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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) 2015.01 (11) 2917 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20140147 (22) 24.10.2014
(72) Հենրիկ Ռուբենի Դրմեյան (AM), Ալեքսան 
Մկրտչի Արզումանյան (AM) 
(73) Հենրիկ Ռուբենի Դրմեյան, 3113, Գյումրի, 
Մեքենավարների փող., տուն 107 (AM), Ալեքսան 
Մկրտչի Արզումանյան, 3102.Գյումրի, Գոգունցի 
6, բն. 4ա (AM) 
(54) Անկյունաչափական գլխիկ
(57) Գյուտը վերաբերում է ճշգրիտ սարքա-
շինության բնագավառին և կարող է 
օգտագործվել ռենտգենյան երկբյուրեղ 
ինտերֆերաչափների երկու տարբեր հիմքերի 
վրա գտնվող բլոկները միմյանց նկատմամբ 
սարելու համար:

Անկյունաչափական գլխիկն ունի իրան, 
երկու П-աձև մասերից բաղկացած  նմուշի  մա  -
սերի ամրացման սեղաններ և երեք փոխուղ-
ղահայաց առանցքներից յուրաքանչյուրի շուրջ 
նմուշի դարձի ապահովման հարմարանք: Գյուտի 
համաձայն՝ իրանը և սեղանները միաձույլ են, 
իրանն ունի ուղղաձիգ պատ, դրա վրա բաց ված 
ռենտգենյան փնջի ելքի պատուհան: Ուղղա-
ձիգ պատի վերին ծայրամասին ուղղահայաց 
կատարված է վերին հորիզոնական հարթակ: 
Սեղանները երկուսն են՝ վերին և ստորին: Վերին 
սեղան է հանդիսանում վերին հորիզոնական 
հարթակի ստորին մակերևույթը, իսկ ստորին 
սեղանը ձևավորված է երեք փոխուղղահայաց 
փորվածքներով և դրանց համապատասխան 
վզիկներով, ընդ որում ստորին սեղանի վերին 
մակերևույթին ամրացված նմուշի П-աձև մասի 
դարձն ապահովվում է երեք զույգ զսպանակած 
միկրոպտուտակների միջոցով:

Մեծացվում է երկբյուրեղ ռենտգենյան 
ինտերֆերաչափների բլոկ-բյուրեղների միմ-
յանց նկատմամբ սարելու ճշտությունը և նվա-
զեցվում է նմուշի ճշտադրման խախտման 
հավանականությունը, 6 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2918 (13) A
H01H37/00

(21) AM20140158 (22) 21.11.2014
(72) Հայկ Մամիկոնի Մարգարյան (AM) 
(73) Արմեն Անտոնյան, 0025, Երևան, Այգեստան 
10 փող., 2 շենք, բն. 1 (AM) 
(54) Ջերմաերկմետաղական ռելե
(57) Ջերմաերկմետաղական ռելեն ունի կափա-
րիչով թասի տեսքով իրան և իրանի հիմքի 
վրա իրար հակադիր կատարված հենակային 
և սահմանափակիչ ելուստներ: Կափարիչն 
ունի կոնաձև հատակով ափսեի տեսք, որի 
կենտրոնում կատարված է անցքով ելուստ: 
Իրանը տեղակայված է վերին հատվածում 
ներքին օղակաձև շրջելուն ունեցող 
մետաղական թասակի մեջ: Թասի հիմքի 
վրա լրացուցիչ կատարված են հենակային 
և սահմանափակիչ ելուստների նկատմամբ 
90°-ով շեղված և իրար հակադիր տեղակայված 
երկու հենքային ելուստներ: Ջերմազգայուն 
տարրն իրականացված է երկմետաղական սկա-
վա ռակի տեսքով և տեղակայված է թասակի և 
կափարիչի միջև ընկած հատվածում, եզրերում՝ 
թասակի շրջելուն, իսկ գմբեթի կենտրոնում՝ 
կափարիչի անցքում տեղակայված հրիչի հետ 
փոխազդման հնարավորությամբ: Շարժական 
հպակապահիչի վրա կատարված է անցք, 
իսկ կենտրոնական հատվածում՝ հրիչի հետ 
փոխազդող ելուստ: Կարգավորիչ պտուտակը 
տեղակայված է շարժական հպակապահիչի 
վրա կատարված անցքում՝ շարժական 
հպակապահիչի բռնակ-պահիչում կատարված 
համապատասխան անցքում, պտուտակվելու 
հնարավորությամբ: Ռելեն ունի երկրորդ 
անշարժ հպակապահիչ իր հպակով, ընդ որում 
անշարժ հպակապահիչները կատարված են 
հարթ աղեղնաձև թերթիկների տեսքով և 
ամրակցված են հիմքի հենքային ելուստներին՝ 
իր հպակներով շարժական հպակապահիչի 
հպակային կամրջակի հպակների հետ 
փոխազդման հնարավորությամբ:

Պարզեցվում է կառուցվածքը և հավաքման 
տեխնոլոգիան, 12 նկ.: 

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

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

21
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(51) 2015.01 (11) 392  (13) U
A01J 11/00
B01D 27/00

(21) AM20140128U (22) 16.09.2014
(31) 2013154315,   (32) 09.12.2013,   (33) RU
(72) Իգոր Անատոլիևիչ Կուզնեցով (RU), Եվգենի 
Օլեգովիչ Մինաև (RU) 
(73) Իգոր Անատոլիի Կուզնեցով (RU), Եվգենի 
Օլեգովիչ Մինաև (RU) 
(54) Զտող տարր հում կաթի մաքրման համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հեղուկների 
և գազերի տարանջատման տեխնիկային, 
մասնավորապես` կաթնային արտադրանքի 
մաքրման հանովի կապիչային զտիչներին:

Հում կաթի մաքրման համար զտող տարրը 
կատարված է կոշտ խողովակաձև կապիչի 
տեսքով, որը կազմված է իրար միացված 
ներքին և արտաքին երկու շերտերից, որոնք 
կազմված են սննդային պոլիմերային նյութից 
պատրաստված և քաոսային կերպով իրար 
միահյուսված թելքերից, որոնք  գոյացնում են 
ճյուղավորված կառուցվածքով անցուղիներ: 
Անցուղիները շերտերում տեղակայված են 
քաոսային կերպով: Խտացված ներքին 
շերտի հաստությունը առնվազն 3,0մմ է, իսկ 
չխտացված արտաքին շերտի հաստությունը` 
առնվազն 10,0մմ: Ներքին շերտի յուրաքանչյուր 
անցուղու ներքին տարածությունը լցված է 
միկրոխավիկներով, որոնցից յուրաքանչյուրն 
ունի 500նմ երկարություն և առնվազն 50նմ 
տրամագիծ: Արտաքին շերտի անցուղիների 
ներքին տարածությունը միկրոխավիկներ չունի:

Ապահովվում է կաթի մաքրման որակի, 
զտող տարրի ամրության և թողունակության 
բարձրացումը, 1 նկ.: 
(74) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 393  (13) U
A61C 7/00

(21) AM20140154U (22) 14.11.2014
(72) Տիգրան Սեդրակի Դեմիրճյան (AM) 

(73) Տիգրան Սեդրակի Դեմիրճյան, 0028, 
Երևան, Նիկոլ Դումանի 8/5 (AM) 
(54) Ծնոտների և ատամների սխալ կծվածքի 
ուղղման օրթոդոնտիկ ապարատ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սխալ 
կծվածքի ուղղման օրթոդոնտիկ ճշտող 
ապարատներին, որոնք գործում են վերին և 
ստորին ատամների միջև:

Ծնոտների և ատամների սխալ կծվածքի 
ուղղման օրթոդոնտիկ ապարատն ունի 
սնամեջ գլանաձև իրան, բանող զսպանակ, որը 
տեղակայված է իրանի խոռոչում և ճկուն լար, 
որի ազատ ծայրին ամրակցված է ատամնաշարի 
օրթոդոնտիկ մետաղական լարին կցվող 
օղակ: Իրանի մեկ ծայրին ամրակցված է 
ատամնաշարի օրթոդոնտիկ մետաղական 
լարին կցվող օղակ, իսկ մյուս ծայրամասն ունի 
ճկուն լարի անցման կողմնային պատուհան: 
Բանող զսպանակի սկզբնամասը կապված է 
իրանի հետ: Ապարատը լրացուցիչ ունի իրանին 
կապված համառանցք կենտրոնական սռնի, 
իսկ բանող զսպանակն ունի հարթ պարույրի ձև, 
որի սկզբնամասը ամրակցված է կենտրոնական 
սռնուն:

Ապահովվում է բանող զսպանակի գործող 
ուժի կարգավորումը, նվազեցվում է ուտելիքի 
մնացորդների կուտակման հնարավորությունը, 
բավարարվում են բուժվողի հարմարության և 
էսթետիկայի նկատմամբ պահանջները, 12 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 394  (13) U
A61F 5/00

(21) AM20140141U (22) 13.10.2014
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM) 
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն. 14 (AM) 
(54) Խռմփոցի կանխման հարմարանք
(57) Խռմփոցի կանխման հարմարանքն 
ունի իրար միակցվող չորս հատվածամաս՝ 
իրականացված փոխհատվող ժապավենների 
տեսքով: Առաջին հատվածամասն իրակա-
նացված է սեղմակոճակների միջոցով երկարու-
թյունը փոփոխելու և մարդու գլխի գագա թային 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 2 
25 .02 . 20 15

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

մասն ու կզակը շրջափակող շրջագծի 
երկարությանը համապատասխանեցնելու 
հնարավորությամբ: Երկրորդ հատվածամասի 
երկարությունը հավասար է ականջներից 
վեր հորիզոնական շրջագծի երկարությանը: 
Երրորդ և չորրորդ հատվածամասերից 
յուրաքանչյուրն իր երկու ծայրով ամրակցված 
է երկրորդ հատվածամասին՝ առջևից ու 
հետևից, իսկ միջին մասով ամրակցված է 
առաջին հատվածամասի՝ գլխի գագաթային 
մասին հարող կետում: Երրորդ և չորրորդ 
հատվածամասերի համապատասխան ծայրերի 
միջև հեռավորությունը հավասար է երկրորդ 
հատվածամասի երկարության 1/6 մասին: 
Ժապավենների լայնությունը երեխաների 
համար 2 սմ է, իսկ մեծահասակների համար՝ 
4 սմ է: Երկրորդ ժապավենի հաստությունը 
3 մմ է, իսկ առաջին, երրորդ և չորրորդ 
ժապավեններինը՝ 2 մմ է:

Իրականացման երկրորդ տարբերակում 
ժապավեններն իրականացված են ցանցի 
տեսքով:

Իրականացման երրորդ տարբերակում 
յուրաքանչյուր ժապավենը կատարված է 
գործվածքային ռետինե ժապավենից և դրա 
վրա հագցված գործվածքից:

Ընդլայնվում է խռմփոցի կանխման 
հարմարանքների տեսականին, 1 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 395  (13) U
B60R 22/00

(21) AM20140156U (22) 18.11.2014
(72) Իսահակ Աբրահամյան (AM), Սարգիս 
Աբրահամյան (AM) 
(73) Իսահակ Աբրահամյան (AM), Սարգիս 
Աբրահամյան (AM) 
(54) Ամրագոտու ձգման աստիճանի կարգա-
վորման սահմանափակիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
տրանսպորտային միջոցների ամրագոտու 
կառուցվածքին, մասնավորապես՝ օգտա-
գործողի մարմինը կիպ չընդգրկող 
ամրագոտուն, որը կարող է օգտագործվել 
այնպիսի տրանսպորտային միջոցներում, 
ինչպիսին ավտոմեքենան է։

Սահմանափակիչը կատարված է ամրա-
գոտու ձգվող ճյուղի վրա տեղակայման 
հնարավորությամբ, ունի ամրագոտու լայնու-
թյունից ոչ պակաս լայնությամբ միջանցիկ 
ճեղքերով իրան և բռնցքավոր ամրակցող 
սարքի տեսքով կատարված գոտու ձգվող ճյուղի 
ամրակցման միջոց: Բռնցքավոր ամրա կցող 
սարքն իրականացված է սռնու վրա տեղա-
կայված բռունցքի և դրան կոշտ միա կցված 
պտտման լծակի տեսքով: Բռունցքի և գոտու 
սեղմվող մակերևույթի միջև տեղակայված է 
զսպանակած շարժական սեղմումային թիթեղ։

Պարզեցվում է սահմանափակիչի պատ-
րաստման տեխնոլոգիան, բարձրացվում 
են դրա հուսալիությունը և օգտագործման 
հարմարավետությունը, 3 նկ.։
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 396  (13) U
C11D 17/00

(21) AM20140150U (22) 30.10.2014
(72) Վահե Սարգսյան (AM) 
(73) Վահե Սարգսյան, 0039, Երևան, Բագրա-
տունյաց 4-րդ նրբ, 7/1 տուն (AM) 
(54) Օճառով սպունգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
կենցաղային քիմիային:

Օճառով սպունգը կազմված է երկու 
նույնական՝ 13×7×2 սմ չափի իրար սոսնձած 
սպունգներից, որոնց համատեղված մակե-
րևույթների վրա՝ իրար հետ համատեղման 
հնարավորությամբ կատարված են երեքական՝ 
3×3×1 սմ չափի փորվածքներ: Փորվածքները 
կատարված են իրարից՝ 1 սմ, երկայնական 
եզրակողերից՝ 1սմ և լայնական եզրակողերից՝ 
2 սմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչուր 
փորվածքի մեջ տեղադրված են հեղուկ 
օճառով լցոնված պոլիէթիլենային՝ 10 միկրոն 
հաստությամբ տոպրակներ: Սպունգի 
արտաքին մակերևույթներից մեկի վրա 
ջրակայուն ներկով նշված են երեք կետ, որոնց 
դիրքը համապատասխանում է պոլիէթիլենային 
տոպրակների դիրքին:

Ապահովվում է հեղուկ օճառով սպունգի 
լիակատար օգտագործումը, 3 նկ։

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 397  (13) U
H02N 11/00

(21) AM20130117U (22) 08.08.2013
(72) Թորոս Սարգսյան (AM) 
(73) Թորոս Սարգսյան, 0063, Երևան, Ավան-
Առինջ, 1-ին թաղ., 1/7, բն. 18 (AM) 
(54) Մագնիսական շարժիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
էլեկտրատեխնիկային, մասնավորապես՝ 
շարժիչ ներին, որոնցում հաստատուն 
մագնիսների պոտեն ցիալ էներգիան 
կերպափոխվում է մեխա նիկականի, և կարող 
է օգտագործվել որպես շարժաբեր, ինչպես 
նաև էլեկտրագեներատորի հետ միասին՝ 
էլեկտրաէներգիա ստանալու համար:

Մագնիսական շարժիչն ունի իրան, իրանի 
վրա տեղակայված ստատորային և ռոտորային 
մագնիսական հանգույցներ, կառավարման 
բլոկ, գործադիր մեխանիզմներ և ռոտորի 
դիրքի տվիչներ, ընդ որում ստատորային 
հանգույցի մագնիսներն ունեն ռոտորի 

