութեր փնտրելու, տեղադրելու, 
կազմելու, ինդեքսավորելու, համադրելու, 
ուղղորդելու, ձեռք բերելու, ներբեռնելու, 
ընդունելու, կոդավորելու, ապակոդավորելու, 
խաղալու, պահելու և կազմակերպելու համար.  
համացանցի զննարկիչի ծրագրային 
ապահովում. շարժական համակարգիչներ, 
ինչպես նաև շարժական կապի սարքեր. 
համակարգչային և շարժական սարքերի 
ծրագրային ապահովում համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների և շարժական 
կապի սարքերի վրա ներբեռնման և 
արտաբեռնման հնարավորությունները 
հեշտաց նելու համար. համակարգչի կամ այլ 
գրպանի էլեկտրոնային սարքերի վրա 
բովանդակություններ, տեքստեր, տեսա-
շարային ստեղծագործություններ, ձայնային 
ստեղծագործություններ, ձայնատեսաշարային 
ստեղծագործություններ, գրական ստեղծա-
գործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստաթղթեր և այլ էլեկտրոնային աշխա-
տանքներ ներբեռնելու և դրանցից օգտվելու 
համար, համակարգչային և էլեկտրոնային 
խաղերի ծրագրային ապահովում, հրատա-
րակչական ծրագրեր. բազմազան թեմաներով, 
այդ թվում՝ երեխաներին հետաքրքրող 
թեմաներով գրքեր, ամսագրեր, թերթեր, 
պարբերականներ, տեղեկագրեր, ուղեցույցներ, 
վիկտորինաներ, թեստեր, հանդեսներ և 
ձեռնարկներ բնութագրող ներբեռնվող 
ձայնային ստեղծագործություններ, տեսա-
լսողական ստեղծագործություններ, ձայնա-
տեսաշարային ստեղծագործություններ, ինչպես 
նաև ներբեռնվող էլեկտրոնային հարա-
պարակումներ. երեխաների կրթության և 

զարգացման բնագավառում ճանաչողական, 
հաշվողական, շարժողական, ստեղծա-
գործական, լեզվական և խաղային 
հմտությունների զարգացման նպատակով   
շարժական հավելվածի տեսքով ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում. ներբեռնվող 
տեսախաղեր, ինտերակտիվ խաղերի ծրագրեր, 
ինչպես նաև հավելվածներ համակարգչի կամ 
գրպանի այլ էլեկտրոնային սարքերի համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
շարժական էլեկտրոնային սարքերով, 
համակարգչով, համընդհանուր համա-
կարգչային և կապի ցանցերով բովան-
դակություններ, տեքստեր, տեսա շարային 
ստեղծագործություններ, ձայնային ստեղ-
ծագործություններ, ձայնատեսաշարային ստեղ-
ծագործություններ, գրական 
ստեղ ծա  գոր  ծու թյուններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստա թղթեր և էլեկտրոնային աշխա-
տանքներ փոխանցելու, կիսվելու, ընդունելու, 
հոսք ապահովելու, ցուցադրելու և հաղորդելու 
համար. ծնողի կողմից հսկողության 
իրականացման համար ծրագրային ապա-
հովում. հեռուստատեսության հաճա-
խականության կերպափոխիչներ. 
հեռուստա  տե սային ծրագրերի դեկոդերներ. 
հեռուս  տատեսային ինտերակտիվ 
տերմինալներ. ինտերակտիվ հեռուստա-
ցույցների ծրա գրային ապահովում. 
համացանցին միացված ինտերակտիվ 
հեռուստացույցներ. համացանցին միացված 
ինտերակտիվ հեռուստացույցի համար 
նախատեսված վերին արկղեր. ինտերակտիվ 
հեռուստացույցների և ինտերակտիվ խաղերի, 
վիկտորինաների և հանելուկների համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրեր և 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների պահեստամասեր 
և կցամասեր.

դաս 35. այլ մարդկանց համար գովազդի և 
գովազդվող նյութերի մշակում.

դաս 37. համակարգչային սարքերի 
հետ կապված տեխնիկական սպասարկման 
ապահովում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
ձայնի, տվյալների և պատկերների հեռա-
հաղորդակցման համընդհանուր ցան-
ցով էլեկտրոնային փոխանցում. կապի 
ծառայու թյուններ տեքստեր, պատկերներ, 
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լսողական, տեսողական ֆայլեր և տվյալներ 
հեռահաղորդակցման ցանցերով, անլար 
կապի ցանցերով, ինչպես նաև համացանցով 
փոխանցելու, հոսք ապահովելու, օգտագործելու, 
ընդունելու, ներբեռնելու, հեռարձակելու, 
փոխանակելու, ցուցադրելու, ֆորմատավորելու, 
հայելային արտացոլելու և փոխանցելու 
համար. համացանցային համաժողովի 
ապահովում. հեռահաղորդակցության կապի 
ծառայությունների միջոցով օժանդակ կամ 
էլեկտրոնային սարքերի մուտքի ապահովում՝ 
էլեկտրոնային ընթերցող սարքերի, բջջային 
թվային էլեկտրոնային սարքերի, շարժական 
էլեկտրոնային սարքերի, շարժական 
էլեկտրոնային թվային սարքերի, գրպանի 
էլեկտրոնային սարքերի, պլանշետների կամ 
համակարգիչների միջոցով պատկերներ, 
հաղորդագրություններ, լսողական, տեսո-
ղական և տեսաձայնաշարային և մուլտիմեդիա 
աշխատանքներ փոխանցելու համար.  
համացանցով, այլ համակարգչային կամ 
կապի ցանցերով ձայնային, տեսաշարային 
և տեսաձայնաշարային նյութերի 
հոսքի փոխանցում. առցանց զրույցի 
սենյակի տրամադրում, համացանցային 
համաժողովներում և առցանց համայնքներում 
նկարներ, տեսանյութեր, տեքստեր, 
տվյալներ, պատկերներ և այլ էլեկտրոնային 
աշխատանքներ փոխանցելու համար. 
փոդքաստերի փոխանցում. վեբքաստերի 
փոխանցում. առցանց ցանցի տրամադրում, 
որը թույլ է տալիս մուտք գործել և փոխանակել 
բովանդակություն, տեքստեր, տեսաշարային 
ստեղծագործություններ, ձայնային ստեղծա-
գործություններ, տեսաձայնաշարային 
ստեղծա գործություններ, գրական ստեղծա-
գործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխատանքներ. 
առցանց ծառայությունների ապահովում, որը 
օգտվողներին թույլ է տալիս փոխանակել 
տեղեկույթներ, լուսանկարներ, տեսանյութեր, 
տեքստեր, տվյալներ, պատկերներ և այլ 
էլեկտրոնային աշխատանքներ՝ կապված 
զվարճանքի հետ, այդ թվում՝ ֆիլմերի, 
հեռուստատեսային, տեսաձայնագրային 
աշխա տանքների, երաժշտության, լսողա -
կան ստեղծագործությունների, գրքերի, 
թատերական, գրական ստեղծա գոր-

ծությունների, սպորտային իրադարձու-
թյունների, հանգստի, ակտիվ հանգստի, 
մրցաշարերի, արվեստի, պարի, պարեր-
գերի, ցուցահանդեսների, սպորտային 
ուսուցման, ակումբների, ռադիոյի, 
կատակերգության, մրցույթների, տեսա-
շարային ստեղծագործությունների հետ. 
առցանց ծառայությունների ապահովում, 
որը օգտվողներին հնարավորություն է 
տալիս փոխանակելու խաղեր, մոլեխաղեր 
ինչպես նաև տեղեկույթներ փառատոների, 
թանգարանների, զբոսայգիների, մշակութային 
իրադարձությունների, համերգների, 
հրատա րակչային, անիմացիոն, ընթացիկ 
իրադարձությունների, նորաձևության, 
մուլտիմեդիային առնչվող ներկայացումների, 
պատմական, լեզվական, հումանիտար 
գիտությունների աշխատությունների, 
մաթեմա տիկական նյութերի, բիզնես 
նյութերի, մշակութային, սպորտի, արվեստի, 
հոգեբանական, փիլիսոփայական աշխա-
տությունների վերաբերյալ. մուտքի ապահովում 
այնպիսի կայքեր, որը համակարգչից 
օգտվողներին հնարավորություն է տալիս 
փոխանցելու, շտեմելու, ընդունելու, 
ներբեռնելու, հոսք ապահովելու, հեռարձակելու, 
ցուցադրելու, ֆորմատավորելու, հաղորդելու 
և կիսվելու բովանդակություն, տեքստեր, 
տեսաշարային ստեղծագործություններ, ձայ-
նային ստեղծագործություններ, ձայնտեսա-
շարային ստեղծագործություններ, գրական 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, 
ֆայլեր, փաստաթղթեր և էլեկտրոնային 
գործեր. այնպիսի կայքի ապահովում, որը 
համակարգչից օգտվողներին հնարավորություն 
է տալիս փոխանցելու, շտեմելու, 
ընդունելու, ներբեռնելու, հոսք ապահովելու, 
հեռարձակելու, ցուցադրելու, ֆորմատավորելու, 
հաղորդելու և կիսվելու լուսանկարներ, 
տեսանյութեր, տեքստեր, տվյալներ, 
պատկերներ և այլ էլեկտրոնային գործեր. 
զվարճանքի համար առցանց պորտալների 
ապահովում հետևյալ ոլորտներում՝ ֆիլմեր, 
հեռուստատեսային, տեսաձայնագրային 
ստեղծագործություններ, երաժշտություն, 
տեսողական ստեղծագործություններ, գրքեր, 
թատրոն, գրական ստեղծագործություններ, 
սպորտային իրադարձություններ, հանգիստ, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1

02 .07 . 20 18

ակտիվ հանգիստ, մրցաշարեր, արվեստ, 
պար, պարերգեր, ցուցահանդեսներ, 
սպորտային ուսուցում, ակումբներ, ռադիո, 
կատակերգություն, մրցույթներ, տեսաշարային 
ստեղծագործություններ, խաղեր, մոլեխաղեր, 
փառատոներ, թանգարաններ, զբոսայգիներ, 
մշակութային իրադարձություններ, համերգ-
ներ, հրատարակչային, անիմացիոն, 
ընթացիկ իրադարձություններ, նորաձևության 
ցուցադրումներ, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 
ներկայացումներ. կապի և հեռահաղորդակցման 
միջոցներ. տեսողական, լսողական, անշարժ 
և շարժական պատկերների, տեքստերի և 
այլ տվյալների հաղորդում, հեռարձակում, 
ընդունում և այլ կերպ տարածում իրական 
կամ ավելի ուշ ժամանակում. էլեկտրոնային 
փոստային ծառայություններ. ինտերակտիվ 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո 
և հեռուստատեսությամբ հեռարձակման 
հնարավորությունների վարձակալություն.  
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
օգտվելու և մուտքի ժամանակահատվածի 
լիզինգի ապահովում. վերոնշյալ որևէ 
ծառայությանն առնչվող տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայությունների 
ապահովում. կապի ծառայություններ, 
մասնավորապես` տեքստերի, պատկերների, 
լսողական, տեսողական նյութերի և 
տվյալների փոխանցում, ընդունում, 
ներբեռնում, հոսքի ապահովում, հեռարձակում 
հեռահաղորդակցման միջոցների ցանցով, 
անլար կապի ցանցեր, ինչպես նաև 
համացանցով. համակարգչից օգտվողների 
շրջանակում ընդհանուր հետաքրքրության 
թեմաների շուրջ հաղորդագրությունների 
փոխանցման առցանց զրույցի սենյակներ 
և առցանց համայնքներ. մուտքի 
ապահովում դեպի առցանց տեղեկագրքեր, 
տվյալների հիմնապաշարներ, ընթացիկ 
միջոցառումների կայքեր և բլոգներ, ինչպես 
նաև առցանց հղման նյութեր. էլեկտրոնային 
սարքերից օգտվելու մուտքի ապահովում՝ 
հեռահաղորդակցման կապի ծառայությունների 
տեսքով էլ-ընթերցասրահների, գրպանի և 
շարժական էլեկտրոնային թվային սարքերի, 
բջջային թվային սարքերի, բջջային սմարթ 
սարքերի, շարժական էլեկտրոնային սարքերի, 
շարժական թվային սարքերի, պլանշետների 

կամ համակարգիչների միջոցով պատկերներ, 
հաղորդագրություններ, ձայնային, տեսա-
շարային, ձայնատեսաշարային և մուլտիմեդիա 
ստեղծագործություններ փոխանակելու 
համար.  ձայնային, տեսաշարային և ձայնա-
տեսաշարային նյութերի հոսքի ապահովում 
համացանցով, այլ համակարգչով կամ 
կապի ցանցով. կապի ծառայություններ 
հեռահաղորդակցման ցանցերի, անլար 
կապի ցանցերի, ինչպես նաև համացանցի 
միջոցով տեքստեր, պատկերներ, լսողական, 
տեսողական նյութեր և տվյալներ փոխանցելու, 
շտեմելու, դրանցում մուտք գործելու, դրանք 
ընդունելու, ներբեռնելու, հոսք ապահովելու, 
հեռարձակելու, համընդհանուր օգտագործելու, 
ցուցադրելու, ֆորմատավորելու, հայելային 
արտացոլման և փոխանակելու համար. 
համացանցային համաժողովի (ֆորում), 
առցանց զրույցի սենյակների և առցանց 
համայնքների ապահովում համակարգիչներից 
օգտվողների համար հաղորդագրություններ 
փոխանցելու նպատակով. լրացուցիչ սարքերից 
կամ էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու 
մուտքի ապահովում` հեռահաղորդակցման 
կապի ծառայությունների տեսքով 
էլ-ընթերցասրահների, շարժական սարքերի, 
սմարթ սարքերի, շարժական էլեկտրոնային 
սարքերի, շարժական թվային սարքերի, 
պլանշետների կամ համակարգիչների 
միջոցով պատկերներ, հաղորդագրություններ, 
ձայնային, տեսաշարային, ձայնատեսաշարային 
և մուլտիմեդիա գործեր փոխանակելու համար. 
մեկ համակարգչից մյուսը փաստատթղթերի և 
տվյալների փոխանցում.