առանցքին ուղղահայաց առանցքի շուրջը 
կառավարելի դարձի հնարավորություն: Ստա-
տորի հիմքն իրականացված է երկու հարթ 
սալերի տեսքով, որոնք ամրակցված են իրար 
բութ անկյան տակ և հոդակապորեն միակցված 
են իրանին՝ այդ սալերի հատման գծով անցնող 
առանցքի շուրջը դարձի հնարավորությամբ: 
Ռոտորի հիմքն իրականացված է հարթ 
սկավառակի տեսքով, որը նստած է շարժիչի 
ելքային լիսեռի վրա: Ստատորային հանգույցի 
մագնիսները ամրակցված են ստատորի 
հիմքի սալերի այն կողմերին, որոնք ուղղված 
են ռոտորի սկավառակին, իսկ ռոտորային 
հանգույցի մագնիսը ամրակցված է ռոտորի 
սկավառակի այն կողմի կիսամասին, որն 
ուղղված է ստատորի սալերին: Ստատորային 
և ռոտորային մագնիսներն ուղղված են իրար 
համանուն բևեռներով:

Բարձրացվում է շարժիչի տեսակարար 
հզորությունը, 6 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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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 10-02 (11) 349  (13) S 
(21) 20140033  (22) 29.12.2014
(72) Բաղդասարյան Արման Գագիկի (AM) 
(73) Բաղդասարյան Արման Գագիկի, Երևան, 
Մոսկովյան 24շ., բն. 7 (AM) 
(54) Ժամացույց «Հայաստան՝ ի հիշատակ»
(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) 20131665  (111) 22557
(220) 05.12.2013 (151) 03.02.2015
   (181) 05.12.2023
(730) «Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ, ք. Աբովյան, Խաղա-
ղության 1, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

խթանում. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործարարության ասպարեզում 
խրախուսական պարգևատրումների և 
լոյալության ծրագրերի կազմակերպում և 
կառավարում. գործարարական տեղակա-
տվության ծառայություններ. փոստային 
պատվերների ծառայությունների վարչարա-
րական մշակում և կազմակերպում. 
գոր ծա րարական ներկայացման կազմակեր-
պում. գործարարական հետազոտում և 
զննում. գործարարական կանխատեսման 
ծառայություններ. գործարարական, գործավա-
րական և քարտուղարական ծառայությունների 
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ 
գործերի վերաբերյալ քաղվածքների և տեղե-
կա տվության տրամադրում. գործարարության 
նպատակներով ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում և անցկացում. մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրումը) երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները, 
որոնք տրամադրվում են օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոցներով. 
հեռահաղորդակցական, համակարգչային, 
էլեկտրոնային և էլեկտրական ապրանքների, 
դրանց մասերի, կցամասերի և լրասարքերի, 
տվյալների քարտերի, անվտանգության 
սարքերի ու սարքավորումների, հագուստի, 
կոշկեղենի, գլխարկների, պարագաների, 
գործվածքեղենի, սեղանի սպիտակեղենի, 
ճամպրուկների ու պայուսակների, տպա գրա-
կան նյութերի ու թղթագրենական պիտույքների, 
նվերի համար պարագաների, խաղալիքների, 
խաղերի և սպորտային սարքավորումների, 
ոսկերչական իրերի, ժամանակաչափ 
սարքերի, կենցաղային սարքավորումների 
ու կահկարասու, կահույքի ու կահավորման 
իրերի, կոսմետիկական ու անձնական խնամքի 
պարագաների, ընդհանուր դեղատնային 
ապրանքների, մաքրող միջոցների, առող-
ջապահական ապրանքների, մարդկանց 
համար սննդամթերքի ու նպարեղենի, 
խմիչքների ու ընպելիքների հավաքում մի 
տեղում՝ հնարավորություն տալով սպառողին 
հարմար կերպով դիտել և գնել այդ ապրանք-
ները.    աճուրդային  վաճառք ինտեր նետի 
միջոցով. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում ինտերնետի 
միջո ցով վաճառքի իրականացման համար. 
սպառման առարկաների մատակարարման 
ու խթանման և ապրանքների ընտրման ու 
ցուցադրման վերաբերյալ տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. սպառ-
ման առարկաների ու ապրանքների 
պո տենցիալ գնորդներին տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների 
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների 
հավաքում` ինտերնետում որպես վեբ–էջեր 
օգտագործման համար. տեղեկագրերի 
հավաքում ինտերնետում տպագրելու համար. 
ապրանքների ու ծառայությունների գովազդի 
համար վեբ–կայքերում տարածքի տրամադրում. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչի և հաղոր-
դա գրությունների մշակման ծառայու թյուններ. 
հեռախոսազանգերի կայանների գործարկում. 
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հեռակառավարման կայանների գործարկում. 
տվյալների կառավարում և էլեկտրոնային 
գույքագրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակ ցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխ անց ման, ռադիոփեյջինգի, հեռա խո-
սա կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնա պա-
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ 
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային հաղոր-
դագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. արբան-
յա կային կապի ծառայություններ. հեռար-
ձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, 
հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրագրերի 
հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսատեքստի, 
տելետեքստի և տվյալների դիտման 
ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան-
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրություն ների 
ծա ռա  յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումն երի կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառայու-
թյուններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, 
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների 
տրամադրում և գործարկում. ինտերնետում 
թվային երաժշտության վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքեր 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում. 
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական 

ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատ կերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:

_____________________

(210) 20140012  (111) 22558
(220) 09.01.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 09.01.2024
(730) Օէլէքս Բ.Վ., NL 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մա -
նու   շա  կա գույն, նարնջագույն և կանաչ գու նա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի, պատկերի և տվյալների 
գրառման, հաղորդման, հեռարձակման, 
ընդունման, պահման, ցուցադրման կամ 
վերարտադրման սարքեր և գործիքներ. 
համակարգիչներ, համակարգչային ծրագրեր, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
համակարգչային չիպեր, ապարատներ և 
գործիքներ էլեկտրական ազդանշանների 
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կոդավորման և կոդազերծման համար. 
հեռակառավարման բլոկներ. սմարթ-քարտեր. 
կոդով քարտեր. ալեհավաքներ. արբանյակա-
յին ափսեներ. մալուխներ. օպտիկական 
թելքեր. փոխարկիչներ. ադապտերներ. 
միակցիչներ. երկժանիներ. կոթառներ և 
խցակի վարդակներ. միացման տուփեր. 
ժապավեններ, սկավառակներ և քարթրիջներ` 
բոլորը հենարանային կամ տվյալների, 
ձայնի կամ պատկերի գրառման համար. 
կինեմատոգրաֆիական ֆիլմեր պատրաստված 
ցուցահանդեսների համար. ձայնա և (կամ) 
տեսագրություններ. մուլտիմեդիային կապ, 
գրառման, հաղորդման, հեռարձակման, 
պահման, ցուցադրման, ընդունման և 
վերարտադրման սարքեր, տվյալների մշակման 
սարքավորանք. համակարգչային ծրագրեր և 
ապարատներ ու գործիքներ համացանցի հետ 
կապված օգտագործման համար. էլեկտրոնա-
յին հրապարակումներ. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար.

դաս 35. մանրածախ ու մեծածախ առև-
տրում վաճառքի առաջարկներ և ապրանքների 
վաճառք. գովազդի, առաջխաղացման և գործա-
կալության ծառայություններ. գովազդային 
տարածքի վարձույթ. գործերի կառավարման 
ծառայություններ. հաշվապահական ծառայու-
թյուններ, խորհրդակցական, խորհրդա տվու-
թյան և տեղեկատվության ծառայու թյուն ներ` 
բոլորը կապված գործարարության և գործերի 
կառավարման հետ. շուկայի հետազոտման 
ծառայություններ. վճարման հաշիվների 
ուղարկման ծառայություններ. գովազդի 
և շուկայագիտության ծառայու թյուն  ներ. 
հեռահաղորդակցության բաժա  նոր   դա-
գրության կազմակերպում և խորհրդա   տվական 
ծառայություններ բա ժա    նորդների համար. 
առևտրական ցուցա  դրությունների և ցուցա-
հանդեսների կազմա  կեր  պում և անցկացում. 
գովազդային նյու   թերի և գովազդային գործի 
տարածում. այս դասում ընդգրկված բոլոր 
ծառայությունները, որոնք վերաբերում են 
կամ կապ ունեն համացանցի հետ կամ 
տրամադրվում են առցանց համացանցով. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայություններին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում և տարածում.

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

դաս 38. խոսքի, տվյալների, ձայնի և 
պատկերի կապի ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա կապի ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության ծառայություններ. ռադիո, 
հեռուստատեսային, արբանյակային և մալու-
խային հեռարձակման ծառայություններ. լրա-
տվական գործակալության ծառայություններ. 
համակարգիչներում պահված տվյալների 
հիմնապաշարից տեղեկատվության հաղորդում, 
տրամադրում և ցուցադրում` գործարքների 
կամ տնային կիրառման համար. կենդանի 
ներկայացումների և իրադարաձությունների 
հեռարձակում. կապի ապարատների և 
գործիքների վարձակալում, վարձում և 
վարձով տրամադրում. հեռուստատեսային և 
ինտերնետ հեռարձակման ծառայությունների 
բաժանորդագրություն. վեբ-կայքերի տրա-
մադրում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտք գործելու և մուտքի 
ժամանակը վարձակալության տալու 
ապահովում այս դասում ընդգրկված բոլոր 
ծառայությունները, որոնք վերաբերում են 
կամ կապ ունեն համացանցի հետ կամ 
տրամադրվում են առցանց համացանցով. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայություններին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում և տարածում.

դաս 42. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգչային ծրագրերի տեղակայում և 
տեխնիկական սպասարկում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում և համակարգիչների 
նախագծման ծառայություններ. սույն դասի 
բոլոր ծառայությունները, որոնք վերաբերում 
են համակարգիչներին, համակարգչային 
ապարատներին և սարքավորանքին, 
համա կարգ չային ծրագրերի կազմմանը 
և համակարգչային նախագծմանը. ձևա-
վորման, գծագրման և պատվերով գրելու 
ծառայություններ` համացանցում վեբ-էջերի 
կոմպիլյացիայի համար. վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում. երրորդ 
անձանց վեբ-կայքերի տեղադրում. այս դասում 
ընդգրկված բոլոր ծառայությունները, որոնք 
վերաբերում են կամ կապ ունեն համացանցի հետ 
կամ տրամադրվում են առցանց համացանցով. 
տեղեկատվական ծառայություններ, որոնք 
ընդգրկված են այս դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140013  (111) 22559
(220) 09.01.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 09.01.2024
(730) Օէլէքս Բ.Վ., NL 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. լուսանկարչական, կինեմատո-

գրաֆիական, օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի, պատկերի և տվյալների 
գրառման, հաղորդման, հեռարձակման, 
ընդունման, պահման, ցուցադրման կամ 
վերարտադրման սարքեր և գործիքներ. 
համակարգիչներ, համակարգչային ծրագրեր, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
համակարգչային չիպեր, ապարատներ և 
գործիքներ էլեկտրական ազդանշանների 
կոդավորման և կոդազերծման համար. 
հեռակառավարման բլոկներ. սմարթ-քարտեր. 
կոդով քարտեր. ալեհավաքներ. արբանյակային 
ափսեներ. մալուխներ. օպտիկական 
թելքեր. փոխարկիչներ. ադապտերներ. 
միակցիչներ. երկժանիներ. կոթառներ և 
խցակի վարդակներ. միացման տուփեր. 
ժապավեններ, սկավառակներ և քարթրիջներ` 
բոլորը հենարանային կամ տվյալների, 
ձայնի կամ պատկերի գրառման համար. 
կինեմատոգրաֆիական ֆիլմեր պատրաստ-
ված ցուցահանդեսների համար. ձայնա և 
(կամ) տեսագրություններ. մուլտիմեդիային 
կապ, գրառման, հաղորդման, հեռարձակման, 
պահման, ցուցադրման, ընդունման և 
վերարտադրման սարքեր, տվյալների մշակման 
սարքավորանք. համակարգչային ծրագրեր և 
ապարատներ ու գործիքներ համացանցի հետ 
կապված օգտագործման համար. էլեկտրոնային 
հրապարակումներ. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար.

դաս 35. մանրածախ ու մեծածախ առև-
տրում վաճառքի առաջարկներ և ապրանքների 
վաճառք. գովազդի, առաջխաղացման և գոր-
ծակալության ծառայություններ. գովազ դային 
տարածքի վարձույթ. գործերի կառավար ման 
ծառայություններ. հաշվապահա կան ծառա -

յություններ, խորհրդակցական, խորհրդա   տվու-
թյան և տեղեկատվության ծառա  յություն  ներ` 
բոլորը կապված գոր ծարարության և գործերի 
կառավարման հետ. շուկայի հետազոտման 
ծառայություններ. վճարման հաշիվների 
ուղարկման ծառա յու թյուններ. գովազդի 
և շուկայագի տու թյան ծառայու թյուններ. 
հեռա հա ղորդակցության բաժա նոր դա գրու-
թյան կազմակերպում և խորհրդա  տվական 
ծառայություններ բա ժա    նորդների համար. 
առևտրական ցուցա   դրությունների և ցուցա-
հանդեսների կազմա  կերպում և անցկացում. 
գովազդային նյու  թերի և գովազդային գործի 
տարածում. այս դասում ընդգրկված բոլոր 
ծառայությունները, որոնք վերաբերում են 
կամ կապ ունեն համացանցի հետ կամ 
տրամադրվում են առցանց համացանցով. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայություններին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում և տարածում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 38. խոսքի, տվյալների, ձայնի 
և պատկերի կապի ծառայություններ. 
մուլտիմեդիա կապի ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայություններ. 
ռադիո, հեռուստատեսային, արբանյակային և 
մալուխային հեռարձակման ծառայություններ. 
լրատվական գործակալության ծառա-
յություններ. համակարգիչներում պահված 
տվյալների հիմնապաշարից տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում և ցուցադրում` 
գործարքների կամ տնային կիրառման 
համար. կենդանի ներկայացումների և 
իրադարաձությունների հեռարձակում. կապի 
ապարատների և գործիքների վարձակա-
լում, վարձում և վարձով տրամադրում. 
հեռուստատեսային և ինտերնետ հեռարձակման 
ծառայությունների բաժանորդագրություն. 
վեբ-կայքերի տրամադրում. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներ մուտք գործելու 
և մուտքի ժամանակը վարձակալության 
տալու ապահովում. այս դասում ընդգրկված 
բոլոր ծառայությունները, որոնք վերաբերում 
են կամ կապ ունեն համացանցի հետ կամ 
տրամադրվում են առցանց համացանցով. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայություններին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում և տարածում.
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դաս 42. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգչային ծրագրերի տեղակայում 
և տեխ նիկական սպասարկում. համա-
կարգիչ  ների համար ծրագրերի կազ-
մում և համակարգիչների նախա գծման 
ծառայություններ. սույն դասի բոլոր 
ծառայությունները, որոնք վերաբերում 
են համակարգիչներին, համակարգ-
չային ապարատներին և սարքավորանքին, 
համա  կարգչային ծրագրերի կազմմանը 
և համակարգչային նախագծմանը. ձևա-
վորման, գծագրման և պատվերով գրելու 
ծառայություններ` համացանցում վեբ-էջերի 
կոմպիլյացիայի համար. վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում. երրորդ 
անձանց վեբ-կայքերի տեղադրում. այս դասում 
ընդգրկված բոլոր ծառայությունները, որոնք 
վերա բերում են կամ կապ ունեն համացանցի
հետ կամ տրամադրվում են առցանց 
համացանցով. տեղեկատվական ծառայու-
թյուններ, որոնք ընդգրկված են այս դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140154  (111) 22560
(220) 10.02.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 10.02.2024
(730) «Ամունդի-ակբա ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ, 
Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 123-124 տարածք, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «ASSET MANAGEMENT» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կապույտ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ներդրումային ֆոնդի կառավարում:
_____________________

(210) 20140236  (111) 22561
(220) 20.02.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 20.02.2024

(730) «ՎիԷլՎի սենթր» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
21, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

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

դաս 7. խոհանոցային էլեկտրական 
մեքենաներ և լրասարքեր. սպասքի լվացող 
մեքենաներ, լվացքի մեքենաներ, փոշեկուլներ, 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և լրասարքեր՝ 
ընդգրկված 7-րդ դասում.

դաս 9. հեռուստացույցներ, էլեկտրական 
և էլեկտրամագնիսական տվյալների կրիչ-
ներ, տեսախցիկներ, ցուցասարքեր, բարձրա-
խոսներ, ռադիո և հեռուստատեսային 
ալեհավաքներ, հեռախոսներ, ավտոմեքե-
նաների ալեհավաքներ, դյուրատար ռադիո-
հեռախոսային ապարատներ.

դաս 11. օդափոխիչներ (օդի լավորակիչ), 
օդի լավորակման և ջրամատակարարման 
ապարատներ, ջրատաքացուցիչ ապարատներ, 
տոստերներ, միկրոալիքային վառարան, 
վառարաններ, սուրճի պատրաստման 
ապարատներ (էլեկտրական), լուսարձակող 
դիոդների կիրառմամբ լուսավորման ապա-
րատներ, օդաջեռուցիչներ, սննդամթերքի 
ջերմամշակման սարքեր, գրիլի ապարատներ, 
տաքացուցիչներ և հովացուցիչներ. գազային 
վառիչներ՝ ընդգրկված 11-րդ դասում: 

_____________________

(210) 20140397  (111) 22562
(220) 19.03.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ», UA 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20140559 (111) 22563
(220) 14.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 14.04.2024
(730) Վենուս Բիլդինգ Մըթիրիալ Թրեյդինգ, AE 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղական շինանյութեր. 
շարժական մետաղական կառուցվածքներ. 
մետաղական նյութեր երկաթուղիների 
ռելսուղիների համար. ոչ էլեկտրական 
մալուխներ և երկաթալարեր սովորական 
մետաղներից. երկաթե իրեր, երկաթե իրերից 
փոքր դետալներ. մետաղական խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական 
մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքաքարեր.

դաս 11. սարքեր ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական նպատակների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140642  (111) 22564
(220) 28.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.04.2024
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
լոսյոններ սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. 
հակաքրտինքային անուշաբույր միջոցներ 
(անտիպերսպիրանտներ). բուրավետ յուղեր, 
յուղեր արոմաթերապիայի համար. արհես-
տական թարթիչներ և եղունգներ. մանկական 
յուղ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
խոնավ անձեռոցիկներ մանուկներին մաքրելու 
համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի ցանափոշի 
(տալկ) մարմնի համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի քսուքներ, 
լոսյոններ, դիմափոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի 
փրփուր. օդեկոլոններ. կոսմետիկական 
միջոցներ. ատամների խնամքի միջոցներ. 
հոտազերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, 
ցանափոշի. անձնական օգտագործման 
եթերային յուղեր. կոպերի մատիտներ և 
կոպերի ընդգծման հեղուկ միջոցներ. կոպերի 
ստվերաներկ. հոնքերի մատիտներ. փոշի. 
քսուքներ դեմքի համար. լոսյոններ դեմքի 
համար. դիմակներ դեմքի համար. սկրաբներ 
դեմքի համար. պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնական 
օգտագործման բուրումնավետարարներ (անու-
շա բույր նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի 
լավորակիչներ. մազերի շամպուններ. մազերի 
մուսեր. մազերի քսուքներ. մազերի լաքեր 
(աերոզոլներ). ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոն-
ներ. ձեռքի օճառներ. շուրթերի բալասաններ. 
շրթներկ. շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. 
շուրթերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիե-
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նիկ նպատակների համար, որոնք վերաբերում 
են օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. 
ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր 
խառնուրդներ, պոպուրի. անուշաբույր 
նյութեր տարածքների համար. սափրման 
քսուքներ. մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) 
արդուզարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. 
արևայրուքի կոսմետիկական միջոցներ, 
լուսապաշտպան միջոցներ. շրթներկի 
պատյաններ.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա-
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ 

և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնասկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնը վերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարք-
ված տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկ-
ներ (կամկորդերներ). լուսանկարչական, 
հեռուստա-, տեսա- և կինոխցիկներ. կոմպակտ 
սկավառակներ (CD-ROM), հաստատուն 
հիշողություն (ՀՀ) կոմպակտ սկավառակի 
վրա. կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) 
սկավառակավարներ. կոմպակտ սկա-
վառակների (ՀՀ) գրառման սարքեր. բջջային 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսների 
աքսեսուարներ. բջջային հեռախոսների 
պատյաններ, տուփեր. երաժշտական 
գրառումներ պարունակող չիպեր. բջջային 
հեռախոսների դիմային վահաններ (պանելներ). 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). կոմպակտ սկավառակների 
ձայնագրիչներ. կոմպակտ սկավառակներ. 
համակարգչային խաղային ծրագրեր. 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ 
տեսախաղերի, համակարգչային խաղերի 
համար, տեսախաղերով և համակարգչային 
խաղերով պարկուճներ (քարթրիջներ) 
և սկավառակներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչների ապարատային միջոց-
ներ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
համա կար գիչների մոնիտորներ, դիս-
փլեյներ. համակարգիչների մկնիկներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
անլար հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- և 
ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD ձայնա-
գրիչներ. թվային ունիվերսալ սկավա-
ռակներ. թվային տեսասկավառակներ. 
նախապես գրառված օպտիկական և 
մագնիսաօպտիկական սկավառակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվյալ-
ների օպտի կական և մագնիսաօպտիկա  կան 
նվագար կիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
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ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, 
քթակնոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակար-
գեր. անձնական թվային օգնականներ. 
տպիչներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
հեռուստացույցներ. տեսախցիկներ. տեսա-
կասետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավառակ-
ներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոսներ. 
տեսագրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ համակարգիչների հետ 
օգտագործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. ծծակներով մանկական շշեր. 
հոգնաներ. մանկական ատամների օղակներ. 
դեղորայքի գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. 
մանկական շշերի ծծակներ. բժշկական 
ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամա քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտոկցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքածած-
կեր. թիակներ. ազդանշանային շչակներ. 
հեծանիվների շարժիչներ. հեծանիվների 

զանգեր. հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների 
անիվներ. սայլակների (տրանսպորտային 
միջոցների) անվակներ. մանկասայլակներ. 
հեծանիվների զամբյուղիկներ. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. օդապոմպեր (տրանս-
պորտային միջոցների պարագաներ). 
հեծանիվների պոմպեր. տրանսպորտային 
միջոցների հակահափշտակիչ հարմարանք-
ներ. ավտոմոբիլների արևապաշտպան հար-
մա րանքներ. հեծանիվների շրջանակներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
անվտանգության գոտիներ. հեծանիվների 
ղեկեր. սահնակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). հեծանիվների և մոտոցիկլետների 
թամբեր. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնացանցեր. հեծանիվների ապահովական 
ցանցեր. տրանսպորտային միջոցների 
անվտանգ մանկանստոցներ. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցներ. գոլֆի սայլակներ. 
մթերքների սայլակներ. հեծանիվների 
շրջադարձի ցուցիչներ. տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչներ. հեծա-
նիվների շղթաներ. մանկասայլակների 
պատյաններ, ծածկոցներ. տրանսպորտային 
միջոցների ղեկերի ծածկոցներ. հեծանիվների 
կամ մոտոցիկլետների թամբերի ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
ծածկոցներ. հեծանիվների ժանանիվներ. 
հեծանիվների դողեր. հեծանիվների հակա-
ցեխային վահանակներ.

 դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կիսանդրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի 
ժամացույցների). ականջօղեր. թանկարժեք 
իրեր. ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. 
շղթաներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ 
մետաղներից բանալիների կախոցներ. 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
վզի շղթաներ. մանյակներ. փողկապների, վզի 
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թաշկինակների օղլակներ. մետաղադրամներ 
ոչ դրամաշրջանառության համար. դեկո-
րատիվ քորոցներ. կախոցներ, կուլոններ. 
մատանիներ (ոսկերչական իրեր). «բոլո» տիպի 
փողկապների, բարակ երիզների տեսքով 
փողկապների սահող սեղմակներ. դադարումով 
վայրկյանաչափներ. փողկապների սեղմակներ. 
փողկապների ճարմանդներ. փողկապների 
քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամացույցներ. 
ժամացույցների ապարանջաններ. ժամա-
ցույցների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխանիզմների տուփերի պատյաններ. 
ժամացույցների շղթաներ. ժամացույցների 
գոտիներ. ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական 
մատանիներ. ապարանջան-ժամացույցներ. 
բանալիների կաշվե շղթաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. սուրբ ծննդյան 
քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. զար-
գացման գրքեր երեխաների համար. թղթե 
տակդիրներ, մատուցարաններ. մետա-
ղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 

գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. 
շնորհավորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր. 
ամսագրեր, հանդեսներ, պարբերականներ. 
քարտեզներ. մարկերներ. նոթատետրեր. 
ծեփման նյութեր, ծեփման կավ և պլաստիլին. 
տեղեկագրեր. լրագրեր, թերթեր. թուղթ 
գրառումների համար. բլոկնոտներ, ծոցա-
տետրեր, տետրեր. բլոկնոտների, ծոցա-
տետրերի և տետրերի թերթեր. նկարներ. 
թղթե դրոշներ. թղթե աքսեսուարներ, 
հուշանվերներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների համար. թղթե 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր նվերների 
փաթեթավորման համար. թղթե վիմպելներ, 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, անձե-
ռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերական 
հրատարակություններ. լուսանկարների ալբոմ-
ներ. լուսանկարներ. պատկերային փորա-
գրանկարներ (գրավյուրա), էստամպներ. 
նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, դիմա-
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նկարներ. փոստային բացիկներ. ազդագրեր, 
ցուցապաստառներ. տպագրված պարգևներ, 
հրովարտակներ. տպագրված վկայագրեր, 
վկայականներ. տպագրված հրավերներ. 
տպագրված մենյուներ. բաղադրատոմսերի 
գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմակնիքներ 
և շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, 
փաթեթներ. գնահատականների, հաշվի 
արդյունքների և միավորների անցկացման 
քարտեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. կարիչներ 
(ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ և 
նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու 
պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. սպորտային 
պայուսակներ տարբեր նպատակների համար. 
պայուսակներ ատլետիկայով զբաղվելու 
համար. ուսապարկեր նորածինների տեղա-
փոխման համար (կենգուրու). ուսապարկեր. 
լողափնյա պայուսակներ. պայուսակներ 
գրքերի համար, պորտֆելներ. պատյաններ 
այցեքարտերի, հեռախոսային քարտերի 
համար. քսակներ մանրադրամի համար. 
քսակներ մետաղադրամի համար. պայու-
սակներ բարուրների, խանձարուրների համար. 
իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. գոտկատեղի 
պայուսակներ, դրամապանակներ. մարմնա-
մարզության և սպորտային դահլիճների 
պայուսակներ. պայուսակներ, կանացի 
պայուսակներ. ուսապայուսակներ. բանալիների 
պատյաններ. ուղեբեռների, ձեռքի բեռների 
տեղափոխման պայուսակներ և ճամպրուկներ. 
ուղեբեռների, ձեռքի բեռների տեղափոխման 
պայուսակների և ճամպրուկների պիտակ ներ. 
պայուսակներ կարճաժամկետ ճանապար-
հորդությունների համար. քսակներ. երկար 
փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-
պայուսակներ. դրամապանակներ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. փչովի ներքնակներ 
զբոսարշավների, քեմփինգների համար. 
օրորոցներ. մահճակալներ. նստարաններ. 
գրապահարաններ, դարակներ և գրադա-
րակներ. դուրսքաշովի արկղերով պահա րան-
ներ, կոմոդներ, բրգաձև դարակներ (կահույք 
ամանեղենի համար). աթոռներ. լուսանկար-
ների ամրացման և ցուցադրման սեղմակներ, 
ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակներ և 
սևեռակներ. զգեստապահարաններ, կախիչ-
ներ. համակարգիչների կահույք. համակարգիչ-
ների ստեղնաշարերի հենակալներ և 
դարակներ. մանկական մահճակալներ. 
բազմոցներ, թախտեր, բազկաթոռներ. 
դեկորատիվ փայլուն զարդարանքներ. 
շարժական մասերով դեկորատիվ 
կոնստրուկցիաներ և քանդակներ (մոբայլներ). 
գրասեղաններ, աշխատասեղաններ. ըմպե-
լիքների ծղոտիկ ներ. քանդակած և փորա-
գրված քարե զարդարանքներ ափսեների, 
սկավառակների, տախտակների տեսքով. 
ոսկրից, գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից 
կամ փայտից պատրաստված արձանիկներ 
և ֆիգուրներ. դրոշակաձողեր. ոտքերի 
նստարաններ և աթոռակներ. ֆուրնիտուրա 
(կահույք). պլաստմասսայից զարդարանքներ 
նվերների փաթեթավորումների համար. 
ձեռքի հովհարներ. ձեռքի հայելիներ. տուփեր, 
պատյաններ զարդերի և ոսկերչական 
իրերի համար (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). բանալիների կախոցներ, 
պատյաններ (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). պարտեզի կահույք. 
երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի բազմոց-
բազկաթոռներ. ամսագրերի հենակալներ. 
ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ 
փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար 
նախատեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ 
նստա րաններ ոտքերի համար. պլաստմաս սա-
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յից զարդեր երեկույթների համար. հենակալ ներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր. մետաղալարից և մետաղից 
պատրաստված հենակալներ, հենակներ, 
կանգնակներ և դարակաշարեր բույսերի 
համար. պատի դեկորատիվ զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների և տախտակների 
տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ, քարտեր և 
բաջեր անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցանակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսայից 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. ծովային խեցիներ. 
ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների 
արկղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ըմպելիքների սպասք. 
ըմպելիքների ապակե սպասք. թռչունների 
տնակներ. խոր ամաններ, գավաթներ, 
սկահակներ. ավելներ, ցախավելներ. տապակ-
ներ, թավաներ. թխվածքների կաղապարներ. 
տորթերի մատուցարաններ, տակդիրներ. 
մոմակալներ (բացառությամբ թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստվածների). մոմերի 
այրուքը վերցնելու աքցաններ. սպասքի 
պահման արկղեր. կերամիկական արձա-
նիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես 
անձեռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման 
համար). ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 
նպատակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ 
և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 

դեկորատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական 
արձանիկներ. ծաղիկների սկահակներ, ծաղկա-
մաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. մեկու-
սիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից 
բաժակներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. 
ափսեներ. օճառների կալիչներ, բռնիչներ. 
թեյնիկներ. թեյի հավաքածուներ, թեյի 
սպասք. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ատամի 
խոզանակներ. մատուցարաններ. կասկարա, 
կերակրատեսակների տակդիրներ. 
ջերմապահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածա գոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և 
թաշկինակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալ-
ների առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովա-
նիներ և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. 
սավաններ. մահճակալների փեշեր. անկողնու 
ծածկոցներ. վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի 
հյուսվածքով բամբակեղեն գործվածքներ. 
մանկական վերմակներ. գործվածքի 
տակդիրներ. գործ վածքային անձեռոցիկներ. 
գործվածքային դրոշակներ. գործվածքային 
դրոշներ. մգդակած բամբակե վերմակներ. 
հակահարվածային դնովի կողեզրեր մանկական 
մահճակալների համար. վարագույրներ, 
գալարավարագույրներ. կտորից դրոշակներ, 
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դրոշներ. ֆետրե դրոշներ. գոլֆի սրբիչներ. 
ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի թաշկինակներ. 
գլխանոցներով (կնգուղաձև) սրբիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցի սրբիչներ. թաթմաններ, ձեռնոցներ 
վառարանների և ջեռապահարանների 
համար. բարձի երեսներ. բարձերի ծածկոցներ. 
կերակրակաթսաների բռնիչներ, տակդիրներ. 
մգդակած, լաթերից կարած վերմակներ. 
լողանալու մանկական սավանիկներ, բամբակե 
ծածկոցներ, ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե 
վերմակներ, ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, 
մարմին և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, 
խավավոր անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե 
վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. 
լողափի կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ 
(հագուստ). մանկական կրծքակալներ. 
բիկինիներ. սպորտային բաճկոններ, թեթև 
վերնազգեստներ (բլեյզերներ). բուտսեր, 
կարճաճիտ կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ. 
թիթեռնիկ-փողկապներ. կրծկալներ (բյուս-
հալտեր). կեպիներ, գլխարկներ. տաբատ-
ների վրայից հագնելու հատուկ շորտեր 
կովբոյների համար. գործվածքային մանկական 
կրծքակալներ. վերարկուներ, մանտոներ. 
զգեստներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի շապիկներ. 
հելլոուինի կոստյումներ. գլխար կիկներ, 
կանացի գլխարկներ. գլխա կապեր. գուլպեղեն, 
տրիկոտաժեղեն. նորածինների, մանուկների 
հագուստ. բաճ կոններ, ժակետներ, պիջակներ. 
ջինսեր. ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, 
շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած 
գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ. փողկապներ և վզկապներ. 
գիշերաշապիկներ. պենյուարներ, երկար 
գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնաշապիկներ. 
պիժամաներ. վարտիքներ, փոխաններ, շալվար-
ներ, անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. 
պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ 

հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկամաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային 
մաշիկներ, հողաթափներ. գիշերազգեստներ, 
ննջազգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, 
տոլստովկաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, 
ենթադաստակի կապեր, բազպաններ. 
թանկարժեք մետաղից ծայրակալներով «բոլո» 
տիպի փողկապներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ. 
մանածագործական պաստառներ. գորգային 
ծածկույթների հարթակներ, տակդիրներ. 
հատակի վինիլային ծածկույթներ. դահուկային 
թեքության ծածկույթներ. հատակածածկույթներ. 
ոտքերը սրբելու ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. 
խսիրներ, ուղեգորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. շարժական խաղեր ճկունության, 
կարողության զարգացման համար. շարժական 
ֆիգուրներ, դրանց մասեր և պարագաներ. 
սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ 
մանկական խաղալիքներ տարբեր տեսակի 
գործունեության զարգացման համար, 
բազմաֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ. 
բադմինտոնի հավաքածուներ. փուչիկներ. 
բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. 
լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 
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բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-կոսմե-
տիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների 
աքսեսուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 
խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական 
խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ 
աշխույժ խաղերի համար. լրակազմի տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ և սարքեր՝ 
խաղաքարտային խաղեր, քարտերով խաղեր 
խաղալու համար. ձկնորսական պարագաներ. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների նշիչներ (մարկերներ). շարժական, 
դյուրատար սարքեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար. հոկեյի տափօղակներ. փչովի 
խաղալիքներ. նկարներ, պատկերներ 
կազմելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ և փազլներ. 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. խաղեր-
անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. գնդիկներ 
(մանկական խաղ). կառավարումով խաղեր. 
մեխանիկական խաղալիքներ. երաժշտական 
խաղալիք-զարդատուփեր. երաժշտական 
խա ղա լիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր 
խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան փաթիլ-
ներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժական 

ֆիգուրներ-խաղալիքներ, ֆիգուրներ-
խաղա լիքներ աշխույժ խաղերի համար. 
դույլերից, թիակներից և բահերից բաղկացած 
խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշար-
ժվող խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, 
խաղալիք բջջային հեռախոսներ. խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ. խաղալիք 
ինքնագլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). 
խաղալիք ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. 
խաղալիք նմուշներով հավաքածուներ 
նախասիրական զբաղմունքների համար. 
խաղալիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. խաղալիք 
դրամարկղեր. խաղալիք բեռնատար 
մեքենաներ. խաղալիք ժամացույցներ. 
ջրացայտիչ խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. 
յո-յո խաղալիքներ. 

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրություններ. խմելու 
ջուր. անուշաբույր և համային հավելումներով 
ջուր. բուրավետացված մրգային ըմպելիքներ. 
հյութերի հիմքով խտանյութեր. լիմոնադներ. 

պունշ (կոկտեյլներ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներից). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այն 
է՝ գազավորված ըմպելիքներ. մրգահյութի 
պարունակությամբ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սմուզիներ (մրգային կամ բանջարեղենային 
հյութերի հիմքով ըմպելիքներ). գազավորված 
ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ, այն է՝ սպոր-
տային ըմպելիքներ, էներգետիկ ըմպելիքներ. 
օշարակներ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
պատրաստման համար. սեղանի հանքային 
ջուր. բանջարեղենային հյութեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյուն ների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղեկատվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. դեպի համացանց մուտքի ապա-
հովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մա դրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
ռադիոհաղորդում. թելքաօպտիկական կապ. 
ռադիոհեռախոսային կապ. կապ՝ համա-
կարգչային տերմինալների օգտա գործումով. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. 
փեյջինգային ծառայություն՝ ռադիոյի, 
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ 
միջոցների օգտագործումով. հեռուստա-
կոնֆերանսներ. բաժանորդային հեռագրական 
ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառայություններ. երթուղման և միացման 
հեռա հաղորդակցական ծառայություններ. 
հեռագրական կապի տրամադրման ծառա-
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յություններ. հեռախոսային կապի տրամադրման 
ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա -
կութային միջոցառումների կազմա կեր  պում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցա-
դրում, տարածում, վարձույթ և վարձակալու-
թյուն. հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. ձայնա- և 
տեսագրությունների արտադրություն, 
ցուցա    դրում, տարածում, վարձույթ և 
վարձա կալություն. զվարճությունների հար-
ցերով տեղեկատվություն. օնլայն ինտեր-
ակտիվ զվարճություններ. զվարճալի 
շոու ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի 
և երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի 
արտադրություն հեռուստատեսային, մալու-
խային, արբանյակային, ձայնա- և տեսա- 
զանգվածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և էլեկտրո-
նային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 
զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-
ծրագրեր և հաղորդումներ ուղիղ եթերում. 
ներկայացումների ցուցադրում ուղիղ եթերում. 
թատերականացված ներկայացումներ. էստրա-
դային դերասանների, կոնֆերանս վարողների 
և շոու-ծրագրերի հաղորդավարների ծառա-
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140643 (111) 22565
(220) 28.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.04.2024

(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
լոսյոններ սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. 
հակաքրտինքային անուշաբույր միջոցներ 
(անտիպերսպիրանտներ). բուրավետ յուղեր, 
յուղեր արոմաթերապիայի համար. արհես-
տական թարթիչներ և եղունգներ. մանկական 
յուղ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
խոնավ անձեռոցիկներ մանուկներին մաքրելու 
համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի ցանափոշի 
(տալկ) մարմնի համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի քսուքներ, 
լոսյոններ, դիմափոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի 
փրփուր. օդեկոլոններ. կոսմետիկական 
միջոցներ. ատամների խնամքի միջոցներ. 
հոտազերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, 
ցանափոշի. անձնական օգտագործման 
եթերային յուղեր. կոպերի մատիտներ և 
կոպերի ընդգծման հեղուկ միջոցներ. կոպերի 
ստվերաներկ. հոնքերի մատիտներ. փոշի. 
քսուքներ դեմքի համար. լոսյոններ դեմքի 
համար. դիմակներ դեմքի համար. սկրաբներ 
դեմքի համար. պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնական օգտա-
գործման բուրումնավետարարներ (անուշա-
բույր նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի 
լավորակիչներ. մազերի շամպուններ. մազերի 
մուսեր. մազերի քսուքներ. մազերի լաքեր 
(աերոզոլներ). ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. 
ձեռքի օճառներ. շուրթերի բալասաններ. 
շրթներկ. շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. 
շուրթերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկներ. 
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պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. 
ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր 
խառնուրդներ, պոպուրի. անուշաբույր 
նյութեր տարածքների համար. սափրման 
քսուքներ. մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) 
արդուզարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. 
արևայրուքի կոսմետիկական միջոցներ, 
լուսապաշտպան միջոցներ. շրթներկի 
պատյաններ.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգ-
ման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 

DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ 
և համակարգիչներ. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնասկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնը վերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարքված 
տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկներ (կամկոր-
դերներ). լուսանկարչական, հեռուստա-, տեսա- 
և կինոխցիկներ. կոմպակտ սկավառակներ 
(CD-ROM), հաստատուն հիշողություն (ՀՀ) 
կոմպակտ սկավառակի վրա. կոմպակտ 
սկավառակների (ՀՀ) սկավառակավարներ. 
կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) գրառման 
սարքեր. բջջային հեռախոսներ. բջջային 
հեռախոսների աքսեսուարներ. բջջային 
հեռախոսների պատյաններ, տուփեր. 
երաժշտական գրառումներ պարունակող 
չիպեր. բջջային հեռախոսների դիմային 
վահաններ (պանելներ). կոմպակտ սկավա-
ռակների նվագարկիչներ (փլեյերներ). 
կոմպակտ սկավառակների ձայնագրիչներ. 
կոմպակտ սկավառակներ. համակարգչա-
յին խաղային ծրագրեր. պարկուճներ 
(քարթրիջներ) և սկավառակներ տեսախա-
ղերի, համակարգչային խաղերի համար, 
տեսախաղերով և համակարգչային խաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչների ապա-
րատային միջոցներ. համակարգիչների ստեղ-
նաշարեր. համակարգիչների մոնիտորներ, 
դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկ ներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. 
հա մա  կար գչային ծրագրային արտադրանք. 
ան լար հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- 
և ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). 
DVD նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
ձայնա գրիչներ. թվային ունիվերսալ 
սկավառակներ. թվային տեսասկավառակ-
ներ. նախապես գրառված օպտիկական 
և մագնիսաօպտիկական սկավառակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվյալների 
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օպտի կական և մագնիսաօպտիկական նվա-
գարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, 
քթակնոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակարգեր. 
անձնական թվային օգնականներ. տպիչ-
ներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
հեռուստացույցներ. տեսախցիկներ. տեսակա-
սետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավառակ-
ներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոսներ. 
տեսագրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ համակարգիչների հետ օգտա-
գործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. ծծակներով մանկական շշեր. 
հոգնաներ. մանկական ատամների օղակներ. 
դեղորայքի գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. 
մանկական շշերի ծծակներ. բժշկական 
ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտոկցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 

բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքածածկեր. 
թիակներ. ազդանշանային շչակներ. 
հեծանիվների շարժիչներ. հեծանիվների 
զանգեր. հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների 
անիվներ. սայլակների (տրանսպորտային 
միջոցների) անվակներ. մանկասայլակներ. 
հեծանիվների զամբյուղիկներ. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. օդապոմպեր (տրանսպոր-
տային միջոցների պարագաներ). հեծանիվների 
պոմպեր. տրանսպորտային միջոցների 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ.ավտո մո-
բիլների արևապաշտպան հարմարանքներ. 
հեծանիվների շրջանակներ. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների անվտանգության 
գոտիներ. հեծանիվների ղեկեր. սահնակներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). հեծանիվների և 
մոտոցիկլետների թամբեր. տրանսպորտային 
միջոցների բեռնացանցեր. հեծանիվների 
ապահովական ցանցեր. տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգ մանկանստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցներ. 
գոլֆի սայլակներ. մթերքների սայլակներ. 
հեծանիվների շրջադարձի ցուցիչներ. 
տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի 
ցուցիչներ. հեծանիվների շղթաներ. 
մանկա սայլակների պատյաններ, ծածկոց-
ներ. տրանսպորտային միջոցների 
ղեկերի ծածկոցներ. հեծանիվների կամ 
մոտոցիկլետների թամբերի ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
ծածկոցներ. հեծանիվների ժանանիվներ. 
հեծանիվների դողեր. հեծանիվների հակա-
ցեխային վահանակներ.

 դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված կիսան-
դրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական իրեր). 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի 
ժամացույցների). ականջօղեր. թանկարժեք 
իրեր. ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. 
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շղթաներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ 
մետաղներից բանալիների կախոցներ. 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
վզի շղթաներ. մանյակներ. փողկապների, վզի 
թաշկինակների օղլակներ. մետաղադրամներ 
ոչ դրամաշրջանառության համար. դեկո-
րատիվ քորոցներ. կախոցներ, կուլոններ. 
մատանիներ (ոսկերչական իրեր). «բոլո» տիպի 
փողկապների, բարակ երիզների տեսքով 
փողկապների սահող սեղմակներ. դադարումով 
վայրկյանաչափներ. փողկապների սեղմակներ. 
փողկապների ճարմանդներ. փողկապների 
քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամացույցներ. 
ժամացույցների ապարանջաններ. ժամա-
ցույցների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխանիզմների տուփերի պատյաններ. 
ժամացույցների շղթաներ. ժամացույցների 
գոտիներ. ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական 
մատանիներ. ապարանջան-ժամացույցներ. 
բանալիների կաշվե շղթաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա-
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթե թավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. սուրբ ծննդյան 

քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. 
զարգացման գրքեր երեխաների համար. 
թղթե տակդիրներ, մատուցարաններ. մետա-
ղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 
գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. 
շնորհավորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր. 
ամսագրեր, հանդեսներ, պարբերականներ. 
քարտեզներ. մարկերներ. նոթատետրեր. 
ծեփման նյութեր, ծեփման կավ և պլաստիլին. 
տեղեկագրեր. լրագրեր, թերթեր. թուղթ 
գրառումների համար. բլոկնոտներ, ծոցա-
տետրեր, տետրեր. բլոկնոտների, ծոցա-
տետրերի և տետրերի թերթեր. նկարներ. 
թղթե դրոշներ. թղթե աքսեսուարներ, 
հուշանվերներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների համար. թղթե 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր նվերների 
փաթեթավորման համար. թղթե վիմպելներ, 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, անձե-
ռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերական 
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հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմներ. լուսանկարներ. պատկերային 
փորա գրանկարներ (գրավյուրա), էստամպներ. 
նկարա զարդ գրքեր. պատկերներ, դիմա-
նկարներ. փոստային բացիկներ. ազդագրեր, 
ցուցապաստառներ. տպագրված պարգևներ, 
հրովարտակներ. տպագրված վկայագրեր, 
վկայականներ. տպագրված հրավերներ. 
տպագրված մենյուներ. բաղադրատոմսերի 
գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմակնիքներ 
և շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, 
փաթեթներ. գնահատականների, հաշվի 
արդյունքների և միավորների անցկացման 
քարտեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. կարիչներ 
(ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ և 
նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու 
պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. սպորտային 
պայուսակներ տարբեր նպատակների համար. 
պայուսակներ ատլետիկայով զբաղվելու 
համար. ուսապարկեր նորածինների տեղա-
փոխման համար (կենգուրու). ուսա պարկեր. 
լողափնյա պայուսակներ. պայուսակներ 
գրքերի համար, պորտֆելներ. պատյաններ 
այցեքարտերի, հեռախոսային քարտերի 
համար. քսակներ մանրադրամի համար. 
քսակներ մետաղադրամի համար. պայու-
սակներ բարուրների, խանձարուրների համար. 
իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. գոտկատեղի 
պայուսակներ, դրամապանակներ. մարմնա-
մարզության և սպորտային դահլիճների 
պայուսակներ. պայուսակներ, կանացի 
պայուսակներ. ուսապայուսակներ. բանալիների 
պատյաններ. ուղեբեռների, ձեռքի բեռների 
տեղափոխման պայուսակներ և ճամպրուկներ. 
ուղեբեռների, ձեռքի բեռների տեղափոխման 
պայուսակների և ճամպրուկների պիտակ-
ներ. պայուսակներ կարճաժամկետ ճանա-

պարհորդությունների համար. քսակներ. երկար 
փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-
պայուսակներ. դրամապանակներ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. փչովի ներքնակներ 
զբոսարշավների, քեմփինգների համար. 
օրորոցներ. մահճակալներ. նստարաններ. 
գրապահարաններ, դարակներ և գրա դա-
րակներ. դուրսքաշովի արկղերով պահարան-
ներ, կոմոդներ, բրգաձև դարակներ (կահույք 
ամանեղենի համար). աթոռներ. լուսանկարների 
ամրացման և ցուցադրման սեղմակներ, 
ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակներ և սևե-
ռակներ. զգեստապահարաններ, կախիչներ. 
համակարգիչների կահույք. համակարգիչների 
ստեղնաշարերի հենակալներ և դարակներ. 
մանկական մահճակալներ. բազմոցներ, 
թախտեր, բազկաթոռներ. դեկորատիվ 
փայլուն զարդարանքներ. շարժական մասե-
րով դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ և 
քանդակներ (մոբայլներ). գրասեղաններ, 
աշխատասեղաններ. ըմպելիքների ծղոտիկ-
ներ. քանդակած և փորագրված քարե 
զարդարանքներ ափսեների, սկավառակների, 
տախտակների տեսքով. ոսկրից, գիպսից, 
պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 
դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ 
և աթոռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). 
պլաստմասսայից զարդարանքներ նվերների 
փաթեթավորումների համար. ձեռքի 
հովհարներ. ձեռքի հայելիներ. տուփեր, 
պատյաններ զարդերի և ոսկերչական 
իրերի համար (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). բանալիների կախոցներ, 
պատյաններ (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). պարտեզի կահույք. 
երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի բազմոց-
բազկաթոռներ. ամսագրերի հենակալներ. 
ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ 
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փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար 
նախատեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ 
նստա րաններ ոտքերի համար. պլաստմաս-
սայից զարդեր երեկույթների համար. 
հենակալ ներ, պատվանդաններ. նկարների 
շրջանակ ներ. բարձեր. մետաղալարից և 
մետաղից պատրաստված հենակալներ, 
հենակներ, կանգնակներ և դարակաշարեր 
բույսերի համար. պատի դեկորատիվ 
զարդարանքներ ափսեների, սկավառակների 
և տախտակների տեսքով. պլաստմասսայից 
դրոշակներ. պլաստմասսայից ցուցանակներ, 
քարտեր և բաջեր անունը նշելու համար. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ և քարտեր 
լիցենզիայի համարը նշելու համար. 
պլաստմասսայից դրոշմներ, հուշադրոշներ 
(վիմպելներ). պլաստմասսայից զարդարանքներ 
տորթերի, կեքսերի և հրուշակների համար. 
ծովային խեցիներ. ննջապարկեր. սեղաններ. 
խաղալիքների արկղեր. հենակներ, 
կանգնակներ հովանոցների համար. 
ամբար ձիկ շերտավարագույրներ. քամու, 
հող մային զանգակներ. վարագույրների, գալա-
րավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ըմպելիքների 
սպասք. ըմպելիքների ապակե սպասք. 
թռչունների տնակներ. խոր ամաններ, 
գավաթներ, սկահակներ. ավելներ, ցախա-
վելներ. տապակներ, թավաներ. թխվածքների 
կաղապարներ. տորթերի մատուցարաններ, 
տակդիրներ. մոմակալներ (բացառությամբ թան-
կարժեք մետաղներից պատրաստվածների). 
մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես 
անձեռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման 
համար). ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 

նպատակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ 
և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 
դեկորատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական 
արձանիկներ. ծաղիկների սկահակներ, ծաղկա-
մաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. 
մեկուսիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից 
բաժակներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. 
ափսեներ. օճառների կալիչներ, բռնիչներ. 
թեյնիկներ. թեյի հավաքածուներ, թեյի 
սպասք. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ատամի 
խոզանակներ. մատուցարաններ. կասկարա, 
կերակրատեսակների տակդիրներ. ջերմա_
պահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանա-
ծագործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և 
թաշկինակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալների 
առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովանի-
ներ և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. 
սավաններ. մահճակալների փեշեր. անկողնու 
ծածկոցներ. վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի 
հյուսվածքով բամբակեղեն գործվածքներ. 
մանկական վերմակներ. գործվածքի 
տակդիրներ. գործվածքային անձեռոցիկներ. 
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գործվածքային դրոշակներ. գործվածքային 
դրոշներ. մգդակած բամբակե վերմակներ. 
հակահարվածային դնովի կողեզրեր մանկա-
կան մահճակալների համար. վարագույրներ, 
գալարավարագույրներ. կտորից դրոշակներ, 
դրոշներ. ֆետրե դրոշներ. գոլֆի սրբիչներ. 
ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի թաշկինակներ. 
գլխանոցներով (կնգուղաձև) սրբիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցի սրբիչներ. թաթմաններ, ձեռնոց-
ներ վառարանների և ջեռապահարանների 
համար. բարձի երեսներ. բարձերի ծածկոցներ. 
կերակրակաթսաների բռնիչներ, տակդիրներ. 
մգդակած, լաթերից կարած վերմակներ. 
լողանալու մանկական սավանիկներ, բամբակե 
ծածկոցներ, ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե 
վերմակներ, ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, 
մարմին և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, 
խավավոր անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե 
վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. 
լողափի կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ 
(հագուստ). մանկական կրծքակալներ. 
բիկինիներ. սպորտային բաճկոններ, թեթև 
վերնազգեստներ (բլեյզերներ). բուտսեր, 
կարճաճիտ կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ. 
թիթեռնիկ-փողկապներ. կրծկալներ (բյուս-
հալտեր). կեպիներ, գլխարկներ. տաբատ-
ների վրայից հագնելու հատուկ շորտեր 
կովբոյների համար. գործվածքային ման կական 
կրծքակալներ. վերարկուներ, մանտոներ. 
զգեստներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի շապիկներ. 
հելլոուինի կոստյումներ. գլխարկիկներ, 
կանացի գլխարկներ. գլխա կապեր. գուլպեղեն, 
տրիկոտաժեղեն. նորածինների, մանուկների 
հագուստ. բաճկոններ, ժակետներ, պիջակներ. 
ջինսեր. ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, 
շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած 
գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ. փողկապներ և վզկապներ. 

գիշերաշապիկ ներ. պենյուարներ, երկար 
գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնաշապիկներ. 
պիժամաներ. վարտիքներ, փոխաններ, շալվար-
ներ, անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. 
պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ 
հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկա մաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային 
մաշիկներ, հողաթափներ. գիշերազգեստներ, 
ննջազգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տա բատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, 
տոլստովկաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, 
ենթադաստակի կապեր, բազպաններ. 
թանկարժեք մետաղից ծայրակալներով «բոլո» 
տիպի փողկապներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառ-
ներ. մանածագործական պաստառներ. 
գորգային ծածկույթների հարթակներ, 
տակդիրներ. հատակի վինիլային ծածկույթներ. 
դահուկային թեքության ծածկույթներ. 
հատակածածկույթներ. ոտքերը սրբելու 
ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. խսիրներ, 
ուղեգորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. շարժական խաղեր ճկունության, 
կարողության զարգացման համար. շարժական 
ֆիգուրներ, դրանց մասեր և պարագաներ. 
սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ 
մանկական խաղալիքներ տարբեր տեսակի 
գործունեության զարգացման համար, 
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բազմաֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ. 
բադմինտոնի հավաքածուներ. փուչիկներ. 
բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. 
լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 
բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների 
աքսեսուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 
խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական 
խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ 
աշխույժ խաղերի համար. լրակազմի տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ և սարքեր՝ 
խաղաքարտային խաղեր, քարտերով խաղեր 
խաղալու համար. ձկնորսական պարագաներ. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների նշիչներ (մարկերներ). շարժական, 
դյուրատար սարքեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար. հոկեյի տափօղակներ. փչովի 
խաղալիքներ. նկարներ, պատկերներ 
կազմելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ և փազլներ. 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. խաղեր-
անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. գնդիկներ 
(մանկական խաղ). կառավարումով խաղեր. 
մեխանիկական խաղալիքներ. երաժշտական 
խաղալիք-զարդատուփեր. երաժշտական 
խա ղալիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր 
խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան 

փաթիլներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժական 
ֆիգուրներ-խաղալիքներ, ֆիգուրներ-խաղա-
լիքներ աշխույժ խաղերի համար. դույ-
լերից, թիակներից և բահերից բաղկացած 
խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշարժվող 
խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, խաղա-
լիք բջջային հեռախոսներ. խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ. խաղալիք 
ինքնագլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). 
խաղալիք ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. 
խաղալիք նմուշներով հավաքածուներ 
նախա սիրական զբաղմունքների համար. 
խաղալիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. խաղալիք 
դրամարկղեր. խաղալիք բեռնատար մեքե-
նաներ. խաղալիք ժամացույցներ. ջրացայտիչ 
խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. յո-յո 
խաղալիքներ. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. պանիրներ. 
պանիրների և կրեկերների համադրություններ. 
քսվող պանիր (սփրեդ), հալած պանիր. 
ցուկատներ. շոկոլադե կաթ. կաթնային և 
թթվակաթնային մթերքներ, բացառությամբ 
պաղպաղակի, կաթնային պաղպաղակի և 
սառեցված յոգուրտների. սոուսներ (մրգային) 
թաթախման համար. չորացված մրգեր. ըմպելի 
յոգուրտներ. սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած 
առավելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 
բանջարեղենից. մրգային մուրաբաներ, 
ջեմեր, շաքարի օշարակում եփված մրգեր. 
մրգերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
մսային մթերքներ. մշակված ընկույզներ. 
գետնանուշի յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. 
կարտոֆիլի հիմքով նախուտեստներ. չոր 
կաթ. չամիչ. համակցված նախուտեստներ՝ 
հիմնականում բաղկացած մշակված մրգերից, 
մշակված ընկույզներից և (կամ) չամիչից. 
ապուրներ. ապուրային խառնուրդներ. դոնդողի 
հիմքով քաղցր աղանդեր. յոգուրտներ. 
կաթնային կոկտեյլների պատրաստման հիմքեր 
և բաղադրություններ. 
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) 
և սագո.   ալյուր   և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. օղաբլիթներ, 
պոզիկներ. թխվածքաբլիթներ (չորաբլիթներ). 
հացահատիկային ուտեստներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային բաղադրություններ. 
փչովի ծամոն. քաղցր խմորից պատրաստված 
հրուշակեղեն առավելապես լցոնով. փոշիներ, 
բաղադրություններ և խառնուրդներ ալրային 
հրուշակեղենի, կեքսերի, պուդինգների պատ-
րաստման համար. անուշեղեն, սառնաշաքար. 
ուտելի զարդարանք անուշեղենից և 
սառնաշաքարից հրուշակեղենի համար. 
կետչուպ. հացահատիկային հիմքով 
նախուտեստներ. ծամոններ. շոկոլադ. շոկոլա-
դային ըմպելիքներ. կակաո-ըմպելիքներ. 
կոնաձև վաֆլե բաժակներ պաղպաղակի 
համար. տնական չորաբլիթներ, բուլկիներ. 
եգիպտացորենի, սիմինդրի հիմքով թեթև 
նախուտեստներ. կրեկերներ. պատրաստի 
սենդվիչներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
դոնդողային աղանդեր, քաղցր ուտեստներ. 
սառեցված հրուշակեղեն և քացրավենիք. 
առավելապես մակարոնեղենից կամ 
բրնձից բաղկացած սառեցված ուտեստներ. 
սառեցված յոգուրտ. կաթնային պաղպաղակ. 
մատուտակային կոնֆետներ. պաստեղ, 
զեֆիր. մայոնեզ. ձիթաբլիթներ, կեքսեր, 
մաֆֆիններ. մանանեխ. լապշա. վարսակի 
ալյուր. բլիթներ. բլիթների պատրաստման 
փոշիներ, բաղադրություններ և խառնուրդներ. 
մակարոնեղեն. ալրային հրուշակեղեն. 
բլիթների օշարակներ. կարկանդակներ. պիցա. 
ադիբուդի. կրենդելներ աղով. պուդինգներ. 
ռուլետներ. դրեսինգներ աղցանների համար 
(համեմունքներով սոուսներ). սոուսներ. 
շարբաթ, մրգային պաղպաղակ. ամոքանք. 
տորտիլաներ (ցորենի, եգիպտացորենի 
բլիթներ, թխուկներ). վաֆլի.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրություններ. խմելու 