դաս 41. կրթություն. ուսուցման 
ապա հովում. ժամանց. սպորտային և 
մշակութային գործունեություն. գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, գրական 
ստեղծագործությունների, ինչպես նաև 
տեսաշարային, ձայնային և ձայնա-
տեսաշարային ստեղծագործությունների 
հրատարակչություն. համընդհանուր հետա-
քրքրության բազմազան թեմաների շուրջ 
լարով և անլար ցանցերի միջոցով նախապես 
ձայնագրված, բայց չբեռնվող ձայնային, 
տեսաշարային, ձայնատեսաշարային 
ստեղծագործությունների տրամադրում. 
առցանց համակարգչային խաղերի և առցանց 
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ինտերակտիվ պատմությունների տրամադրում. 
էլեկտրոնային չբեռնվող թերթերի և բլոգների 
տրամադրում, որտեղ ներկայացվում են 
ֆիլմեր, հեռուստատեսային հաղորդումներ, 
ձայնատեսաշարային ստեղծագործություններ, 
երաժշտություն, ձայնային (լսողական) 
ստեղծագործություններ, գրքեր, գրական 
ստեղծագործություններ, սպորտային իրադար-
ձություններ, նյութեր ժամանցի, թատրոնի 
ներկայացումների, հանգստի, ակտիվ 
հանգստի, մրցաշարերի, արվեստի գործերի, 
պարերի, պարերգերի, ցուցահանդեսների, 
սպորտային դասընթացների, ակումբների, 
ռադիոյի, կատակերգությունների, մրցույթների, 
տեսաշարային ստեղծագործությունների, 
խաղերի, մոլեխաղերի, փառատոների, 
թանգարանների, զբոսայգիների, մշակու-
թային իրադարձությունների, համերգ-
ների, հրատարակումների, անիմացիոն 
ստեղծագործությունների, ընթացիկ միջոցա-
ռումների, նորաձևության ցուցադրումների, 
ինչպես նաև մուլտիմեդիա ներկայացումների 
վերաբերյալ. գրքերի, պարբերականների 
և գրական ստեղծագործությունների 
քաղվածքների հրապարակում, ինչպես նաև 
վիրտուալ միջավայրի տրամադրում, որտեղ 
օգտվողները կարող են հաղորդակցվել հանգստի, 
ակտիվ հանգստի կամ ժամանցի նպատակով. 
տեղեկատվության, նորությունների, հոդված-
ների և մեկնաբանությունների ապահովում 
ժամանցի, այդ թվում՝ ակումբների, ռադիոյի, 
կատակերգությունների, մրցույթների, 
տեսա շարային ստեղծագործությունների, 
խաղերի, մոլեխաղերի, փառատոների, 
թանգարանների, զբոսայգիների, մշակութային 
իրադարձությունների, համերգների, 
հրատարա կումների, անիմացիոն նյութերի, 
ընթացիկ միջոցառումների, նորաձևության 
ցուցադրումների, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 
ներկայացումների վերաբերյալ. տեղեկա-
տվության, նորությունների, հոդվածների և 
մեկնաբանությունների ապահովում կրթության 
և կրթական հաստատությունների բնագա վա-
ռում. կրթական ծառայություններ դասարանային 
ուսուցման և առցանց հեռակա ուսուցման 
տեսքով՝ ընթացիկ իրադարձությունների, 
կրթության, պատմության, լեզվի, գրական 
ստեղծագործությունների, գրականության, 

մաթեմատիկայի, բիզնեսի, գիտության, 
նախասիրությունների, տեխնոլոգիաների, 
մշակույթի, սպորտի, արվեստի, հոգեբանության 
և փիլիսոփայության թեմաների շուրջ. 
ինտերակտիվ կրթական ծառայություններ 
համակարգչի հիման վրա և համակարգչի 
օգնությամբ իրականացվող ուսուցման 
տեսքով` հետևյալ թեմաներով՝ ընթացիկ 
իրադարձություններ, կրթություն, պատմություն, 
լեզու, գրական ստեղծագործություններ, 
գրականություն, մաթեմատիկա, բիզնես, 
գիտություն, նախասիրություններ, տեխնո-
լոգիաներ, մշակույթ, սպորտի արվեստ, 
հոգեբանություն և փիլիսոփայություն. 
կրթական և ժամանցային ծառայություններ 
ձայնագրությունների տեսքով, ինչպես նաև 
շարունակական ծրագրեր, որոնք ներկայացնում 
են համացանցով, այլ համակարգչային 
կամ կապի ցանցերով հասանելի ֆիլմերին, 
գրքերին, թատերական ներկայացում-
ներին, գրական ստեղծագործություններին, 
սպորտային իրադարձություններին, 
հանգստին, ակտիվ հանգստին, մրցաշարերին, 
արվեստին, պարերին, պարերգերին, 
ցուցահանդեսներին, սպորտային 
ուսուց մանը, ակումբներին, ռադիոյին, 
կատակերգություններին, մրցույթներին, 
տեսաշարային ստեղծագործություններին, 
խաղերին, փառատոներին առնչվող 
նորություններ և մեկնաբանություններ.  
շարունակական ծրագրեր, որոնք ներկայացնում 
են թանգարաններին, զբոսայգիներին, 
մշակութային իրադարձություններին, մրցա-
շարերին, հրատարակչությանը, անիմացիային, 
ընթացիկ միջոցառումներին, նորաձևությանը, 
ինչպես նաև մուլտիմեդիա ներկայացումներին 
առնչվող նորություններ և մեկնաբանություն-
ներ` հասանելի համացանցով, այլ համակարգ-
չային կամ կապի ցանցերով. նախապես 
ձայնագրված ձայնային, ձայնատեսաշարային, 
ինչպես նաև մուլտիմեդիա գործերի 
տրամադրում, որոնք ներկայացնում 
են համացանցով, այլ համակարգչային 
կամ կապի ցանցերով տրամադրվող 
ժամանց, ֆիլմեր, հեռուստատեսային 
ծրագրեր, ձայնատեսաշարային ստեղծա-
գործություններ, երաժշտություն, 
ձայնային ստեղծա գործություններ, գրքեր, 
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թատերական ներկայացումներ, գրական 
ստեղծագործություններ, սպորտային 
իրադար  ձություններ, հանգստին, ակտիվ 
հանգստին առնչվող նյութեր, մրցաշարեր, 
արվեստի գործեր, պարեր, պարերգեր, 
ցուցահանդեսներ, սպորտային ուսուցում, 
ակումբներ, ռադիոհեռարձակման նյութեր, 
կատակերգություններ, մրցույթներ, ձայնային 
ստեղծագործություններ, խաղեր. նախապես 
ձայնագրված ձայնային, ձայնատեսաշա-
րային, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 
ստեղծագործությունների տրամադրում, 
որոնք ներկայացնում են փառատոնային, 
թանգարանային, զբոսայգիներին, մշա-
կույթին առնչվող իրադարձություններ, 
համերգային, հրատարակչական, անիմացիոն, 
ընթացիկ միջոցառումներ, նորաձևության 
ցուցադրություններ, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 
ներկայացումներ՝ հասանելի համացանցով, 
այլ համակարգչային կամ կապի ցանցերով. 
համացանցով կամ համընդհանուր 
համակարգչային ցանցով տրամադրվող 
էլեկտրոնային խաղերի ծառայություններ. 
ժամանցի, կրթության, հանգստի, ուսուցման, 
դասընթացների և վերապատրաստման 
ապահովում. լսողական, տեսողական, անշարժ 
և շարժական պատկերների և տվյալների 
ստեղծում, ներկայացում և տարածում. 
հրատարակչական ծառայություններ (այդ 
թվում` էլեկտրոնային հարատարակչական 
ծառայություններ). քննարկումների ֆորումների 
ապահովում. չբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներկայացումների, 
մրցույթների, խաղերի, համերգների, 
ցուցահանդեսների և միջոցառումների կազմա-
կերպում և ներկայացում. վերոնշյալ որևէ 
ծառայությանն առնչվող տեղեկատվության 
և խորհրդատվական ծառայությունների 
ապահովում. կրթության և ժամանցի 
բնագավառին առնչվող ծառայություններ, 
մասնավորապես` համընդհանուր հետա-
քրքրության բազմաթիվ թեմաների շուրջ 
նախապես ձայնագրված ձայնային, 
ձայնատեսաշարային և մուլտիմեդիա 
գործերի տրամադրում համացանցով, այլ 
համակարգչային կամ կապի ցանցերով. 
կրթության և ժամանցի բնագավառին 
առնչվող ծառայություններ, մասնավորապես` 

առցանց պորտալների և կայքերի 
տրամադրում, որոնք ներկայացնում են 
կրթական և ժամանցային բովանդակության 
նյութեր, մասնավորապես՝ ֆիլմեր, 
հեռուստածրագրեր, ձայնատեսաշարային 
ստեղծագործություններ, երաժշտություն, 
լսողական ստեղծագործություններ, գրքեր, 
թատերական ներկայացումներ, գրական 
ստեղծագործություններ, սպորտային իրա-
դարձություններ, հանգստին առնչվող նյութեր. 
կրթության և ժամանցի բնագավառին առնչվող 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ առցանց 
պորտալների և կայքերի տրամադրում, 
որոնք ներկայացնում են կրթական և 
ժամանցային բովանդակության նյութեր, 
մասնավորապես՝ ակտիվ հանգստին 
առնչվող նյութեր, որոնք ներկայացվում 
են  նախասիրությունների, մրցաշարերի, 
արվեստի, պարի, պարերգերի, մշակույթի, 
սպորտային և ընթացիկ միջոցառումներին 
վերաբերող ցուցահանդեսների, սպորտային 
ուսուցման, ակումբների, ռադիոծրագրերի, 
կատակերգությունների, ողբերգությունների, 
մրցույթների, արվեստի տեսաշարային 
ստեղծագործությունների, խաղերի, փառա-
տոնային, թանգարանային, զբոսայգիներին 
առնչվող, մշակութային իրադարձություն-
ների, համերգների, հրատարակչությունների, 
անիմացիայի, ընթացիկ միջոցառումների, 
նորաձևության ցուցադրումների տեսքով. 
կրթության և ժամանցի բնագավառին առնչվող 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ առցանց 
պորտալների և կայքերի տրամադրում, որոնք 
ներկայացնում են կրթական և ժամանցային 
բովանդակության նյութեր, մասնավորապես՝ 
մուլտիմեդիային առնչվող ներկայացումներ 
և ինտերակտիվ կրթական հարցարաններ. 
չբեռնվող ֆիլմերի և այլ ձայնատեսաշարային 
բովանդակության նյութերի ապահովում 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի ծառա-
յության միջոցով. հեռուստաեթերի 
ծրագրի կազմում. հեռուստատեսությամբ 
տրամադրվող ժամանցային ծառայություններ. 
հեռուստաժամանցային ծառայություններ. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրերի 
պատրաստման ծառայություններ. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց առնչվող ուսումնա-
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սիրություններ և նախագծում. արդյունա-
բերական վերլուծություն և ուսումնասիրություն. 
համակարգչային ծրագրային և տեխնիկական 
ապահովման նախագծում և մշակում. երրորդ 
անձանց կողմից տրամադրվող նյութերի 
բովանդակության, լուսանկարների, տեքստերի, 
տեսանյութերի, տվյալների, պատկերների, վեբ-
կայքերի և այլ էլեկտրոնային աշխատանքների 
ընդունում. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. որոնողական համակարգերի 
պլատֆորմի ապահովում, ինչը թույլ կտա 
օգտվողներին պահանջել և ստանալ 
լուսանկարներ, տեսանյութեր, տեքստեր, 
տվյալներ, պատկերներ և էլեկտրոնային 
աշխատանքներ. ինտերակտիվ հոսթինգ 
ծառայություններ, ինչը թույլ կտա օգտվողներին 
առցանց հրապարակելու և կիսվելու իրենց 
սեփական լուսանկարներով, տեսանյութերով, 
տեքստերով, տվյալներով, պատկերներով. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես` օգտվողների համար վիրտուալ 
համայնքների ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, հետադարձ տեղեկատվություն 
ստանալու, վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու և 
սոցիալական ցանց ներգրավվելու համար. 
համակարգչային ծրագրերի սպասարկում և 
թարմացում, որոնք առնչվում են համակարգչի, 
համացանցի և գաղտնաբառի անվտանգությանը 
և համակարգչին, համացանցին և 
գաղտնաբառին սպառնացող ռիսկերի 
կանխարգելում. համացանցով, այլ համա-
կարգչային կամ կապի ցանցերով 
տեղեկատվության տրամադրում աստղա-
գիտության, եղանակի տեսության, շրջակա 
միջավայրի, ներքին հարդարման, տեխնո-
լոգիաների, համակարգիչների, ծրագրային 
ապահովման, համակարգչային սարքերի, 
համակարգչային տեխնիկակական սպա-
սարկման, երկրաբանության, ճարտարա-
գիտության, ճարտարապետության, բժշկական 
հետազոտությունների, ինչպես նաև 
ապրանքների ուսումնասիորւթյան և 
փորձարկման ոլորտում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
մշակում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղադրում և տեխնիկական 
սպասարկում. վեբ-կայքի տրամադրում, որտեղ 
ներկայացվելու է տեխնիկական տեղեկա-

տվություն` կապված համակարգչային 
ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
սարքերի հետ, հեռուստացույցների և 
սպառողական էլեկտրոնիկայի հետ. 
համակարգչային ծրագրավորում. թվային 
բովանդակության հոսթինգ համընդհանուր 
համակարգչային ցանցերում, անլար 
ցանցերում, ինչպես նաև էլեկտրոնային կապի 
ցանցերում. որոնման պլատֆորմի ապահովում, 
ինչը օգտվողներին թույլ կտա պահանջել և 
ստանալ բովանդակություն, տեքստեր, 
տեսաշարային ստեղծագործություններ, 
ձայնային ստեղծագործություններ, ձայնա-
տեսաշարային ստեղծագործություններ, 
գրական ստեղծագործություններ, տվյալներ, 
ֆայլեր, փաստաթղթեր և էլեկտրոնային 
աշխատություններ.  չբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովման և առցանց 
հնարավորությունների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում, ինչը կօգնի 
օգտվողներին մուտք գործել և բեռնել 
համակարգչային ծրագրեր, լուսանկարներ, 
տեսանյութեր, լսողական բովանդակության 
նյութեր, ձայնատեսաշարային 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, 
պատկերներ, թվային բովանդակության և այլ 
էլեկտրոնային աշխատություններ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
չբեռնվող առցանց նյութերից ժամանակավոր 
օգտագործման հնարավորություն, ինչն 
առաջարկում է ծրագրերից օգտվելու 
տարբերակներ` հիմնվելով օգտվողի 
նախընտրության վրա. անվտանգության 
նկատառումներից ելնելով համակարգված 
տվյալների և համակարգչային ծրագրերի 
մոնիտորինգ.  աջակցման և խորհրդատվության 
ծառայություններ համակարգչային 
համակարգեր, տվյալների հիմնապաշարներ և 
կիրառման ձեռնարկներ մշակելու համար. 
համացանցում վեբ-կայքերի գրաֆիկական 
դիզայնի կազմում. համընդհանուր 
համակարգչային ցանցերից կամ համացանցից 
առցանց տրամադրված համակարգչային 
սարքերի և ծրագրային ապահովման մասին 
տեղեկատվություն. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում. մուլտիմեդիա 
վեբ-կայքերի մշակում. այլ անձանց վեբ-կայքերի 
հոսթինգ. կապի ցանցերով տվյալների 
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ստացման նպատակով որոնման համակարգերի 
տրամադրում.  համակարգչային ծրագրային 
ապահովումը հատկանշող ծրագրերի 
ծառայությունների մատակարարի (ԾԾՄ) 
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովումը հատկանշող ծրագրերի 
ծառայությունների մատակարարի (ԾԾՄ) 
ծառայություններ` տեքստեր, գրաֆիկաներ, 
պատկերներ, ինչպես նաև էլեկտրոնային 
հրապարակումներ, առցանց երաժշտական 
բաժանորդագրային ծառայություններ, ծրա-
գրեր, որ օգտվողին թույլ են տալիս խաղալ և 
ծրագրել երաժշտությանը և ժամանցին առնչվող 
լսողական, տեսողական, տեքստային և 
մուլտիմեդիա բովանդակություն, ինչպես նաև 
երաժշտության ձայնագրություններ հատկա-
նշող ծրագրեր հեղինակելու, բեռնելու, 
փոխանցելու, ընդունելու, խմբագրելու, որակը 
բարձրացնելու, կոդավորելու, դեկոդավորելու, 
ցուցադրելու, պահպանելու և կազմակերպելու 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովումը հատկանշող ծրագրերի 
ծառայությունների մատակարարի (ԾԾՄ) 
ծառայություններ ժամանցներին առնչվող 
լսողական, տեսողական, տեքստային և 
մուլտիմեդիա բովանդակության համար.  
առցանց չբեռնվող ծրագրերից օգտվելու 
ժամանակավոր համացանցի թույլտվություն, 
ինչն օգտվողներին հնարավորություն կտա 
ծրագրավորել լսողական, տեսողական, 
տեքստային և այլ մուլտիմեդիա 
բովանդակության նյութեր, այդ թվում` 
երաժշտություն, համերգներ, տեսանյութեր, 
ռադիոհաղորդումներ, հեռուստատեսություն, 
նորություններ, սպորտ, խաղեր, մշակութային 
իրադարձություններ, ինչպես նաև 
ժամանցներին առնչվող ծրագրեր. 
համընդհանուր համակարգչային ցանցերով 
տվյալներ ստանալու համար նախատեսված 
որոնման համակարգեր. համակարգչային 
սկավառակների վրա տեղեկատվության 
հաջորդական ընթերցման համակարգչային 
խորհրդատվության և աջակցման ծառայու-
թյուններ. համակարգչային սարքերի, 
կիրառման ծրագրերի և ցանցերի 
խորհրդատվական ծառայություններ. համա-
կարգչային խորհրդատվություն գրպանի և 
շարժական էլեկտրոնային սարքերի   

կոնֆիգուրացիաների կառավարման ոլորտում. 
խնդիրների լուծման, մասնավորապես` 
համակարգչային սարքերի և համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հետ կապված 
խնդիրների լուծման տեխնիկական 
աջակցություն. առցանց չբեռնվող ծրագրերից 
օգտվելու ժամանակավոր թույլտվություն, ինչը 
հնարավորություն կտա օգտվողներին 
հատկանշել առանձին բովանդակություն 
հետագայում հոսքային լրատվամիջոցային 
սարքով այն դիտարկելու համար.  գրանցված 
օգտվողների համար առցանց համայնքի 
ստեղծում, որը նրանց հանարավորություն կտա 
հաղորդակցվել և ինտերակտիվ զրուցել 
միմյանց հետ, մասնակցել քննարկումներին, 
հետադարձ կապի մեջ լինել իրենց 
հասակակիցների հետ, ձևավորել վիրտուալ 
համայնքներ, ներգրավվել համընդհանուր 
հետաքրքրության սոցիալական ցանցերի մեջ.  
առցանց չբեռնվող ծրագրերից օգտվելու 
ժամանակավոր թույլտվություն, մասնա-
վորապես՝ անպարկեշտ և անհամապա-
տասխան վեբ-կայքերից օգտվելու փորձերը 
ծնողների կողմից վերահսկվող ծրագրեր.  
առցանց չբեռնվող ծրագրերից օգտվելու 
ժամանակավոր թույլտվություն, մասնա-
վորապես` համացանցի որոնումները ֆիլտրող 
ծրագրեր, ինչը ցանկալի արյունքները 
առանձնացնում է անցանկալի և անհամա-
պատասխան վեբ-կայքերից, ինչպես նաև 
անպարկեշտ և անհամապատասխան վեբ-
կայքերն ու էլեկտրոնային նամակագրու թյունը 
ծնողների կողմից վերահսկելու հնարա-
վորություն տվող ծրագրեր. օգտվողների համար 
առցանց համայնքի ստեղծում, ինչը 
հնարավություն կտա նրանց մասնակցելու 
քննարկումների, հետադարձ կապի մեջ լինելու 
իրենց հասակակիցների հետ, ձևավորելու 
վիրտուալ համայնքներ, ինչպես նաև 
ներգրավվելու սոցիալական ցանցերում. 
համակարգչի, համացանցի և գաղտնաբառի 
անվտանգությանն առնչվող ծրագրերի 
պահպանում և թարմացում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, դրանցից օգտվելու և 
ցանցային խորհրդտավության ծառա-
յություններ. առցանց ծառայությունների 
տրամադրում, ինչը օգտվողներին հնարա-
վորություն կտա կիսվել ժամանցներին, այդ 
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թվում` ֆիլմերին, հեռուստատեսությանը, 
ձայանտեսաշարային ստեղծա գործու թյուն-
ներին, երաժշտությանը, լսողական ստեղծա-
գործությունների, գրքերին, թատրոններին, 
գրական գործերին, սպորտային իրադար-
ձություններին, հանգստին, ակտիվ հանգստին 
առնչվող նյութերին, մրցաշարերին, արվեստին, 
պարին, պարերգերին, ցուցահանդեսներին, 
սպորտային ուսուցմանը, ակումբներին, 
ռադիոհաղորդումներին, կատակերգություն-
ներին, մրցույթներին, տեսաշարային 
աշխատանք ներին վերաբերող բովանդա-
կությամբ, լուսանկարներով, տեսանյութերով, 
տեքստերով, պատկերներով և այլ էլեկտրոնային 
աշխատանքներով. առցանց ծառայություն ների 
ապահովում, ինչը օգտվողներին հնարա-
վորություն կտա կիսվել խաղերով, 
մոլեխաղերով, փառատոնային, թանգա-
րանային, զբոսայգիներին, մշակույթին առնչվող 
իրադարձություններով, հրատարակչական, 
անիմացիոն, ընթացիկ իրադարձություններով, 
նորաձևության, մուլտիմեդիա ներկայա-
ցումներով, պատմական, լեզվական, հումանի-
տար գիտություններին, մաթեմատիկային, 
բիզնեսին, գիտությանը, տեխնելոգիա ներին, 
նախասիրություններին, մշակույթին, սպորտին, 
արվեստին, հոգեբանությանը և փիլիսո-
փայությանը վերաբերող նյութերով. ծրագիրը 
որպես ծառայություն (ԾոԾ/SaaS), ինչը 
հատկանշում է ծրագիրը լսողական, տեսո-
ղական և թվային բովանդակությամբ բաժա-
նորդագրային ծառայությունից օգտվելու համար 
նախատեսված ծրագիր և լսողական, 
տեսողական և թվային բովանդակությամբ, 
մասնավորապես`վճարման և վաճառողի մասին 
բովանդակություն ստեղծելու, առցանց գնման 
համար նախատեսված ծրագիր. վեբ-կայքի 
ապահովում, ինչը համակարգչից օգտվողներին 
թույլ կտա փոխանցելու, շտեմելու, ընդունելու, 
բեռնելու, հոսք ապահովելու, հեռարձակելու, 
ցուցադրելու, ֆորմատավորելու, հաղորդելու և 
կիսվելու լուսանկարներով, տեսանյութերով, 
տեքստերով, պատկերներով, տվյալներով և այլ 
էլեկտրոնային աշխատանքներով. ծրագրերի 
ծառայությունների մատակարար (ԾԾՄ/ASP), 
մասնավորապես` այլ անձանց համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հոսթինգ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20171026  (111) 27576
(220) 07.07.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 07.07.2027
(730) «Տուր ին աուր քանթրի» ՍՊԸ, Երևան, 
Նոր Արեշ, փ. 4, տուն 11, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «TOUR IN ARMENIA» արտահայտությունը 
և «SERVICE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, 
սպիտակ, շագանակագույն, մոխրագույն, դեղին 
և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
____________________

(210) 20171160  (111) 27577
(220) 04.08.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 04.08.2027
(730) «Էկլօֆ» ունիվերսալ վարկային կազմա-
կերպություն ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, Բաղրամյան 
2/1, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «Armenia» և «Investing in Human Dignity» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, սև, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171497  (111) 27578
(220) 23.10.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 23.10.2027
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն, երկնագույն, կարմիր, 
սպիտակ, դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝ 
բիոկեֆիր.