ջուր. անուշաբույր և համային հավելումներով 
ջուր. բուրավետացված մրգային ըմպելիքներ. 
հյութերի հիմքով խտանյութեր. լիմոնադներ. 
պունշ (կոկտեյլներ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներից). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այն 
է՝ գազավորված ըմպելիքներ. մրգահյութի 
պարունակությամբ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սմուզիներ (մրգային կամ բանջարեղենային 
հյութերի հիմքով ըմպելիքներ). գազավորված 
ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ, այն է՝ սպորտային 
ըմպելիքներ, էներգետիկ ըմպելիքներ. 
օշարակներ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
պատրաստման համար. սեղանի հանքային 
ջուր. բանջարեղենային հյութեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյունների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղե կատվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. դեպի համացանց մուտքի ապա-
հովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական ալիք ներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատ կերների փոխանցում համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
ռադիոհաղորդում. թելքաօպտիկական կապ. 
 ռադիո հեռախոսային կապ. կապ՝ համա-
կարգչային տերմինալների օգտա գործումով. 
արբանյակային կապ. հեռագրական 
կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային 
կապ. փեյջինգային ծառայություն՝ 
ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործումով. 
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հեռուստակոնֆերանսներ. բաժանորդային 
հեռագրական ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. երթուղման 
և միացման հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ. հեռագրական կապի տրա-
մադրման ծառայություններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր -
պում. կինոնկարների արտադրություն, 
ցուցա դրում, տարածում, վարձույթ և վարձակա-
լություն. հեռուստա- և ռադիոհաղորդումն երի 
արտադրություն, ցուցադրում, տարա  ծում, 
վարձույթ և վարձակալություն. ձայնա- և 
տեսագրությունների արտադրություն, 
ցու ցա  դրում, տարածում, վարձույթ և 
վար ձա կալություն. զվարճությունների հար -
ցերով տեղեկատվություն. օնլայն ինտեր-
ակտիվ զվարճություններ. զվարճալի 
շոու ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի 
և երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի 
արտադրություն հեռուստատեսային, մալու-
խային, արբանյակային, ձայնա- և տեսա- 
զանգվածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և էլեկտրո-
նային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 
զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-
ծրագրեր և հաղորդումներ ուղիղ եթերում. 
ներկայացումների ցուցադրում ուղիղ եթերում. 
թատերականացված ներկայացումներ. էստրա-
դային դերասանների, կոնֆերանս վարողների 
և շոու-ծրագրերի հաղորդավարների ծառա-
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140644 (111) 22566
(220) 28.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.04.2024
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
լոսյոններ սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. 
հակաքրտինքային անուշաբույր միջոցներ 
(անտիպերսպիրանտներ). բուրավետ յուղեր, 
յուղեր արոմաթերապիայի համար. արհես-
տական թարթիչներ և եղունգներ. մանկական 
յուղ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
խոնավ անձեռոցիկներ մանուկներին մաքրելու 
համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի ցանափոշի 
(տալկ) մարմնի համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի քսուքներ, 
լոսյոններ, դիմափոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի 
փրփուր. օդեկոլոններ. կոսմետիկական 
միջոցներ. ատամների խնամքի միջոցներ. 
հոտազերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, 
ցանափոշի. անձնական օգտագործման 
եթերային յուղեր. կոպերի մատիտներ և 
կոպերի ընդգծման հեղուկ միջոցներ. կոպերի 
ստվերաներկ. հոնքերի մատիտներ. փոշի. 
քսուքներ դեմքի համար. լոսյոններ դեմքի 
համար. դիմակներ դեմքի համար. սկրաբներ 
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դեմքի համար. պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնական 
օգտագործման բուրումնավետարարներ (անու-
շաբույր նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի 
լավորակիչներ. մազերի շամպուններ. մազերի 
մուսեր. մազերի քսուքներ. մազերի լաքեր 
(աերոզոլներ). ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. 
ձեռքի օճառներ. շուրթերի բալասաններ. 
շրթներկ. շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. 
շուրթերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. 
ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր 
խառնուրդներ, պոպուրի. անուշաբույր 
նյութեր տարածքների համար. սափրման 
քսուքներ. մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) 
արդուզարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. 
արևայրուքի կոսմետիկական միջոցներ, 
լուսապաշտպան միջոցներ. շրթներկի 
պատյաններ.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ 
և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնասկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնը վերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներ սարքված 
տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկներ (կամկոր-
դերներ). լուսանկարչական, հեռուստա-, տեսա- 
և կինոխցիկներ. կոմպակտ սկավառակներ 
(CD-ROM), հաստատուն հիշողություն (ՀՀ) 
կոմպակտ սկավառակի վրա. կոմպակտ 
սկավառակների (ՀՀ) սկավառակավարներ. 
կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) գրառման 
սարքեր. բջջային հեռախոսներ. բջջային 
հեռախոսների աքսեսուարներ. բջջային 
հեռախոսների պատյաններ, տուփեր. 
երաժշտական գրառումներ պարունակող 
չիպեր. բջջային հեռախոսների դիմային 
վահաններ (պանելներ). կոմպակտ սկա-
վառակների նվագարկիչներ (փլեյերներ). 
կոմպակտ սկավառակների ձայնագրիչներ. 
կոմպակտ սկավառակներ. համակարգչային 
խաղային ծրագրեր. պարկուճներ (քարթրիջ-
ներ) և սկավառակներ տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի համար, 
տեսախաղերով և համակարգչային խաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակ-
ներ. համակարգիչներ. համակարգիչների 
ապարա տային միջոցներ. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. համակարգիչների մոնիտորներ, 
դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկներ. 
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համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
անլար հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- 
և ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). 
DVD նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
ձայնագրիչներ. թվային ունիվերսալ 
սկավառակներ. թվային տեսասկավառակներ. 
նախապես գրառված օպտիկական և 
մագնիսաօպտիկական սկավառակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվյալների 
օպտիկական և մագնիսաօպտիկական 
նվագարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, 
քթակնոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակար-
գեր. անձնական թվային օգնականներ. 
տպիչներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
հեռուստացույցներ. տեսախցիկներ. տեսակա-
սետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավառակ-
ներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոսներ. 
տեսագրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ համակարգիչների հետ 
օգտագործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. ծծակներով մանկական շշեր. 
հոգնաներ. մանկական ատամների օղակներ. 

դեղորայքի գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. 
մանկական շշերի ծծակներ. բժշկական 
ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտոկցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքածածկեր. 
թիակներ. ազդանշանային շչակներ. 
հեծանիվների շարժիչներ. հեծանիվների 
զանգեր. հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների 
անիվներ. սայլակների (տրանսպորտային 
միջոցների) անվակներ. մանկասայլակներ. 
հեծանիվների զամբյուղիկներ. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. օդապոմպեր (տրանս-
պորտային միջոցների պարագաներ). 
հեծանիվների պոմպեր. տրանսպորտային 
միջոցների հակահափշտակիչ հարմարանքներ.
ավտոմոբիլների արևապաշտպան հարմա-
րանքներ. հեծանիվների շրջանակներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
անվտանգության գոտիներ. հեծանիվների 
ղեկեր. սահնակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). հեծանիվների և մոտոցիկլետների 
թամբեր. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնացանցեր. հեծանիվների ապահովական 
ցանցեր. տրանսպորտային միջոցների 
անվտանգ մանկանստոցներ. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցներ. գոլֆի սայլակներ. 
մթերքների սայլակներ. հեծանիվների 
շրջադարձի ցուցիչներ. տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչներ. 
հեծանիվների շղթաներ. մանկասայլակների 
պատյաններ, ծածկոցներ. տրանսպորտային 
միջոցների ղեկերի ծածկոցներ. հեծանիվների 
կամ մոտոցիկլետների թամբերի ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
ծածկոցներ. հեծանիվների ժանանիվներ. 
հեծանիվների դողեր. հեծանիվների 
հակացեխային վահանակներ.

 դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
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կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կիսանդրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի 
ժամացույցների). ականջօղեր. թանկարժեք 
իրեր. ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. 
շղթաներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ 
մետաղներից բանալիների կախոցներ. 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
վզի շղթաներ. մանյակներ. փողկապների, վզի 
թաշկինակների օղլակներ. մետաղադրամներ 
ոչ դրամաշրջանառության համար. դեկո-
րատիվ քորոցներ. կախոցներ, կուլոններ. 
մատանիներ (ոսկերչական իրեր). «բոլո» տիպի 
փողկապների, բարակ երիզների տեսքով 
փողկապների սահող սեղմակներ. դադարումով 
վայրկյանաչափներ. փողկապների սեղմակներ. 
փողկապների ճարմանդներ. փողկապների 
քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամացույցներ. 
ժամացույցների ապարանջաններ. ժամա-
ցույցների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխանիզմների տուփերի պատյաններ. 
ժամացույցների շղթաներ. ժամացույցների 
գոտիներ. ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական 
մատանիներ. ապարանջան-ժամացույցներ. 
բանալիների կաշվե շղթաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 

գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. սուրբ ծննդյան 
քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. 
զարգացման գրքեր երեխաների համար. 
թղթե տակդիրներ, մատուցարաններ. 
մետաղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 
գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. միան-
գամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. 
շնորհավորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր. 
ամսագրեր, հանդեսներ, պարբերականներ. 
քարտեզներ. մարկերներ. նոթատետրեր. 
ծեփման նյութեր, ծեփման կավ և պլաստիլին. 
տեղեկագրեր. լրագրեր, թերթեր. թուղթ 
գրառումների համար. բլոկնոտներ, 
ծոցատետրեր, տետրեր. բլոկնոտների, ծոցա-
տետրերի և տետրերի թերթեր. նկարներ. 
թղթե դրոշներ. թղթե աքսեսուարներ, 
հուշանվերներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների համար. թղթե 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
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համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր նվերների 
փաթեթավորման համար. թղթե վիմպելներ, 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, անձե-
ռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերական 
հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմներ. լուսանկարներ. պատկերային 
փորագրանկարներ (գրավյուրա), էստամպներ. 
նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, դիմա-
նկարներ. փոստային բացիկներ. ազդագրեր, 
ցուցապաստառներ. տպագրված պարգևներ, 
հրովարտակներ. տպագրված վկայագրեր, 
վկայականներ. տպագրված հրավերներ. 
տպագրված մենյուներ. բաղադրատոմսերի 
գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմակնիքներ 
և շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, 
փաթեթներ. գնահատականների, հաշվի 
արդյունքների և միավորների անցկացման 
քարտեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. կարիչներ 
(ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ և 
նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու 
պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. սպորտային 
պայուսակներ տարբեր նպատակների համար. 
պայուսակներ ատլետիկայով զբաղվելու 
համար. ուսապարկեր նորածինների տեղա-
փոխման համար (կենգուրու). ուսապարկեր. 
լողափնյա պայուսակներ. պայուսակներ 
գրքերի համար, պորտֆելներ. պատյաններ 
այցեքարտերի, հեռախոսային քարտերի 
համար. քսակներ մանրադրամի համար. 

քսակներ մետաղադրամի համար. պայու-
սակներ բարուրների, խանձարուրների համար. 
իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. գոտկատեղի 
պայուսակներ, դրամապանակներ. մարմնա-
մարզության և սպորտային դահլիճների 
պայուսակներ. պայուսակներ, կանացի պայու-
սակներ. ուսապայուսակներ. բանալիների 
պատյաններ. ուղեբեռների, ձեռքի բեռների 
տեղափոխման պայուսակներ և ճամպրուկներ. 
ուղեբեռների, ձեռքի բեռների տեղափոխման 
պայուսակների և ճամպրուկների պիտակներ. 
պայուսակներ կարճաժամկետ ճանապար-
հորդությունների համար. քսակներ. երկար 
փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-
պայուսակներ. դրամապանակներ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. փչովի ներքնակներ 
զբոսարշավների, քեմփինգների համար. 
օրորոցներ. մահճակալներ. նստարաններ. 
գրապահարաններ, դարակներ և գրադա-
րակներ. դուրսքաշովի արկղերով պահա րան-
ներ, կոմոդներ, բրգաձև դարակներ (կահույք 
ամանեղենի համար). աթոռներ. լուսանկարների 
ամրացման և ցուցադրման սեղմակներ, 
ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակներ և 
սևեռակներ. զգեստապահարաններ, կախիչներ. 
համակարգիչների կահույք. համակարգիչների 
ստեղնաշարերի հենակալներ և դարակներ. 
մանկական մահճակալներ. բազմոցներ, 
թախտեր, բազկաթոռներ. դեկորատիվ 
փայլուն զարդարանքներ. շարժական 
մասերով դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ 
և քանդակներ (մոբայլներ). գրասեղաններ, 
աշխատասեղաններ. ըմպելիքների ծղոտիկ-
ներ. քանդակած և փորագրված քարե 
զարդարանքներ ափսեների, սկավառակների, 
տախտակների տեսքով. ոսկրից, գիպսից, 
պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 
դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ 
և աթոռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). 
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պլաստմասսայից զարդարանքներ նվերների 
փաթեթավորումների համար. ձեռքի 
հովհարներ. ձեռքի հայելիներ. տուփեր, 
պատյաններ զարդերի և ոսկերչական 
իրերի համար (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). բանալիների կախոցներ, 
պատյաններ (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). պարտեզի կահույք. 
երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի բազմոց-
բազկաթոռներ. ամսագրերի հենակալներ. 
ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ 
փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար 
նախատեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ 
նստարաններ ոտքերի համար. պլաստմասսայից 
զարդեր երեկույթների համար. հենակալներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր. մետաղալարից և մետաղից 
պատրաստված հենակալներ, հենակներ, 
կանգնակներ և դարակաշարեր բույսերի 
համար. պատի դեկորատիվ զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների և տախտակների 
տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ, քարտեր և 
բաջեր անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցանակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսայից 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. ծովային խեցիներ. 
ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների 
արկղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ըմպելիքների 
սպասք. ըմպելիքների ապակե սպասք. 
թռչունների տնակներ. խոր ամաններ, 

գավաթներ, սկահակներ. ավելներ, ցախա-
վելներ. տապակներ, թավաներ. թխվածքների 
կաղապարներ. տորթերի մատուցարաններ, 
տակդիրներ. մոմակալներ (բացառությամբ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածների). 
մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես 
անձեռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման 
համար). ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 
նպատակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ 
և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 
դեկորատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական 
արձանիկներ. ծաղիկների սկահակներ, 
ծաղկամաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. մեկու-
սիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից 
բաժակներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. 
ափսեներ. օճառների կալիչներ, բռնիչներ. 
թեյնիկներ. թեյի հավաքածուներ, թեյի 
սպասք. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ատամի 
խոզանակներ. մատուցարաններ. կասկարա, 
կերակրատեսակների տակդիրներ. ջերմա-
պահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածա-
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և 
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թաշկինակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալների 
առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովանիներ 
և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. սավաններ. 
մահճակալների փեշեր. անկողնու ծածկոցներ. 
վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի հյուսվածքով 
բամբակեղեն գործվածքներ. մանկական 
վերմակներ. գործվածքի տակդիրներ. 
գործվածքային անձեռոցիկներ. գործվածքային 
դրոշակներ. գործվածքային դրոշներ. մգդակած 
բամբակե վերմակներ. հակահարվածային 
դնովի կողեզրեր մանկական մահճակալների 
համար. վարագույրներ, գալարավարագույրներ. 
կտորից դրոշակներ, դրոշներ. ֆետրե 
դրոշներ. գոլֆի սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. 
ձեռքի թաշկինակներ. գլխանոցներով 
(կնգուղաձև) սրբիչներ. սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության համար. խոհանոցի սրբիչներ. 
թաթմաններ, ձեռնոցներ վառարանների և 
ջեռապահարանների համար. բարձի երեսներ. 
բարձերի ծածկոցներ. կերակրակաթսաների 
բռնիչներ, տակդիրներ. մգդակած, լաթերից 
կարած վերմակներ. լողանալու մանկական 
սավանիկներ, բամբակե ծածկոցներ, 
ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե վերմակներ, 
ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, 
մարմին և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, 
խավավոր անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե 
վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. 
լողափի կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ 
(հագուստ). մանկական կրծքակալներ. 
բիկինիներ. սպորտային բաճկոններ, թեթև 
վերնազգեստներ (բլեյզերներ). բուտսեր, 
կարճաճիտ կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ. 
թիթեռնիկ-փողկապներ. կրծկալներ (բյուս-
հալտեր). կեպիներ, գլխարկներ. տաբատ-
ների վրայից հագնելու հատուկ շորտեր 
կովբոյների համար. գործվածքային մանկական 