դաս 30. նախաճաշեր և շիլաներ, մասնա-
վորապես՝ հնդկաձավարի հիմքով նախաճաշեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171545  (111) 27579
(220) 08.11.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 08.11.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե 
Հայրապետյան Անուշավանի, 0005, Երևան, 
Տիգրան Մեծի նրբ., շ. 5, բն. 13, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «LAUNDRY SERVICE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. լվացքի և ներկման աշխատանք-
ներ, չոր մաքրում, խոնավ մաքրում, գորգերի և 
գորգահատակների մաքրում, փափուկ կահույքի 
մաքրում, ավտոսրահների մաքրում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171769  (111) 27580
(220) 13.12.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 13.12.2027
(730) Պրիվայթ Ջոինթ-Սթոք Քամպանի 
«Օբոլոն», UA 
(442) 16.01.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 31. ածիկ, ածիկ գարեջրագործության 
համար, ածիկ թորման համար.

դաս 32. գարեջուր, հատուկ գարեջուր 
(համահոտային հավելումներով), գարեջուր ոչ 
ալկոհոլային, կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի 
գարեջուր, գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ), 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ, ջրեր 
(ըմպելիքներ), խմելու ջուր, գազավորված ջուր, 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջուր, 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), լիմոնադներ, 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ, ոչ ալկոհոլային 
սիդրեր, օշարակներ լիմոնադների համար, 
օշարակներ ըմպելիքների համար, գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար, բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, սմուզիներ 
(մրգերի և բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ), բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք), մրգահյութեր.

դաս 33. թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարջրի հիմքով ըմպլիքներց, թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, տանձի 
սիդր, թրմօղիներ (ալկոհոլային ըմպելիքներ), 
դառը թրմօղիներ, անանուխի լիկյորներ, 
ապերիտիֆներ, բրենդի, գինիներ, վիսկի, օղի, 
ջին, կոկտեյլներ, լիկյորներ, վերմուտ, մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), ռոմ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20171770  (111) 27581
(220) 13.12.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 13.12.2027
(730) Պրիվայթ Ջոինթ-Սթոք Քամպանի 
«Օբոլոն», UA 

(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 31. ածիկ, ածիկ գարեջրագործության 
համար, ածիկ թորման համար.

դաս 32. գարեջուր, հատուկ գարեջուր 
(համահոտային հավելումներով), գարեջուր ոչ 
ալկոհոլային, կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի 
գարեջուր, գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ), 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ, ջրեր 
(ըմպելիքներ), խմելու ջուր, գազավորված ջուր, 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջուր, 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), լիմոնադներ, 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ, ոչ ալկոհոլային 
սիդրեր, օշարակներ լիմոնադների համար, 
օշարակներ ըմպելիքների համար, գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար, բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, սմուզիներ 
(մրգերի և բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ), բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք), մրգահյութեր.

դաս 33. թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպլիքներից, թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, 
տանձի սիդր, թրմօղիներ (ալկոհոլային 
ըմպելիքներ), դառը թրմօղիներ, անանուխի 
լիկյորներ, ապերիտիֆներ, բրենդի, գինիներ, 
վիսկի, օղի, ջին, կոկտեյլներ, լիկյորներ, 
վերմուտ, մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի), ռոմ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1

02 .07 . 20 18

(210) 20171783  (111) 27582
(220) 14.12.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 14.12.2027
(730) Յունիմաքս Սթեյշեների, IN 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 16. պլաստմասսայե գնդիկավոր 
գրիչներ. պլաստմասսայե ժելով գրիչներ. 
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). մարկերներ. 
մեխանիկական մատիտներ. հեղուկ ճշտիչներ 
(գրասենյակային ապրանքներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171810  (111) 27583
(220) 20.12.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 20.12.2027
(730) «Կռոշկա կառտոշկա» ՍՊԸ, Շիրակի 
մարզ, ք. Գյումրի 3118, Շիրակացի 5/5, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171820  (111) 27584
(220) 21.12.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 21.12.2027
(730) «Նաիրի լյուքս» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Ա. Մանուկյան փ., տուն 139, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Տուրիստական Ընկերություն» արտահայ-
տու թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական ծառայություններ և 
տուրիզմի գործունեություն, խորհրդատվու թյուն 
տուրիզմի ոլորտում, ավիատոմսերի վաճառք:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20171821  (111) 27585
(220) 21.12.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 21.12.2027
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(730) «Նաիրի լյուքս» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Ա. Մանուկյան փ., տուն 139, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Travel Agency» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիզմի գործունեություն, 
խորհրդա տվություն տուրիզմի ոլորտում, 
ավիատոմսերի վաճառք: 
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20171831  (111) 27586
(220) 25.12.2017 (151) 29.06.2018
   (181) 25.12.2027
(730) «Արդինի տուր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Նոր 
թաղ., շ. 1/2, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց և մուգ նարնջագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների  ուղեկցում, 
ավիափոխադրումներ, ավտոմոբիլային փոխա-

դրումներ, ավտոբուսային փոխադրումներ, 
զբոսանավերի ծառայություններ, ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ, փոխադրումներ 
բեռնա տար ավտոտրանսպորտով, փոխա-
դրումներ սայլային տրանսպորտով, 
երկաթուղային փոխադրումներ, ձիերի վարձույթ, 
փաթեթավորված բեռների առաքում, բեռների 
տեղափոխում, ծովային բեռնափոխադրում-
ների  միջնորդություն, կրուիզների կազմակեր-
պում, տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար, ապրանքների 
առաքում, ապրանքների  պահպանություն, 
ավտոմոբիլների կայանատեղերի ծառայու-
թյուններ, ապրանքների  պահպանություն   
պահեստներում, պահեստների վար ձույթ, 
փոխադրում լաստանավերով, նավա-
վարձակալում, ավտոտնակների վարձույթ, 
ավտոտրանսպորտի համար կայանա-
տեղի վարձույթ, տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, տրանսպորտային 
ծառայու թյուններ, փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով, ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, ուղևորային փոխադրում-
ներ, ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում, տաքսի ծառայություն, բեռների 
առաքում, ծովային փոխադրումներ, ճանա-
պարհորդների փոխադրում, միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում, վարորդների 
ծառայություններ, սուրհանդակային ծառա-
յություններ, տրանսպորտային միջոցների 
համար փակ կայանատեղերի վարձույթ, 
ճանապարհորդությունների ամրագրում,  
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում, 
ապրանքների փաթեթավորում, փոստային 
առաքում, փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում, մրցարշավի ավտոմոբիլների 
վարձույթ, ծաղիկների առաքում, տրանսպորտի 
լոգիստիկա, սառցախցիկների վարձույթ, թռչող 
սարքերի վարձույթ, ավտոբուսների վարձույթ, 
նվերների փաթեթավորում, գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ, քարշերինգի 
ծառայություններ.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ,  ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ.  տեղերի 
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
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ամրագրում  հյուրանոցներում. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. շարժական շինությունների վարձույթ. 
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների  վարձա-
կալում հավաքների համար. վրանների 
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ. 
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
լուսավորող սարքերի վարձույթ. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում):

____________________

(210) 20171846  (111) 27587
(220) 25.12.2017 (151) 29.06.2018
(181) 25.12.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ Ղազարյան 
Հմայակի, Երևան, Առաքելյան 37/1, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «HAND MADE PRODUCT» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:

____________________

(210) 20180020 (111) 27588
(220) 13.01.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 13.01.2028

(730) Դավիթ Հովհաննիսյան, Երևան, 
Մազմանյան 5, բն. 60, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահապանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, դեղին, կարմիր, նարնջագույն, 
սպիտակ, սև, շագանակագույն, վարդագույն, 
կանաչ, նարնջագույն, մարմնագույն, մոխրագույն 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. սեղանի խաղեր, խաղալիքներ, 
տնային խաղեր, խաղեր, խաղաթղթեր, 
տոնական թղթե գլխարկներ, դիմակներ 
(խաղալիքներ):  

____________________

(210) 20180037 (111) 27589
(220) 17.01.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 17.01.2028
(730) «Լիլգեվ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 39/9, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «caffetteria tradizionale» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, խակի կանաչ և բեժ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20180067 (111) 27590
(220) 22.01.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 22.01.2028
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 16.02.2018
(310) 017021452   (320) 24.07.2017   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ, 

կիսավարտիքների միջադիրներ և տամպոններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180113  (111) 27591
(220) 29.01.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 29.01.2028
(730) «Արմ միթ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք:

____________________

(210) 20180119  (111) 27592
(220) 30.01.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 30.01.2028
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Ներքին 
Շենգավիթ, 3-րդ փ., տուն 42, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. երշի-

կեղեն. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. կարագ. շաքարած 
մրգեր. կաթ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. 
մսային դոնդող. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. խոզապուխտ. 
յոգուրտ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
բեկոն. մարգարին. մշակված ընկույզներ. լյարդի 
պաշտետներ. պահածոյացված ձիթապտուղ. 
նրբերշիկ. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
մրգակեղև. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. մրգային չիպսեր. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
պահածոյացված միս. հարած սերուցք. խոզի 
միս. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. խնձորի խյուս. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. 
կաթնաշոռ. կաթնային կոկտեյլներ. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). խտացրած կաթ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). արաժան 
(կաթնաթթվային խմորումով մերված կաթ). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի մածուկ. 
բադրիջանի խավիար. դդմիկի խավիար. 
կաթի փոշի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար.
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դաս 30. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. սոուսներ 
(համեմունքներ). սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
համեմունքներ աղցանների համար. մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). սոուսներ մակարոնեղենի 
համար.

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. մրգային 
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդ-
ների հիմքով ըմպելիքներ). պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180157  (111) 27593
(220) 05.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 05.02.2028
(730) Կասադեմոնտ 1956 Միթ, Ս.Լ., ES 
(442) 16.02.2018
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180158  (111) 27594
(220) 06.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 06.02.2028
(730) «Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ., փ. 13, տուն 54, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «Հայ», «Ջուր», «0,33L» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, կարմիր, 
գազարագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գազավորված, ոչ գազավորված 
աղբյուրի ջուր:

____________________

(210) 20180159  (111) 27595
(220) 06.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 06.02.2028
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(730) «Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ., փ. 13, տուն 54, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «Арм», «Вода», «0,33L» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, կարմիր, 
գազարագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գազավորված, ոչ գազավորված 
աղբյուրի ջուր: 

____________________

(210) 20180160  (111) 27596
(220) 06.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 06.02.2028
(730) «Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ., փ. 13, տուն 54, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «Arm», «Water», «0,33L» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, կարմիր, 
գազարագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գազավորված, ոչ գազավորված 
աղբյուրի ջուր: 

____________________

(210) 20180199  (111) 27597
(220) 12.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 12.02.2028
(730) Տիգրան Հարությունյան, ք. Գյումրի, Պ. 
Սևակի 2, բն. 51, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. էլեկտրատեխնիկայի առք ու 

վաճառք:
____________________

(210) 20180213  (111) 27598
(220) 14.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 14.02.2028
(730) «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, 
Երևան, Ամիրյան 11, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 

հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
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սուրճով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
սառույցով թեյ. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաո. սրճային բուրավետարարներ.

դաս 32. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված ջրեր. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). տոմատի հյութ. մրգային 
նեկտարներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. թեյի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ըմպելիքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180228 (111) 27599
(220) 19.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 19.02.2028
(730) «ՍՍՎ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 40/53, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 

գործիքներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. 
ածելիներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր 
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող կալիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. 
անցքակոկիչների կցորդիչներ. ներպարուրակիչ 
շաղափիչների երկարիչներ. մածկաթիակներ. 
գունադանակներ (գույները խառնելու). 
մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). կաս-
տետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). անկյունաչափական 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ 
կենդանիների կաշին քերթելու համար. 
պարուրահաններ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը 
զենք. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի 

ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք խուզելու 
մեքենաներ. ձեռքի շարժակով հորատներ. 
դուրեր. կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու 
համար. անասուններին խարանելու գործիքներ. 
անասուններին խուզելու դանակներ. մեծա մեխի 
կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դուրեր. 
սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). մակերևույթները մաքրելու 
կտրոցներ (ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. 
նրբունելիներ. փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). քլունգներ. խծուծման դուրեր. 
գրչահատ դանակներ. քարի հետ աշխատելու 
մուրճեր. նրբասղոցներ. քերադանակներ. 
երիթակների անցքահատներ. արդուկման 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոփաններ (ձեռքի 
գործիքներ). որսորդական դանակներ. ձեռքի 
սղոցների, մետաղասղոցների շրջանակներ. 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). կոշիկի 
կաղապարներ (ձեռքով կարելու համար). 
ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. 
սեղանի սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). թանձր նյութերը կտրելու 
մկրատներ. փականագործի մկրատներ. կտրող 
ժապավեններ. ծակատիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակամերի բանալիներ 
(ձեռքի գործիք). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի գործիքներ). 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ. կացիններ. 
սեղանի պատառաքաղներ. ռանդաներ. ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ. բանջարա-
կտրատիչներ. եղունգների ունելիներ. 
եղունգների կծաքցաններ. խողովակահատիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիքներ. կտրիչ-
դանակներ. դանակավոր իրեր. 
պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գդալներ. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). 
ածելիներ սրելու փոկեր. գրունտը խտացնելու 
համար տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). 
դրոշմման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
ֆրեզավոր կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
թիակներ (այգեգործություն). գոգաթիակներ 
(այգեգործություն). ծեփիչներ. բույսերի 
վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի սարքեր. 
ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի 
գործիքների մասեր). լայնակոկման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). սրող գործիքներ. սրելու 
գործիքներ. սայրեր սրելու գործիքներ. 
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գայլիկոնիչներ. թեփուկները հեռացնելու 
դանակներ. խոշոր մոլախոտերի կուլտիվատոր 
(ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. այգեգործական 
կոր մկրատներ. պատվաստման դանակներ. 
թփահատներ (գործիք). ծլեպները հեռացնելու 
ունելիներ. մազազերծման նրբունելիներ. 
ծովային ճոպանաքանդիչներ. հորատներ 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դրոշմատպման սարքեր (ձեռքի գործիքներ). 
գործիքների հավաքակազմեր ոտնա-
հարդարման համար. ածելիների պատյաններ. 
խոռոչների գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). փոցխեր (ձեռքի 
գործիքներ). թիեր (ձեռքի գործիքներ). բահեր 
(ձեռքի գործիքներ). էտելու մկրատներ. 
գերանդիներ. գերանդիների օղակներ. 
սրոցաքարեր գերանդիների համար. արդուկներ 
(ոչ էլեկտրական ձեռքի գործիքներ). 
ծալքավորման գործիքներ. ողորկման 
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. 
մատնեքահանման դանակներ. գործվածքները 
ծալքավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ 
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. 
ձեռքի ոչ էլեկտրական գանգրացնող 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. պայտելու 
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակներ. 
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն 
կտրատելու հարմարանքներ. սակրեր 
(տապարներ). կտրատելու հարմարանքներ. 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր 
(հարպուններ). ուրագներ (գործիքներ). 
քաղհանիչներ. ոստրեներ բացելու գործիքներ. 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-
բանջարանոցային գույք. պատվաստի 
դանակներ. ագույցներ ատաղձագործական 
կամ տակառագործական աշխատանքների 
համար. ածելիների սայրեր. սայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). սղոցների 
տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). 
լծանակներ (դեկալծակներ). մաչետե. թակեր 
(ձեռքի գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
կռաններ. քարտաշի մուրճեր. հատիչներ. 
մետաղական ժապավենները ձգելու սարքեր 

(ձեռքի գործիք). անվիկավոր դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). դրամահավաք հարմարանքներ. 
սանդեր տրորելու համար (ձեռքի գործիքներ). 
պատրույգները կտրելու մկրատներ. պիտոյա-
տուփեր սափրվելու պարագաների համար. 
համարներ փորագրելու գործիքներ. եղունգների 
սղոցիկներ. պահածոյի ոչ էլեկտրական 
դանակներ. որսատեգեր (հարպուններ) 
ձկնորսության համար. բրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ). ձուլա-
շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների 
սայրեր. խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, 
տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. վառքի 
կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ). փոցխեր (ձեռքի 
գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցների շրջանակներ. գզող հարմարանքներ 
(ձեռքի գործիքներ). այգեգործական կոր 
դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների 
պարզվածքազատման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրող առարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական պտուտակահաններ. դուրեր 
(ձեռքի գործիքներ. փոխովի ծայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
շաղափիչներ. ձեռքով կառավարվող գյուղա-
տնտեսական գործիքներ. հեսանա-
սկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատա սպան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի 
արծաթե սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ. աքցաններ. ունելիներ. աքցաններ 
(ունելիներ). սրեր, թրեր. սուսերներ. 
թրադաշույններ. սուսերներ. սրեր (թրեր). 
ցցահար մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոմսերի 
դակիչներ. եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի 
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և 
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ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին 
խուզելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
արդուկներ. զմռնիտե սկավառակներ. 
խարտոցներ (գործիքներ). անցքահան 
աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. ձեռքի ատրճա-
նակներ մածիկներն արտաճզմելու համար. 
քաղհանիչներ խաղողի այգիները մշակելու 
համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ (ձեռքի 
գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի գործիքներ). 
քերաններ (ձեռքի գործիքներ). ականջներ 
դակելու գործիքներ. մազազրկման էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. էլեկտրա-
կան գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. մամլակներ. 
ձեռքի պոմպեր. դաշույններ.  ձեռքի գործիքների 
կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. լինգեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու 
համար. թեք (անկյան տակ) եզրակտրման 
ձեռքի գործիքներ. փոցխեր գոլֆի արահետները 
խնամելու համար. բուխարիների փուքսեր 
(ձեռքի գործիքներ). ապարատներ դաջվածքի 
համար. զմռնիտե խարտոցներ. ձգովի 
մետաղալար (ձեռքի գործիքներ). մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիք). ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ կարի 
անթափանցիլիության համար. ոչ էլեկտրական 
ատրճանակներ կարերը խցելու համար. 
մետաղալարերը ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք). 
դանակներ ստեղծագործական ժամանցի 
համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար. եզրակներ հատելու 
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ. 
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր 
քանդակագործների համար. սեղանի 
պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ և 
դանակներ. սեղանի մանկական գդալներ, 
սեղանի պատառաքաղներ և դանակներ. 
քերակներ դահուկների համար. ձեռքով 

կառավարվող ձեռքի գործիքների մետաղական 
կոթեր. դանակների կոթեր. գերանդիների 
մետաղական կոթեր. ձեռքով կառավարվող 
պարուրաձև բանջարակտրատիչներ. բանջա-
րա մաքրիչներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ 
դուրսհանովի սայրով. մազ հյուսող էլեկտրական 
գործիքներ. ներկեր խառնելու փայտիկներ. 
գինու շշի փայլաթիթեղը կտրող ձեռքի 
գործիքներ. միրգ կտրող դանակներ. մրգի 
միջուկը հանելու դանակներ. խոհանոցային 
մանդոլիններ. 

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր/
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանության անհա-
տական միջոցներ. դժբախտ պատահարներից, 
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող 
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կուտակիչների բանկաներ. էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ. կուտակչային 
մարտկոցների խտաչափներ. ջրաչափներ. 
կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազա-
խտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկա թուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտպա նող 
հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. 
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակ-
մարիչներ. անոդներ. անոդային մարտկոցներ. 
ալեհավաքներ. հակաշլացման լուսապաշտպան 
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. 
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խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կանություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական). 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա-
կանություն). տեղագրական գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. օբյեկտիվներ աստղա-
լուսանկարչության համար. ջերմաէլեկտրո-
նային լամպեր. ուսուցման տեսալսողական 
միջոցներ. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
ժետոնով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. տրամաչափիչներ. համեմա-
տիչներ. հրդեհի ազդանշանիչներ. դողերում 
ցածր ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ 
պաշտպանիչ կոմբինեզոններ օդաչուների 
համար. վթարային էլեկտրական զանգեր. 
ձողիկներ ստորգետնյա ջրերի աղբյուրների 
տեղադրությունը որոշելու համար. փրկա-
րարական լաստեր. կշեռքներ. օդերևութա-
բանական զոնդ-գնդեր. մագնիսական 
ժապավենների մագնիսաթափման սարքեր. 
մագնիսական ժապավենների վրա գրանցման 
սարքեր. մագնիսական ժապավեններ. 
ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք. 
հարթակավոր կշեռքներ. հրդեհաշիջման 
ժամանակ օգտագործվող հարվածող 
հարմարանքներ. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ. հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ. 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 

մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. փականջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնացույցներ. օկուլյարներ (ակնա-
պակիներ). ջուլհակային խոշորացույցներ. 
քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-
հաղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. գծային 
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա-
նիշներով վճարումների վերահսկողության 
ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող 
սարքեր. հսկողության էլեկտրական 
սարքավորումներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. տրանս-
պորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորա նոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. ուղղիչ 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացումներ). 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ). խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. 
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ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակների 
մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր). 
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. 
ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների դետեկտորներ. 
փականակներն իջեցնող մեխանիզմներ 
(լուսանկարչություն). խտաչափներ. մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորատոր տակդիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիապո-
զիտիվներ (լուսանկարչություն). դիասկոպներ. 
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. 
դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննություն). 
բարձրախոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռա-
ձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ. 
չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ). 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ.  հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. 
ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա-
վարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
կապ). ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 

փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և 
լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս 
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. բարձր 
հաճախական ապարատուրա. հաճախա-
չափներ. հալուն ապահովիչներ. ռադիոսարքեր. 
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ). 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. 
ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանող 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր 
և գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
գործիքներ). մակարդակաչափ ցցանիշներ. 
լուսանկարները չորացնող սարքեր. 
լուսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ 
(չափիչ գործիքներ). աստիճանավորված 
ապակե անոթներ. ռաստրեր (պատկերացանցեր) 
լուսատպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

54

ՄԱՍ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1

02 .07 . 20 18

արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
“մոգական” լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերեր. լազերներ, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. խոշորա-
ցույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
ցուցանակներ. լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական 
օկուլյարներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական դետալներ. 
ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադիտակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ 
(մետրեր). սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ 
գործիքներ. օդերևութաբանական սարքեր. 
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). 
օպտիկական սարքերի և գործիքների 
մանրաչափական պտուտակներ. միկրոֆոններ. 
մանրահատիչներ. ժամանակի ավտոմատ 
ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտիկա). 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակներ. 

էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական 
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդա-
կաչափական գործիքներ. քթակնոցների 
(պենսնե) շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր 
(գրառված). օսցիլոգրաֆներ (տատանա-
գրիչներ). թթվածնի վերալցման (տարաթողման) 
սարքեր. օզոնարարներ. միկրոմետրեր 
(մանրաչափներ). լուսատու կամ մեխանիկական 
ազդանշանային պանելներ. շանթարգելներ. 
ավտոմեքենաների կայանման վճարովի 
ժամանակի հաշվիչներ. աստղագիտական 
սարքեր և գործիքներ. մաշկի հաստությունը 
չափող սարքեր. թթվաչափներ. կշռման սարքեր 
և գործիքներ. աղային լուծույթների խտության 
որոշման խտաչափներ. լվացման ռեզեր-
վուարներ (լուսանկարչություն). լուսա-
նկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
կաթոցիկներ. պլանշետներ (երկրաբաշխական 
գործիքներ). մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդրակներ. 
զանգեր (տագնապի ազդասարքեր). 
կշռաքարեր. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ատամնապաշտպա-
նիչներ. հրաչափներ. ռադիոհաղորդիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան ճառա-
գայթման արտադրման (գեներացման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
ռենտգենյան խողովակներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանող 
սարքեր, բացառությամբ բժշկության մեջ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1

02 .07 . 20 18

օգտագործվողների. հեռախոսային ապա-
րատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար օգտա-
գործվողների. սպեկտրադիտակներ. էլեկտրա-
կան դիմադրություններ. ջերմաչափներ, 
բացառությամբ բժշկական ջերմաչափների. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. ռեոստատներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. շաքարա-
չափներ. զոնդեր գիտական հետա-
զոտությունների համար. արբանյակներ 
գիտական հետազոտությունների համար. 
մեմբրաններ գիտական ապարատուրայի 
համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվության 
կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտրա-
կանություն). էլեկտրական փականներ. 
սեքստանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. 
կանխող եռանկյուններ անսարք տրանսպոր-
տային միջոցների համար. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. տրանսպորտային միջոցների 
կառավարման կամ ստուգման նմանակիչներ. 
շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ. 
ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. խորազննման սարքեր և 
մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորա-
չափների ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկ-
տրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. 
տարա ծա  դի տակներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. նվագարկիչների ասեղներ. 
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա-
չափներ (դարձաչափներ). պարուրակային 
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա-
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո-
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսային 
հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային ցուցիչ-
ներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 

վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ. 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կան խելու 
համար. լարման կարգավորիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները 
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. 
հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները 
փոխարինելու համար. լաբորատոր թորիչ 
ապարատներ. հալուն լար մետաղական 
համահալվածքներից. հակակաթոդներ. 
սուլիչներ շներին հրահանգներ հաղորդելու 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի 
համար. պահպանական ազդանշանային 
սարքեր. անկյունաչափական գործիքներ. 
լուսատու ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդ-
ալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ). կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. դրամ-
արկղային ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա հա-
ղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
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համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր). 
հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգենյան 
ժապավեններ. լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա-
սկավառակներ (չվերագրանցելի). համա-
կարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում. 
լուսահավաք ոսպնյակներ. ակուստիկական 
կապի սարքեր. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ճնշամեղմման խցիկներ. կորակառուցիչներ 
ստորջրյա սուզման դիմապանակներ. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոնիտորներ (համա-
կարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 

սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր.  հեռախոսային ինքնապա-
տասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկուճային 
նվագարկիչներ. խտասկավառակների նվա-
գարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավառա-
կակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). սմարթ-քարտեր (միկրո -
սխե մա  ներով քարտեր). չափագդալներ. դյուրա-
կիր համակարգիչներ. հայտարարու թյունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի 
հաշվասարքեր. դժբախտ պատահարներից, 
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող 
կոշկեղեն. հակահրդեհային ջրցաններ. 
գործարկման մետաղաճոպաններ շարժիչների 
համար. արևապաշտպան ակնոցներ. 
հաշվառման (հաշվեցուցակային) ժամացույցներ 
(ժամանակ գրանցելու սարքեր). տեսաժա-
պավեններ. տեսախաղերի քարթրիջներ. 
տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. քթա-
սեղմիչներ լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ_
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավակողային համա-
կարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար 
հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր 
տարածաընդունիչներ. դաստակների հենա-
րաններ համակարգիչներ հետ աշխատանքի 
համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
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ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելու մեջ 
վարժվելու համար (վարժասարքեր). բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. թայմերներ 
(ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 
դնթ-չիպեր. DVD–նվագարկիչներ. ավտոմատ 
դրամարկղեր. լուսաֆորներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջա-
կալներ հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման մագ-
նիսական ապարանջաններ. տրանսպոնդերներ 
(հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). ներ-
բեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. լաբորատոր 
ցենտրիֆուգներ. տպատախտակներ. հհդ (USB) 
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(լադ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանս-
ֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. 
Պետրիի բաժակներ. Պիտոյի խողովակներ.  
ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդա-
նշանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն 
ցուցասարքեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ. 

լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու 
համար. տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. ակնոցներ (օպտիկա). հիշողության 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. 
զրահաբաճկոններ. արագացումաչափներ. 
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար. կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
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էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
գրատախտակներ. արհեստական բանա-
կանությամբ մարդանման ռոբոտներ. ձայնային 
խառնիչներ. էլեկտրոնային սիգարետների 
մարտկոցներ.  էլեկտրոնային բանալի-
բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
T-աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(աթօ). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ. գրառված կամ 
բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային թարգմանիչներ. մարզա սարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց-
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում. գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. հեռա-
հաղորդակցային ապարատներ ոսկերչական 
զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակարգիչներ. 
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
(մռտ) ապարատներ, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր. 

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 

գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. 
օդաքաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղակային 
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտա-
զերծման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար. 
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի 
լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման 
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. գազային 
վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. մետաղական 
արմատուրներ վառարանների համար. 
սառնապահարաններ. լապտերներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցոլալապտերներ 
մեքենաների համար. սառեցնող բաքեր 
վառարանների համար. վաննաներ. նստելու 
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական 
բաղնիքների համար. սարքավորանք 
լոգարանների համար. ջեռուցիչներ վաննա-
ների համար. սանիտարատեխնիկական 
տեղակայանքներ լոգարանների համար. 
լուսատուներ. լուսավորման լապտերներ. 
լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոցներ. 
այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ 
հեծանիվների համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման 
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ 
ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրական 
լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառա-
րաններ հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ 
գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ նավթարդյու-
նաբերության համար. այրոցներ. այրոցներ 
մանրէների ոչնչացման համար. կաթսաներ 
լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակ-
ների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսապատվածքներ վառարանների համար. 
լամպեր տրանսպորտային միջոցների 
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շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքավորանք 
վառարանները բեռնելու համար. լվացման 
բաքեր զուգարանների համար. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման 
սարքեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և 
գազային վառելիքով. ջեռուցման տեղա-
կայանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. ջեռուցիչ տարրեր. 
ջեռուցիչներ արդուկների համար. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը 
տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքացնելու 
հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. լամպի 
ապակի. լամպերի խողովակներ. ծխնելույզների 
ծխանցքեր. ծխանցքերի սահափականներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. ջրի բաշխման 
տեղակայանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը տաքացնելու 
համար. թորման սյուներ. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգա-
րաններ. սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և 
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ-
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. 
հակասառցապատիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. զուգարանների 
ախտահանման միջոցների բաշխիչներ. 
ապարատներ  ախտահանման համար. ծովա-
յին ջրի աղազրկման տեղակայանքներ. 
ապարատներ չորացման համար. լույսի 
ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնելու ապարատներ. 
թորման ապարատներ. ցնցուղներ. էլեկտրա-
կան լամպերի կոթառներ. ջրի մաքրման 
տեղակայանքներ. ջրի զտման սարքեր. 
տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար. 
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման 

տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ.  ջահեր. հոսաջրերի 
մաքրման տեղակայանքներ. առաստաղի 
լուսամփոփներ. էլեկտրական ռադիատորներ. 
գազերի զտման սարքեր. սարքեր կերերը 
չորացնելու համար. գոլոշիարարներ. 
վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր). էլեկտրական 
լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու ջրի համար. 
ջահեր. շարժական դարբնոցներ. վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
ձևավոր աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. հրակալներ վառարանների համար. 
օջախներ. մոխրատաշտեր վառարանների 
համար. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. սառնա-
րանային տարողություններ. լամպեր մազերը 
գանգրացնելու համար. մրգերը չորացնելու 
ապարատներ. գազազտիչներ (գազային 
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի 
կաթսաներ. գազալեցուն լամպեր. 
շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ մեքենա-
ների մասերի. մանրէասպան լամպեր օդը 
մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ սառույց 
պատրաստելու համար. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. գնդաձև թասակներ լամպերի 
համար. ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր).  հեղուկների սառեց-
ման տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային 
խողովակներ լուսավորման համար. 
մագնեզիումային թելեր լուսավորման սարքերի 
համար. չորուցիչներ ածիկի համար. 
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ 
միջուկային վառելիքի և միջուկային 
ռեակցիաների դանդաղարարների համար. 
կա փույրներ պահեստարաններում մակար-
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դակի կարգավորման համար. էլեկտրական 
լամպեր տոնածառերի համար. լուսավորվող 
համարներ շենքերի համար. թթվածնա-
ջրածնային այրոցներ. ջեռուցման 
ռադիատորներ. յուղային այրոցներ. 
ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակներ. 
պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհա-
նոցային վառարաններ (ջեռոցներ). օդի ոչ 
ավտոմատ կափույրներ շոգեջեռուցման 
տեղակայանքների համար. ապարատներ և 
մեքենաներ ջուրը մաքրելու համար. օդի 
մաքրման սարքեր և մեքենաներ. թորման 
աշտարակներ թորման համար. տեղա-
կայանքներ և մեքենաներ սառեցման համար. 
տաքացման խոհանոցային սարքեր. 
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրա-
դարձիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավորման 
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների 
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ 
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի 
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար. սանիտարատեխնիկական 
սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապա-
րատներ լվացասենյակներում ձեռքերը 
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակման տեղակայանքների մասեր). 
մանրէազերծիչներ. գալարախողովակներ 
(թորման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի 
սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ 
ծխախոտի համար. լուսավորման սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. օդափո-
խության կայանքներ և ապարատներ (օդի 
լավորակման). օդափոխման (օդի լավորակման) 
տեղակայանքներ և ապարատներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. զուգարա-
նակոնքեր. նստոցներ զուգարանների համար. 

լուսամփոփներ. լուսամփոփների կալիչներ 
(բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ ջրատար 
խողովակների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ գազամուղների 
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ 
պարագաներ ջրմուղային սարքավորումների 
համար. շոգու կուտակիչներ. տեղակայանքներ 
և ապարատներ ջուրը փափկացնելու համար. 
օդաքաշ լաբորատոր թասակներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. թորման ապարատներ. 
սպիրտայրոցներ. բենզինային այրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար (լամպերի 
պարագաներ).  տրանսպորտային միջոցների 
ապակիների տաքացուցիչներ. գլխադիրներ 
գազայրոցների համար. ջրամատակարարման 
համակարգերի տեղակայանքներ. միջուկային 
ռեակտորներ. խոհանոցային էլեկտրական 
ավտոկլավներ. լապտերներ ավտոմեքենաների 
համար. ծծակով շշերի էլեկտրական 
տաքացիչներ. էլեկտրական վաֆլե կաղա-
պարներ. պահպանիչ և կարգավորիչ 
պարագաներ գազասարքերի համար. 
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար. 
էլեկտրական սրճեփներ. հատակադիր 
լուսատուներ. շոգեկաթսաների ջերմա-
խողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ). 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային 
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի 
վառարաններ. ապարատներ արևայրուքի 
համար (սոլյարիումներ). ջրթողներ 
զուգարանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ 
կաթսաների համար. սառնարաններ. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ 
անձնական օգտագործման համար նախա-
տեսվածների. ջրառու սարքեր. յուղերի զտման 
սարքեր. սարքեր ծխահարման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. սարքավորանք թրծող 
վառարանների համար (հենարաններ). գրպանի 
ջերմակներ. հիդրոմերսման լոգարաններ 
(անոթներ). քրոմատագրիչներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. էլեկտրական 
շիկացման թելիկներ. գազապաղիչներ 
(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). բարձեր 
էլեկտրաջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
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սարքավորանք շոգեբաղնիքների համար. 
ցնցուղարան-խցիկներ. լվացարանակոնքեր. 
չոր գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաունաներ դեմքի համար). 
միզամաններ (սանիտարական սարքավորանք). 
ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ. 
ջերմակներ անկողնու համար. էլեկտրա-
ջեռուցմամբ ծածկոցներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
անկողինը տաքացնելու ջերմակներ. զտման 
սարքվածքներ ակվարիումների համար. 
տաքացիչներ ակվարիումների համար. 
լուսատուներ ակվարիումների համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր. ատամնա-
բուժական վառարաններ.  յոգուրտ պատրաս-
տելու էլեկտրական հարմարանքներ. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծ 
սենյակներ (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար. 
միկրոալիքային վառարաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պահարաններ). գործվածքները գոլորշիով 
փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ. 
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապահա-
րաններ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. սննդի 
էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա 
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ. 
գրքերի ախտահանման պահարաններ. 
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. ախտահանող 

ապարատներ բժշկական նպատակներով. 
գինու էլեկտրական մառաններ. լուսային 
շարաններ տոնական զարդարանքի համար. 
էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպաներ. 
ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների 
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. 
միկրոպղպջակների գեներատորներ լոգանքի 
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք 
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. 
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած 
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման 
էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ. 
պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառարանների 
համար. եփման էլեկտրական սալեր. մոմի 
լապտերներ. տաք օդով տապակող 
ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու 
մեքենաներ. հեծանիվների ուղղորդիչ 
լուսարձակներ. 

դաս 17. ծալքավորված  ճկափողեր. մաս-
նակի մշակված ացետիլ թաղանթանյութ. ակրի-
լային խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. ասբեստե 
պահպանիչ վարագույրներ. ռետինե օղեր. 
ասբեստե հերձաքար. ջրցանման ճկափողեր. 
ձայնամեկուսիչ նյութեր. անջրանցիկ խտարար 
օղակներ. բալատա. անջրանցիկ խցվածքներ. 
ռետինե խցվածքներ բանկաների համար. 
ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկանյութեր 
ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր 
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետինե 
կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ռետինե 
հարվածամեղմիչներ, ռետինե թափարգելներ. 
ճկուն ոչ մետաղական խողովակներ. մեկուսիչ 
նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող 
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար. 
թուղթ էլեկտրական կոնդենսատորների համար. 
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար. 
ռետինաքուղեր. բամբակ խծուծման համար. 
միջադիրներ գլանների համար. դիէլեկտրիկներ 
(մեկուսիչներ). ասբեստի թերթեր. էբոնիտ 
(վուլկանացված ռետին). ձայնամեկուսիչ 
պատվածքներ կեղևից. ձգուն (էլաստիկ) թելեր 
ոչ մանածագործական նպատակների համար. 
մակադրակներ կցորդիչների համար. խծուծման 
նյութեր. միջադիրներ ջերմային ընդարձակ-
ման ազդազերծման (կոմպենսացման) 
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համար. քիմիական բաղադրություններ հոսա-
կորուստները վերացնելու համար. միջադիրներ. 
ասբեստաթաղիք. մեկուսացման թաղիք. 
ռետինացված (վուլկանացված) թելք. զոդման 
պլաստմասսայե թելեր. մասնակի մշակված 
նյութեր արգելակային միջադիրների համար. 
մեկուսիչ ձեռնոցներ. գուտապերչ. մեկուսիչ 
յուղեր տրանսֆորմատորների համար. մեկուսիչ 
յուղեր. ցելոֆանի թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ 
գործվածքներ. մեկուսիչ լաքեր. մեկուսիչ 
բաղադրություններ շենքերը խոնավությունից 
պաշտպանելու համար. մետաղական մեկուսիչ 
նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր. մեկուսիչ 
խարամաբամբակ. հանքային բամբակ 
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. լատեքս 
(կաուչուկ). կոպիտ պաստառից ճկափողեր. 
մածիկներ. խողովակների ոչ մետաղական 
կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչներ մեքենաների 
մասերը պաշտպանելու համար. խտացնող 
հերմետիկ նյութեր միացքների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված փայլար. 
ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե թաղանթներ, 
բացառությամբ փաթեթվածքի համար 
օգտագործվողների. ոչ մետաղական միացքներ 
ճկուն խողովակների համար. միակցիչ 
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների 
ջերմափոխանակիչների համար. սինթետիկ 
խեժեր (կիսաֆաբրիկատներ). օղաձև 
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված 
(վուլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման 
համար. ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե 
գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. 
ասբեստե խծուծվածք. կափույրներ բնական 
կաուչուկից կամ ռետինացված (վուլկանացված) 
թելքից. վիսկոզային թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսիչներ երկաթ-
ուղիների համար. կպչուն ժապավեններ, 
բացառությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի 
կամ կենցաղայինի. ոչ մետաղական ամրաններ 
սեղմած օդը առբերելու համար. ասբեստային 
ստվարաթուղթ. ասբեստաթելք. ամրանավորող 
ոչ մետաղական նյութեր խողովակների 
համար. ասբեստ. ինքնասոսնձվող ժապա-
վեններ, բացառությամբ բժշկականի, 
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե 
սահմանափակիչներ. մալուխային մեկուսիչներ. 

ռետինե թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. ածխածնային թելքեր, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. 
մեկուսիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. 
ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. պլաստ-
մասսայե թելքեր, բացառությամբ մանածա-
գործվածքայինի. մեկուսիչ ապակեթելք. 
գործվածքներ ապակե թելքից մեկուսացման 
համար. պլաստմասսայե թելեր, ոչ 
մանածագործական նպատակների համար. 
զտող նյութեր (փրփրուն, մասնակի մշակված, 
կամ պլաստիկ թաղանթներ). մեկուսիչ 
ժապավեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը 
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր 
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնելու 
համար. մեկուսիչ ծեփոններ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպատակ-
ների համար. ծաղկակալիչներ փրփրանյութից 
(կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ կաուչուկ. 
կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման 
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների 
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. 
անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. 
հերմետիկացնող կպչուն ժապավեններ. 
դռների կաուչուկից սահմանափակիչներ. 
պատուհանների կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն 
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին 
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ.

դաս 20. խաչուկներ ոչ մետաղական. 
ամրակներ ոչ մետաղական վարագույրների 
համար. ամրակներ ոչ մետաղական 
խողովակների համար. անվիկներ ոչ 
մետաղական լվացքի պարանների համար. 
մեղվափեթակներ. հայտարարությունների 
տախ տակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ 
սննդամթերքի համար. սաթ. կենդանիների 
խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր տնային 
կենդանիների համար. բներ տնային 
կենդանիների համար. տնակներ տնային 
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների 
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար. 
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). 
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պահարաններ.  պահարաններ դեղերի համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ 
խողովակների համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի 
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ 
երեխաների համար. դարակներ գրադա-
րանների համար. փայտե կոճեր թելերի, 
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի 
համար. փայտե մահճակալներ. խցաններ շշերի 
համար. խցաններ կեղևից. բաժանմունքներով 
արկղեր շշերի համար. քարգահներ 
ասեղնագործության համար. շրջանակներ 
կապրոնամազը խոզանակների վրա նստեցնելու 
համար. սպասքապահարաններ. իրեր 
կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղաններ 
(կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների 
համար. քարտադարաններ (կահույք). 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար. 
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ. 
պառկելաթոռներ. գլխակալներ (կահույք). 
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռնման 
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթուղիների 
համար. ոչ մետաղական հոդակապեր. 
ցուցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ 
հագուստի համար. դարակներ քարտարանների 
պահարանների համար. բազկաթոռներ. 
մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի տարո-
ղություններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ 
մետաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման 
և տեղափոխման համար). լողուն ոչ մետա-
ղական բեռնարկղեր. սեղաններ.  իրեր 
մարջանից. ոչ մետաղական սկուտեղներ. իրեր 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուրից. 
իրեր փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, 
բացառությամբ սպիտակեղենի. բազմոցի 
բարձեր. ներքնակներ. կախիչների ոչ 
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. ոչ 

մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների համար. 
սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, 
գծագրելու համար. անշարժ ոչ մետաղական 
բաշխիչներ անձեռոցիկների, սրբիչների 
համար. բազմոցներ. փայտե տակառա-
տախտակներ. փայտե փորագրված 
գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների 
զրահից. ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ 
մետաղական նեցուկներ բույսերի և ծառերի 
համար. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի 
շարժական ոչ մետաղական սանդուղքներ 
ուղևորների համար. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. փայտե 
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստմասսայե տարողություններ փաթեթա-
վորման համար. բռնիչներ վարագույրների 
համար, բացառությամբ մանածագործականի. 
մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ 
մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն 
խողովակների համար. փաթաթման ոչ 
մեխանիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք 
ճկուն խողովակների համար. ձողիկներ 
աստիճանների վրա գորգերն ամրացնելու 
համար. դազգահներ. դարակներ (կահույք). 
բներ տնային թռչունների համար. ոչ 
էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետաղական 
փականակներ տարողությունների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր 
անասնակերի համար. կանգնակներ 
հրացանների համար. ոչ մետաղական մեծ 
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ 
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ 
վարագույրների համար. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր պատուհանների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների 
համար. միս կտրատելու համար կոճղեր 
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի 
տեղափոխելու համար.  համարների գրանցման 
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). իրեր չմշակված կամ 
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մասնակի մշակված փղոսկրից. մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. ներսի գալարա-
վարագույրներ շերտաձողիկներից. լվացա-
րանների սեղաններ (կահույք). 
հիվանդա նոցային մահճակալներ. ոչ 
մետաղական անիվներ մահճակալների համար. 
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. 
փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. 
ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր ծղոտից, 
բացառությամբ խսիրների. ծղոտից հյուսված 
երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթուխի 
զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ 
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ 
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. 
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից 
պատրաստվածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար 
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. 
սեկրետերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 

մասերի.  արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղաններ. 
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական 
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողու-
թյուններ. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ 
մետաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ 
(ոչ մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ 
մեքենաների համար. խցանման ոչ մետաղական 
միջոցներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ 
մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. տարբերիչ ոչ մետաղական 
ապարանջաններ հիվանդանոցների համար. 
պասարկման անվավոր սեղաններ (կահույք). 
կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սեղմիչներ 
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների 
համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մերսման սեղաններ. ջրով լցված ներքնակներ, 
բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդային 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրական 
բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ 
մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և 
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ 
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մետաղական տակառներ. պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր 
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ 
մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարավա-
րագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ 
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների 
ճանկերը սրելու համար. կախաթևիկներ 
հագուստը տեղափոխելու համար. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). աճյունասափորներ. հողմազանգեր 
(զարդարանքներ). փայտե հյուսածո գալարա-
վարագույրներ (կահույք). դրոցներ գրքերի 
համար (կահույք). բարձիկներ տնային 
կենդանիների համար. պատուհանի ներսի 
գալարավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. 
սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս 
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ 
մետաղական փակեր. թղթե գալարա-
վարագույրներ. պատուհանների մանածա-
գործվածքից գալարավարագույրներ. դռների ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). ոչ 
մետաղական պտուտակավոր կափարիչներ 
շշերի համար. դռների ոչ մետաղական 
մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի 
կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ 
մետաղական բռնատեղեր լոգարանների 
համար. անուրներ ոչ մետաղական 
խողովակներն ամրակապելու համար. 
ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար.  
հատակի գորգիկներ քնելու համար. ոչ 
մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 

համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մնացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական կամ կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղական 
հողմային մղլակներ, կեռիկներ. պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 
գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ 
մետաղական բարձակներ կահույքի համար. 
պլաստմասսայե պիտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք). գրապահարաններ. հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար. ոչ 
մետաղական կանիստրներ. թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառության անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. ոչ մետաղական գամասեղներ 
կոշիկների համար. փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի 
արտահոսքի համար ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ 
բժշկական նպատակներով. ճամբարային 
(տուրիստական) ներքնակներ. տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված 
պլաստմասսայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ 
ընդունելու համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20180229 (111) 27600
(220) 19.02.2018 (151) 29.06.2018

(181) 19.02.2028
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա,
բն. 82, AM
(442) 03.04.2018
(540)

(556) Ձայնային նշան
(511)

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 

հետազոտություններ գործարարության
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառայություններ
հասա րա կական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնապա-
շարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության
ասպա  րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում.
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
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կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների  հավաքում  և  
տրամադրում.  գովազդի  մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ,  վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (ppc). 

առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա  բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում. 
մրցակցային հետախուզական ծառայու-
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թյուններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծածախ 
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի վերա-
բերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. բաժա-
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործակա-
լությունների ծառայություններ. մալու խային 
հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռա խո-
սակապ. համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի  սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային  
ապարատների  վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա յու-

թյուններ). ինտերնետին հեռա հաղորդակ ցական 
միացման ապահովում. հեռահաղորդակ-
ցական միացումների և երթուղավորման 
ծառայություններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտեր նետ մուտքի ապահովում. համացանցի 
հասանելիության ժամանակի վարձույթ. 
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում. ինտերնետում 
բանա վեճային համաժողովների հասա-
նելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. հանգստի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. տեքս-
տային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի 
հրա տարակում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ, 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
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նվագա խմբերի ծառայություններ. թատե-
րական ներկայացումներ. շոուների 
արտադրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու-
թյուն). կոլոքվիումների կազմակերպում և 
անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների 
անցկացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզա-
դաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. կրթության 

գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների տոմ-
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակա-
խաղերի կազմակերպում. պարահանդես-
ների կազմա կերպում. ներկայացումն երի    
կազմա կերպում (իմպրեսարիոների ծառա-
յություններ). խաղադահլիճների ծառա-
յությունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների 
մոնտաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություն-
ներ. երաժշտության ստեղծագործում. 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ. լուսանկարչություն. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություն. թարգմանիչ-
ների ծառայություններ. թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակում-
ների մանրա կերտում, բացառությամբ 
գովազդայինների. նորաձևության ցուցա-
դրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների 
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ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկա-
ցում. մասնագիտական վերապատրաստում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի 
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող 
կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվարճությունների 
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների 
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթական 
կամ ժամանցային ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180256 (111) 27601
(220) 22.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 22.02.2028 
(730) Սամվել Հովակիմյան, Երևան,  Գ. Հաս-
րացյան փ., տուն 19, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(526) «Red»  և «Rose» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ծաղիկների վաճառքի սրահ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20180262  (111) 27602
(220) 23.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 23.02.2028
(730) «Նեթվորկ զոն» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր, 
Կիևյան 11/78, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(526) «ZONE» և «NETWORK» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մանուշակագույն, մանուշակագույն, մուգ 
և բաց փիրուզագույն, փիրուզագույն, մուգ և 
բաց մոխրագույն, մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ցանցային, համակարգչային և 
անվտանգության սարքավորումների վաճառք.

դաս 37.  ցանցային, համակարգչային 
և անվտանգության սարքավորումների 
մոնտաժում և տեխնիկական սպասարկում.

դաս 42. ծրագրային ապահովման սպա-
սարկում:

____________________
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(210) 20180264 (111) 27603
(220) 23.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 23.02.2028
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(526) «ՍՈՒՐՃ» և «SOORJ բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն և մարմնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180267  (111) 27604
(220) 26.02.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 26.02.2028
(730) Աբրահամ Մանասերյան, Արարատի 
մարզ, գ. Տափերական, Մաշտոցի 2, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, կաթ, մածուն, 

պանիր, թթվասեր, չորաթան, հորած պանիր, 
թթվասերային սերուցք, յոգուրտ, թան, 
ապխտած պանիր:

____________________

(210) 20180291  (111) 27605
(220) 02.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «Մանթաշի հովիտ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
գ. Մեծ Մանթաշ, փ. 14, նրբ. 2, տուն 1, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

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

դաս 41. հանգստի ճամբարների ծառայու-
թյուններ (զվարճություններ).

դաս 43. հանգստի ճամբարների ծառայու-
թյուններ  (կացարանների տրամադրում):

____________________

(210) 20180302 (111) 27606
(220) 02.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «Մինի բասկոնիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց պող., շ. 15, AM 
(442) 16.03.2018
(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, մասնավորապես` եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. արևածաղկի սննդային յուղ.  
մարգարին. զեյթունի սննդային յուղ. անկենդան 
խեցգետիններ. անկենդան ձուկ. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). 
թյուննոս (անկենդան). պահածոյացված ձուկ. 
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պահածոյացված միս. մանր ծովախեցգետիններ 
(անկենդան).  արգանակներ. ապուրներ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. պահածոյացված մրգեր. 
մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. շաքարած մրգեր. խուրմա. 
չամիչ. մրգային աղցաններ. պահածոյացված 
բանջարեղեն. բանջարեղենի պահածոներ. 
բանջարեղենային աղցաններ. տոմատի  
խյուս.  տոմատի  մածուկ.   տոմատի        հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. պահածոյաց-
ված սոխ. պահածոյացված սխտոր. թթու 
կաղամբ. պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). մանրաթթու. թթու դրած 
բանջարեղեն. մարինադներ. պահածոյացված 
գետնասնկեր. մշակված քաղցր եգիպտացորեն. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված լոբազգիներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. մշակված սերմեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180362 (111) 27607
(220) 12.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 12.03.2028
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

օղի, շամպայն:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20180363 (111) 27608
(220) 12.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 12.03.2028
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 77/3, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) Բացի «BYUREGH», «ԲՅՈՒՐԵՂ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, 
մոխրագույն և կապտա-փիրուզագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես՝ հանքային ջրեր, չգազա-
վորված:

____________________

(210) 20180367 (111) 27609
(220) 12.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 12.03.2028
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2018
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180368 (111) 27610
(220) 12.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 12.03.2028
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180386 (111) 27611
(220) 14.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 14.03.2028
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180411  (111) 27612
(220) 20.03.2018 (151) 29.06.2018
   (181) 20.03.2028
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն
նոստյու «Նաուչնըվնեդրենչեսկիյ ցենտռ 
Ագրովեդզաշիտա» ՍՊԸ, RU 
(442) 03.04.2018

(540) 

(511) 
դաս 5. անասնաբուժական պատրաս

տուկներ. լոսյոններ անասնաբուժական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ անաս
նա բուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական և 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկա
կան և անասնաբուժական նպատակների 
համար. միկրոօրգանիզմներից պատրաս
տուկներ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
միջատասպան լվացող միջոցներ. մշակա
բույսեր կենսաբանական հյուսվածքներից 
բժշկական նպատակների համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ. դեղա
գործական ապրանքներ. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. քիմիա
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա
կան պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. մարսողությանը 
նպաստող դեղագործական միջոցներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ. սննդային 
հավելումներ:
 (740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4218  08.05.2028 Քենինքլիջքե Դոուե Էգբերթս Բ.Վ., NL

4311  03.07.2028 Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

4313  13.07.2028 Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4352  01.07.2028 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

4532  17.08.2028 Յունայթիդ Փարսել Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., US

4611  03.08.2028 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

4682  20.07.2028 Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

4683  20.07.2028 Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

13402  11.04.2028 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

13436  30.05.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, 

     Պուշկինի 12, AM

13514  09.07.2028 «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, AM

13640  16.06.2028 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

13641  16.06.2028 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

13642  16.06.2028 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

13643  16.06.2028 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

13822  24.10.2028 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

13823  24.10.2028 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

13824  27.10.2028 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

13835  13.08.2028 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

13836  13.08.2028 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

13837  13.08.2028 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

13885  12.09.2028 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM

13936  06.06.2028 Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

     «Ֆարմստանդարտ-Ուֆիմսկի վիտամիննի զավոդ», RU

14041  22.05.2028 Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU

14072  12.09.2028 Թոթո Լթդ., JP

14123  24.06.2028 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

14506  13.05.2028 Քինգ Աբդուլահ Յունիվերսիթի օֆ Սայընս ընդ Թեքնոլըջի, SA

14521  31.10.2028 Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Նատուր Պրոդուկտ Ինտերնեշնլ», RU

14906  20.06.2028 Վիաքոմ 18 Մեդիա Փվթ. Լթդ., IN

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 07/1 
02 .07 . 20 18

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

       09-01              456 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 C07 C 227/00           3197  A

  E04B1/00              520  U

  H01Q19/00            521  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 07/1 
02 .07 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2090
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24809, 24810, 24811, 
23363, 21989
73 (1) Իրավատեր  «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավանեսովի նրբ., 2, բն. 6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սենա շին» 
ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի փկղ. 1շ., բն. 15, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.06.2018

____________________

Գրանցում No 2091
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25936
73 (1) Իրավատեր  «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արգիշտի 11/12, բն. 14, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՔՈՐԴՈԲԱ» 
ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 1, թիվ 1 տարածք, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է            12.06.2018 

____________________

Գրանցում No 2092
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 13288
73 (1) Իրավատեր  «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ 
ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ, Երևան, 0010, Մհեր 
Մկրտչյան 5բ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՆԱՍԴԱՔ 
ԷյԲի, Tullvaktsvagen 15, SE-105, 78 Stockholm, 
Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        21.06.2018

____________________
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№ 07/1 
02 .07 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 3039               11.12.2017
 3052       11.12.2017
 3087       15.12.2017

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

  448U                   17.12.2017 
  449U            17.12.2017
  487U                   15.12.2017

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения
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№ 07/1 
02 .07 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 գրանցումը մերժելու մասին  որոշումներ.

(210) Հայտի №  20170662
(220) Հայտի ներկ. թվ 11.05.2017
(730) Հայտատու՝  «Սուիթ սիթի» ՍՊԸ, AM 
                                ք. Երևան, Մոսկովյան 8/22 
(540) Ապրանքային նշան՝ 

 
____________________

 25172                15.06.2018

 25173         15.06.2018

 25174         15.06.2018

 25175                15.06.2018

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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№ 07/1 
02 .07 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3197 (13) A
C07 C 227/00

(21) AM20180033 (22) 22.03.2018
(72) Седрак Казарян (AM), Рузанна Пароникян 
(AM), Марине Григорян (AM), Римма Сукасян 
(AM), Иветта Назарян (AM), Асмик Акопян (AM), 
Грачик Гаспарян (AM), Анаит Григорян (AM), 
Карине Григорян (AM), Елена Кобалян (AM) 
(73) “Научно-технологический центр органи-
ческой и фармацевтической химии НАН РА” 
ГНКО, 0014, Ереван, Азатутян 26 (AM) 
(54) Серебряные соли бензоил-гамма-
аминомасляной кислоты, проявляющие 
противосудорожные и психотропные свойства

(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к биологически активным 
новым производным серебряных солей 
γ-аминомасляной кислоты (ГАМК), а именно 
пара-изобутокси-бензоил-ГАМК (CK-337) и пара-
изобутокси-бензоил-ГАМК (CK-338), которые 
имеют противосудорожную и психотропную 
активность. 

Синтезированные соединения имеют 
преимущества по отношению к “Диазепаму”, 
как в отношении спектра противосудорожного 
воздействия, так и в отношении психотропных 
свойств и токсичности. 

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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№ 07/1 
02 .07 . 20 18

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2018.01  (11) 520 (13) U
E04B1/00

(21) AM20180023U (22) 07.03.2018
(72) Ашот Сафарян (AM), Валтер Атанесян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет архи-
тектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Конструкция покрытия павильона
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может найти применение для 
строительства коммерческих, показательных и 
других павильонов с переменными контурами. 

Конструкция покрытия павильона имеет 
по крайней мере два одинаковых треугольных 
элемента, которые имеют трехгранные 
пирамиды, вершины которых соединены друг с 
другом посредством труб. Каждый треугольный 
элемент состоит из двух прямоугольных 
треугольников, которые соединены шарнирно 
с возможностью поворота относительно друг 
друга до 50º. К нижним краям покрытия 
прикреплены фиксирующие домкраты и 
перемещаемые колеса.

Обеспечивается получение различных 
схем конструкции  павильона, облегчается 
перемещение и установка конструкции, 6 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 521  (13) U
H01Q19/00

(21) AM20180022U (22) 06.03.2018

Сведения о выданных патентах

(72) Рубен Тер-Антонян (AM), Норайр Хачатрян (AM) 
(73) Рубен Тер-Антонян, 0037, Ереван, пр. 
Азатутян 3/1, кв. 11 (AM) 
(54) Зеркальная осесимметричная антенна
(57) Полезная модель относится к антенной 
технике.

Зеркальная осесимметричная антенна 
содержит главное зеркало, образующая 
которого представляет из себя дугу окружности 
с фокальной осью, вторичное конусообразное 
зеркало, которое с заточкой направлено в 
сторону  главного зеркала,  рупорный облучатель, 
который расположен на оси симметрии  между 
главным зеркалом и заточкой вторичного 
зеркала и у которого фазовый центр совмещен 
с фокусом антенны. Фокальная ось окружности 
дуги антенны параллельно перемещена 
относительно оси вращения. Вторичное зеркало 
расположено в цилиндрическом объеме, 
возникающий при вращении фокальной оси, 
так, чтобы его заточка образующей зеркала 
находилась на оси вращения, а конечная точка 
находилась на фокальной оси, удаленной от 
центра кривизны окружности на расстояние, не 
превышающее половины радиуса  окружности.

Увеличивается значение коэффициента  
усиления, 1 ил.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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№ 07/1 
02 .07 . 20 18

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 456  (13) S 
(21) 20180004  (22) 13.02.2018
(72) Геворг Варданян (AM) 
(73) Геворг Варданян, Ереван, ул. Айгедзор 1-ый 
переулок, д. 22, кв. 8 (AM) 
(54) Фарфоровая бутылка для вина в форме 
граната

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№07/1

02 .07 . 20 18

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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