կրծքակալներ. վերարկուներ, մանտոներ. 
զգեստներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի շապիկներ. 
հելլոուինի կոստյումներ. գլխարկիկներ, 
կանացի գլխարկներ. գլխա կապեր. գուլպեղեն, 
տրիկոտաժեղեն. նորա ծինների, մանուկների 
հագուստ. բաճկոններ, ժակետներ, պիջակներ. 
ջինսեր. ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, 
շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած 
գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ. փողկապներ և վզկապներ. 
գիշերաշապիկ ներ. պենյուարներ, երկար 
գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնաշապիկներ. 
պիժամա ներ. վարտիքներ, փոխաններ, շալվար-
ներ, անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. 
պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ 
հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկա մաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային 
մաշիկներ, հողաթափներ. գիշերազգեստներ, 
ննջազգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, 
տոլստովկաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, 
ենթադաստակի կապեր, բազպաններ. թան-
կարժեք մետաղից ծայրակալներով «բոլո» 
տիպի փողկապներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ. 
մանածագործական պաստառներ. գորգային 
ծածկույթների հարթակներ, տակդիրներ. 
հատակի վինիլային ծածկույթներ. դահուկային 
թեքության ծածկույթներ. հատակածածկույթներ. 
ոտքերը սրբելու ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. 
խսիրներ, ուղեգորգեր.
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դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. շարժական խաղեր ճկունության, 
կարողության զարգացման համար. շարժական 
ֆիգուրներ, դրանց մասեր և պարագաներ. 
սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ 
մանկական խաղալիքներ տարբեր տեսակի 
գործունեության զարգացման համար, 
բազմաֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ. 
բադմինտոնի հավաքածուներ. փուչիկներ. 
բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. 
լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 
բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների 
աքսեսուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 
խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական 
խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ 
աշխույժ խաղերի համար. լրակազմի տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ և սարքեր՝ 
խաղաքարտային խաղեր, քարտերով խաղեր 
խաղալու համար. ձկնորսական պարագաներ. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների նշիչներ (մարկերներ). շարժական, 
դյուրատար սարքեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար. հոկեյի տափօղակներ. փչովի 
խաղալիքներ. նկարներ, պատկերներ կազ-
մելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ և փազլներ. 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. խաղեր-
անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. գնդիկներ 
(մանկական խաղ). կառավարումով խաղեր. 

մեխանիկական խաղալիքներ. երաժշտական 
խաղալիք-զարդատուփեր. երաժշտական 
խաղա լիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր 
խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան 
փաթիլներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժա-
կան ֆիգուրներ-խաղալիքներ, ֆիգուրներ-
խաղալիքներ աշխույժ խաղերի համար. 
դույլերից, թիակներից և բահերից բաղկացած 
խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշարժվող 
խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, 
խաղալիք բջջային հեռախոսներ. խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ. խաղալիք 
ինքնագլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). 
խաղալիք ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. 
խաղալիք նմուշներով հավաքածուներ 
նախասիրական զբաղմունքների համար. 
խաղալիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. խաղալիք 
դրամարկղեր. խաղալիք բեռնատար 
մեքենաներ. խաղալիք ժամացույցներ. 
ջրացայտիչ խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. 
յո-յո խաղալիքներ. 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. օղաբլիթներ, 
պոզիկներ. թխվածքաբլիթներ (չորաբլիթներ). 
հացահատիկային ուտեստներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային բաղադրություններ. 
փչովի ծամոն. քաղցր խմորից պատրաստված 
հրուշակեղեն առավելապես լցոնով. փոշիներ, 
բաղադրություններ և խառնուրդներ ալրային 
հրուշակեղենի, կեքսերի, պուդինգների 
պատրաստման համար. անուշեղեն, սառնա-
շաքար. ուտելի զարդարանք անուշեղենից 
և սառնաշաքարից հրուշակեղենի համար. 
կետչուպ. հացահատիկային հիմքով 
նախուտեստներ. ծամոններ. շոկոլադ. 
շոկոլադային ըմպելիքներ. կակաո-ըմպելիքներ. 
կոնաձև վաֆլե բաժակներ պաղպաղակի 
համար. տնական չորաբլիթներ, բուլկիներ. 
եգիպտացորենի, սիմինդրի հիմքով թեթև 
նախուտեստներ. կրեկերներ. պատրաստի 
սենդվիչներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
դոնդողային աղանդեր, քաղցր ուտեստներ. 
սառեցված հրուշակեղեն և քացրավենիք. 
առավելապես մակարոնեղենից կամ 
բրնձից բաղկացած սառեցված ուտեստներ. 
սառեցված յոգուրտ. կաթնային պաղպաղակ. 
մատուտակային կոնֆետներ. պաստեղ, 
զեֆիր. մայոնեզ. ձիթաբլիթներ, կեքսեր, 
մաֆֆիններ. մանանեխ. լապշա. վարսակի 
ալյուր. բլիթներ. բլիթների պատրաստման 
փոշիներ, բաղադրություններ և խառնուրդներ. 
մակարոնեղեն. ալրային հրուշակեղեն. 

բլիթների օշարակներ. կարկանդակներ. պիցա. 
ադիբուդի. կրենդելներ աղով. պուդինգներ. 
ռուլետներ. դրեսինգներ աղցանների համար 
(համեմունքներով սոուսներ). սոուսներ. 
շարբաթ, մրգային պաղպաղակ. ամոքանք. 
տորտիլաներ (ցորենի, եգիպտացորենի 
բլիթներ, թխուկներ). վաֆլի.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյուն ների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղե կա տվություն հեռակառավարման 
կապի հարցերով. դեպի համացանց մուտքի 
ապահովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
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ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
ռադիոհաղորդում. թելքաօպտիկական կապ. 
ռադիոհեռախոսային կապ. կապ՝ համա-
կարգչային տերմինալների օգտա գործումով. 
արբանյակային կապ. հեռագրական 
կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային 
կապ. փեյջինգային ծառայություն՝ 
ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործումով. 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժանորդային 
հեռա գրական ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. երթուղման և 
միացման հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ. հեռագրական կապի տրամադրման 
ծառայություններ. հեռախոսային կապի տրա-
մադրման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցա-
դրում, տարածում, վարձույթ և վարձակալու-
թյուն. հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վար ձույթ և վարձակալություն. ձայնա- և 
տեսա գրությունների արտադրություն, ցուցա-
դրում, տարածում, վարձույթ և վարձա-
կալություն. զվարճությունների հարցե րով 
տեղեկատվություն. օնլայն ինտեր ակտիվ 
զվարճություններ. զվարճալի շոու ծրա-
գրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի և 
երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի արտա-
դրություն հեռուստատեսային, մալուխային, 
արբանյակային, ձայնա- և տեսա- զանգ-
վածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և էլեկտրո-
նային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 

զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-
ծրագրեր և հաղորդումներ ուղիղ եթերում. 
ներկայացումների ցուցադրում ուղիղ եթերում. 
թատերականացված ներկայացումներ. էստրա-
դային դերասանների, կոնֆերանս վարողների 
և շոու-ծրագրերի հաղորդավարների ծառա-
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140645 (111) 22567
(220) 28.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.04.2024
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
լոսյոններ սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. 
հակաքրտինքային անուշաբույր միջոցներ 
(անտիպերսպիրանտներ). բուրավետ յուղեր, 
յուղեր արոմաթերապիայի համար. արհես-
տական թարթիչներ և եղունգներ. մանկական 
յուղ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
խոնավ անձեռոցիկներ մանուկներին մաքրելու 
համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի ցանափոշի 
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(տալկ) մարմնի համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի քսուքներ, 
լոսյոններ, դիմափոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի 
փրփուր. օդեկոլոններ. կոսմետիկական 
միջոցներ. ատամների խնամքի միջոցներ. 
հոտազերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, 
ցանափոշի. անձնական օգտագործման 
եթերային յուղեր. կոպերի մատիտներ և 
կոպերի ընդգծման հեղուկ միջոցներ. կոպերի 
ստվերաներկ. հոնքերի մատիտներ. փոշի. 
քսուքներ դեմքի համար. լոսյոններ դեմքի 
համար. դիմակներ դեմքի համար. սկրաբներ 
դեմքի համար. պատրույգներ տարածք-
ների բուրավետացման համար. անձնա-
կան օգտագործման բուրումնավետարարներ 
(անուշա  բույր նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի 
լավորա  կիչներ. մազերի շամպուններ. մազերի 
մուսեր. մազերի քսուքներ. մազերի լաքեր 
(աերոզոլներ). ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. 
ձեռքի օճառներ. շուրթերի բալասաններ. 
շրթներկ. շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. 
շուրթերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. 
ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր խառ-
նուրդներ, պոպուրի. անուշաբույր նյութեր 
տարածքների համար. սափրման քսուքներ. 
մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) արդու-
զարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. 
արևայրուքի կոսմետիկական միջոցներ, 
լուսապաշտպան միջոցներ. շրթներկի պատ-
յաններ.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 

պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիք-
ներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. կրակմարիչներ. ձայ նա-
սկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- և 
տեսագրումներ. ձայնը վերարտադրող բար-
ձրա  խոս ներ, ձայնային համակարգեր. հեռա-
դիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարքված 
տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկներ (կամկոր-
դերներ). լուսանկարչական, հեռուստա-, տեսա- 
և կինոխցիկներ. կոմպակտ սկավառակներ 
(CD-ROM), հաստատուն հիշողություն (ՀՀ) 
կոմպակտ սկավառակի վրա. կոմպակտ 
սկավառակների (ՀՀ) սկավառակավարներ. 
կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) գրառման 
սարքեր. բջջային հեռախոսներ. բջջային 
հեռախոսների աքսեսուարներ. բջջային հեռա-
խոսների պատյաններ, տուփեր. երաժշտական 
գրառումներ պարունակող չիպեր. բջջային 
հեռախոսների դիմային վահաններ (պանելներ). 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ 
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(փլեյերներ). կոմպակտ սկավառակների 
ձայնագրիչներ. կոմպակտ սկավառակներ. 
համակարգչային խաղային ծրագրեր. 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակ-
ներ տեսախաղերի, համակարգչային խաղերի 
համար, տեսախաղերով և համակարգչային 
խաղերով պարկուճներ (քարթրիջներ) և 
սկավառակներ. համակարգիչներ. համա-
կար գիչների ապարատային միջոցներ. 
համա կար գիչների ստեղնաշարեր. համա-
կար գիչների մոնիտորներ, դիսփլեյներ. 
համակարգիչների մկնիկներ. համա կար-
գիչների սկավառակավարներ. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. անլար 
հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- 
և ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). 
DVD նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
ձայնագրիչներ. թվային ունիվերսալ սկավա-
ռակներ. թվային տեսասկավառակներ. 
նախապես գրառված օպտիկական և 
մագնիսաօպտիկական սկավառակներ. 
ձայնա- , տեսա- և համակարգչային տվյալների 
օպտի կական և մագնիսաօպտիկական նվա-
գարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, քթակ-
նոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակարգեր. 
անձնական թվային օգնականներ. տպիչ-
ներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
հեռուստացույցներ. տեսախցիկներ. տեսակա-
սետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավա-

ռակներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոսներ. 
տեսա գրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ համակարգիչների հետ 
օգտագործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. ծծակներով մանկական շշեր. 
հոգնաներ. մանկական ատամների օղակներ. 
դեղորայքի գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. 
մանկական շշերի ծծակներ. բժշկական 
ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտոկցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքածածկեր. 
թիակներ. ազդանշանային շչակներ. 
հեծանիվների շարժիչներ. հեծանիվների 
զանգեր. հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների 
անիվներ. սայլակների (տրանսպորտային 
միջոցների) անվակներ. մանկասայլակներ. 
հեծանիվների զամբյուղիկներ. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. օդապոմպեր (տրանսպոր-
տային միջոցների պարագաներ). հեծանիվների 
պոմպեր. տրանսպորտային միջոցների 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ.ավտոմո-
բիլների արևապաշտպան հարմարանքներ. 
հեծանիվների շրջանակներ. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների անվտանգության 
գոտիներ. հեծանիվների ղեկեր. սահնակներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). հեծանիվների և 
մոտոցիկլետների թամբեր. տրանսպորտային 
միջոցների բեռնացանցեր. հեծանիվների 
ապահովական ցանցեր. տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգ մանկանստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցներ. 
գոլֆի սայլակներ. մթերքների սայլակներ. 
հեծանիվների շրջադարձի ցուցիչներ. 
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տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի 
ցուցիչներ. հեծանիվների շղթաներ. 
մանկասայլակների պատյաններ, ծածկոց-
ներ. տրանսպորտային միջոցների 
ղեկերի ծածկոցներ. հեծանիվների կամ 
մոտոցիկլետների թամբերի ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
ծածկոցներ. հեծանիվների ժանանիվներ. 
հեծանիվների դողեր. հեծանիվների հակա-
ցեխային վահանակներ.

 դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ 
և այլ ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդ-
ներ (հագուստի համար). ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կիսանդրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի 
ժամացույցների). ականջօղեր. թանկարժեք 
իրեր. ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. 
շղթաներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ 
մետաղներից բանալիների կախոցներ. 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
վզի շղթաներ. մանյակներ. փողկապների, վզի 
թաշկինակների օղլակներ. մետաղադրամներ 
ոչ դրամաշրջանառության համար. դեկո-
րատիվ քորոցներ. կախոցներ, կուլոններ. 
մատանիներ (ոսկերչական իրեր). «բոլո» տիպի 
փողկապների, բարակ երիզների տեսքով 
փողկապների սահող սեղմակներ. դադարումով 
վայրկյանաչափներ. փողկապների սեղմակներ. 
փողկապների ճարմանդներ. փողկապների 
քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամացույցներ. 
ժամացույցների ապարանջաններ. ժամա-
ցույցների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխա նիզմների տուփերի պատյաններ. ժամա-
ցույցների շղթաներ. ժամացույցների գոտիներ. 
ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական մատա-
նիներ. ապարանջան-ժամացույցներ. բանա-
լիների կաշվե շղթաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտի պլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճ ներ, քրայոններ. սուրբ ծննդյան 
քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. զար-
գացման գրքեր երեխաների համար. 
թղթե տակդիրներ, մատուցարաններ. 
մետաղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 
գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. շնորհա-
վորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր. ամսագրեր, 
հանդեսներ, պարբերականներ. քարտեզներ. 
մարկերներ. նոթատետրեր. ծեփման նյութեր, 
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ծեփման կավ և պլաստիլին. տեղեկագրեր. 
լրագրեր, թերթեր. թուղթ գրառումների 
համար. բլոկնոտներ, ծոցատետրեր, տետրեր. 
բլոկնոտների, ծոցատետրերի և տետրերի 
թերթեր. նկարներ. թղթե դրոշներ. թղթե 
աքսեսուարներ, հուշանվերներ երեկույթների 
համար. թղթե գլխարկներ երեկույթների համար. 
թղթե զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր նվերների 
փաթեթավորման համար. թղթե վիմպելներ, 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, անձե-
ռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերա-
կան հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմն եր. լուսանկարներ. պատկերային 
փորագրանկարներ (գրավյուրա), էստամպներ. 
նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, դիմա-
նկարներ. փոստային բացիկներ. ազդագրեր, 
ցուցապաստառներ. տպագրված պարգևներ, 
հրովարտակներ. տպագրված վկայագրեր, 
վկայականներ. տպագրված հրավերներ. 
տպագրված մենյուներ. բաղադրատոմսերի 
գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմակնիքներ 
և շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, 
փաթեթներ. գնահատականների, հաշվի 
արդյունքների և միավորների անցկացման 
քարտեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. կարիչներ 
(ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ և 
նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու 
պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 

ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. սպորտային 
պայուսակներ տարբեր նպատակների համար. 
պայուսակներ ատլետիկայով զբաղվելու 
համար. ուսապարկեր նորածինների տեղա-
փոխման համար (կենգուրու). ուսապարկեր. 
լողափնյա պայուսակներ. պայուսակներ 
գրքերի համար, պորտֆելներ. պատյաններ 
այցեքարտերի, հեռախոսային քարտերի 
համար. քսակներ մանրադրամի համար. 
քսակներ մետաղադրամի համար. պայու-
սակներ բարուրների, խանձարուրների համար. 
իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. գոտկատեղի 
պայուսակներ, դրամապանակներ. մարմնա-
մարզության և սպորտային դահլիճների 
պայուսակներ. պայուսակներ, կանացի պայու-
սակներ. ուսապայուսակներ. բանալիների 
պատյաններ. ուղեբեռների, ձեռքի բեռների 
տեղափոխման պայուսակներ և ճամպրուկներ. 
ուղեբեռների, ձեռքի բեռների տեղափոխման 
պայուսակների և ճամպրուկների պիտակ ներ. 
պայուսակներ կարճաժամկետ ճանապար-
հորդությունների համար. քսակներ. երկար 
փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-
պայուսակներ. դրամապանակներ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. փչովի ներքնակներ 
զբոսարշավների, քեմփինգների համար. 
օրորոցներ. մահճակալներ. նստարաններ. 
գրապահարաններ, դարակներ և գրադա-
րակներ. դուրսքաշովի արկղերով պահա-
րաններ, կոմոդներ, բրգաձև դարակներ (կահույք 
ամանեղենի համար). աթոռներ. լուսանկարների 
ամրացման և ցուցադրման սեղմակներ, 
ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակներ և սևե-
ռակներ. զգեստապահարաններ, կախիչ ներ. 
համակարգիչների կահույք. համակարգիչների 
ստեղնաշարերի հենակալներ և դարակներ. 
մանկական մահճակալներ. բազմոցներ, 
թախտեր, բազկաթոռներ. դեկորատիվ փայ-
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լուն զարդարանքներ. շարժական մասե-
րով դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ և 
քանդակներ (մոբայլներ). գրասեղաններ, 
աշխատասեղաններ. ըմպելիքների ծղո-
տիկներ. քանդակած և փորագրված քարե 
զարդարանքներ ափսեների, սկավառակների, 
տախտակների տեսքով. ոսկրից, գիպսից, 
պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 
դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ 
և աթոռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). 
պլաստմասսայից զարդարանքներ նվերների 
փաթեթավորումների համար. ձեռքի 
հովհարներ. ձեռքի հայելիներ. տուփեր, 
պատյաններ զարդերի և ոսկերչական 
իրերի համար (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). բանալիների կախոցներ, 
պատյաններ (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). պարտեզի կահույք. 
երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի բազմոց-
բազկաթոռներ. ամսագրերի հենակալներ. 
ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ 
փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար նախա-
տեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ նստա-
րաններ ոտքերի համար. պլաստմաս սայից 
զարդեր երեկույթների համար. հենակալներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր. մետաղալարից և մետաղից 
պատրաստված հենակալներ, հենակներ, 
կանգնակներ և դարակաշարեր բույսերի 
համար. պատի դեկորատիվ զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների և տախտակների 
տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ, քարտեր և 
բաջեր անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցանակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսայից 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. ծովային խեցիներ. 
ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների արկ-
ղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոց ների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույր ներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճա-
պակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ըմպելիքների սպասք. 
ըմպելիքների ապակե սպասք. թռչունների 
տնակներ. խոր ամաններ, գավաթներ, 
սկահակներ. ավելներ, ցախավելներ. 
տապակներ, թավաներ. թխվածքների կաղա-
պարներ. տորթերի մատուցարաններ, 
տակդիրներ. մոմակալներ (բացառությամբ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածների). 
մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես 
անձեռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման 
համար). ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 
նպատակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ 
և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 
դեկորատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական 
արձանիկներ. ծաղիկների սկահակներ, 
ծաղկամաններ. մազերի խոզանակներ. սան-
րեր. ջերմամեկուսացման տարողություններ. 
մեկուսիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիր-
ներ և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից 
բաժակներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. 
ափսեներ. օճառների կալիչներ, բռնիչներ. 
թեյնիկներ. թեյի հավաքածուներ, թեյի 
սպասք. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
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ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ատամի 
խոզանակներ. մատուցարաններ. կասկարա, 
կերակրատեսակների տակդիրներ. ջերմա-
պահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածա-
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և 
թաշկինակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալ-
ների առագաստներ, վարագույրներ, ամպ-
հովանիներ և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. 
սավաններ. մահճակալների փեշեր. անկողնու 
ծածկոցներ. վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի 
հյուսվածքով բամբակեղեն գործվածքներ. 
մանկական վերմակներ. գործվածքի 
տակդիրներ. գործվածքային անձեռոցիկներ. 
գործվածքային դրոշակներ. գործվածքային 
դրոշներ. մգդակած բամբակե վերմակներ. 
հակահարվածային դնովի կողեզրեր մանկա-
կան մահճակալների համար. վարագույրներ, 
գալարավարագույրներ. կտորից դրոշակներ, 
դրոշներ. ֆետրե դրոշներ. գոլֆի սրբիչներ. 
ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի թաշկինակներ. 
գլխանոցներով (կնգուղաձև) սրբիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցի սրբիչներ. թաթմաններ, ձեռնոց-
ներ վառարանների և ջեռապահարանների 
համար. բարձի երեսներ. բարձերի ծածկոցներ. 
կերակրակաթսաների բռնիչներ, տակդիրներ. 
մգդակած, լաթերից կարած վերմակներ. 
լողանալու մանկական սավանիկներ, բամբակե 
ծածկոցներ, ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե 
վերմակներ, ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, 
մարմին և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, 
խավավոր անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե 
վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. լողափի 
կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ (հագուստ). 
մանկական կրծքակալներ. բիկի նիներ. 
սպորտային բաճկոններ, թեթև վերնա-
զգեստներ (բլեյզերներ). բուտսեր, կարճաճիտ 
կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկ ներ. թիթեռնիկ-
փողկապներ. կրծկալներ (բյուս հալտեր). 
կեպիներ, գլխարկներ. տաբատների վրայից 
հագնելու հատուկ շորտեր կովբոյների համար. 
գործվածքային մանկական կրծքակալներ. 
վերարկուներ, մանտոներ. զգեստներ. 
ականջակալներ (հագուստ). ձեռնոցներ 
(հագուստ). գոլֆի շապիկներ. հելլոուինի 
կոստյումներ. գլխար կիկներ, կանացի 
գլխարկներ. գլխա կապեր. գուլպեղեն, 
տրիկոտաժեղեն. նորածինների, մանուկների 
հագուստ. բաճ կոններ, ժակետներ, պիջակներ. 
ջինսեր. ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, 
շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած 
գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ. փողկապներ և վզկապներ. 
գիշերաշապիկներ. պենյուարներ, երկար 
գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնաշապիկներ. 
պիժամաներ. վարտիքներ, փոխաններ, շալ-
վար ներ, անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. 
պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ 
հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկամաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային 
մաշիկներ, հողաթափներ. գիշերազգեստներ, 
ննջազգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, 
տոլստովկաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, ենթա-
դաստակի կապեր, բազպաններ. թան կարժեք 
մետաղից ծայրակալներով «բոլո» տիպի 
փողկապներ. 
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դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ. 
մանածագործական պաստառներ. գորգային 
ծածկույթների հարթակներ, տակդիրներ. 
հատակի վինիլային ծածկույթներ. դահուկային 
թեքության ծածկույթներ. հատակածածկույթներ. 
ոտքերը սրբելու ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. 
խսիրներ, ուղեգորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. շարժական խաղեր ճկունության, 
կարողության զարգացման համար. շարժական 
ֆիգուրներ, դրանց մասեր և պարագաներ. 
սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ 
մանկական խաղալիքներ տարբեր տեսակի 
գործունեության զարգացման համար, բազմա-
ֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ. 
բադմինտոնի հավաքածուներ. փուչիկներ. 
բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. 
լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 
բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների աքսե-
սուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 

խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական 
խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ 
աշխույժ խաղերի համար. լրակազմի տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ և սարքեր՝ 
խաղա քարտային խաղեր, քարտերով խաղեր 
խաղալու համար. ձկնորսական պարագաներ. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների նշիչներ (մարկերներ). շարժական, 
դյուրատար սարքեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար. հոկեյի տափօղակներ. փչովի 
խաղալիքներ. նկարներ, պատկերներ կազ-
մելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ և փազլներ. 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. խաղեր-
անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. գնդիկներ 
(մանկական խաղ). կառավարումով խաղեր. 
մեխանիկական խաղալիքներ. երաժշտական 
խաղալիք-զարդատուփեր. երաժշտական 
խաղա լիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր 
խաղա լիքների տեսքով հուշանվերներ երե-
կույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան 
փաթիլներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժա-
կան ֆիգուրներ-խաղալիքներ, ֆիգուրներ-
խաղա լիքներ աշխույժ խաղերի համար. 
դույլերից, թիակներից և բահերից բաղկացած 
խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշարժ-
վող խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, 
խա ղալիք բջջային հեռախոսներ. խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ. խաղալիք 
ինքնագլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). 
խա ղալիք ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. 
խա ղալիք նմուշներով հավաքածուներ նախա-
սիրական զբաղմունքների համար. խաղալիք 
արձանիկներ, ֆիգուրներ. խաղալիք դրա-
մարկղեր. խաղալիք բեռնատար մեքենաներ. 
խաղալիք ժամացույցներ. ջրացայտիչ 
խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. յո-յո 
խաղալիքներ. 
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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. պանիրներ. պանիրների 
և կրեկերների համադրություններ. քսվող 
պանիր (սփրեդ), հալած պանիր. ցուկատներ. 
շոկոլադե կաթ. կաթնային և թթվակաթնային 
մթերքներ, բացառությամբ պաղպաղակի, 
կաթնային պաղպաղակի և սառեցված յոգուրտ-
ների. սոուսներ (մրգային) թաթախման 
համար. չորացված մրգեր. ըմպելի յոգուրտներ. 
սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած առա-
վելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 
բանջարեղենից. մրգային մուրաբաներ, 
ջեմեր, շաքարի օշարակում եփված մրգեր. 
մրգերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
մսային մթերքներ. մշակված ընկույզներ. 
գետնանուշի յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. 
կարտոֆիլի հիմքով նախուտեստներ. չոր 
կաթ. չամիչ. համակցված նախուտեստներ՝ 
հիմնականում բաղկացած մշակված մրգերից, 
մշակված ընկույզներից և (կամ) չամիչից. 
ապուրներ. ապուրային խառնուրդներ. դոնդողի 
հիմքով քաղցր աղանդեր. յոգուրտներ. 
կաթնային կոկտեյլների պատրաստման հիմքեր 
և բաղադրություններ. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. օղաբլիթներ, 
պոզիկներ. թխվածքաբլիթներ (չորաբլիթներ). 
հացահատիկային ուտեստներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային բաղադրություններ. 
փչովի ծամոն. քաղցր խմորից պատրաստված 
հրուշակեղեն առավելապես լցոնով. փոշիներ, 
բաղադրություններ և խառնուրդներ ալրային 
հրուշակեղենի, կեքսերի, պուդինգների պատ-
րաստման համար. անուշեղեն, սառնաշաքար. 
ուտելի զարդարանք անուշեղենից և 
սառնաշաքարից հրուշակեղենի համար. 
կետչուպ. հացահատիկային հիմքով նախ-
ուտեստներ. ծամոններ. շոկոլադ. շոկոլադային 
ըմպելիքներ. կակաո-ըմպելիքներ. կոնաձև 

վաֆլե բաժակներ պաղպաղակի համար. 
տնական չորաբլիթներ, բուլկիներ. եգիպ-
տացորենի, սիմինդրի հիմքով թեթև 
նախուտեստներ. կրեկերներ. պատրաստի 
սենդվիչներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
դոնդողային աղանդեր, քաղցր ուտեստներ. 
սառեցված հրուշակեղեն և քացրավենիք. 
առավելապես մակարոնեղենից կամ 
բրնձից բաղկացած սառեցված ուտեստներ. 
սառեցված յոգուրտ. կաթնային պաղպաղակ. 
մատուտակային կոնֆետներ. պաստեղ, 
զեֆիր. մայոնեզ. ձիթաբլիթներ, կեքսեր, 
մաֆֆիններ. մանանեխ. լապշա. վարսակի 
ալյուր. բլիթներ. բլիթների պատրաստման 
փոշիներ, բաղադրություններ և խառնուրդներ. 
մակարոնեղեն. ալրային հրուշակեղեն. 
բլիթների օշարակներ. կարկանդակներ. պիցա. 
ադիբուդի. կրենդելներ աղով. պուդինգներ. 
ռուլետներ. դրեսինգներ աղցանների համար 
(համեմունքներով սոուսներ). սոուսներ. 
շարբաթ, մրգային պաղպաղակ. ամոքանք. 
տորտիլաներ (ցորենի, եգիպտացորենի 
բլիթներ, թխուկներ). վաֆլի.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյունների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռա հաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղե կատվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. դեպի համացանց մուտքի ապա-
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հովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մա դրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
ռադիոհաղորդում. թելքաօպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ՝ 
համակարգչային տերմինալների օգտա-
գործումով. արբանյակային կապ. հեռագրական 
կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային 
կապ. փեյջինգային ծառայություն՝ 
ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործումով. 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժանորդային 
հեռա գրական ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. երթուղման և 
միացման հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ. հեռագրական կապի տրա-
մադրման ծառայություններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցադրում, 
տարածում, վարձույթ և վարձակալու-
թյուն. հեռուստա- և ռադիոհաղորդումն երի 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. ձայնա- և 
տեսագրությունների արտադրություն, 
ցու ցա դրում, տարածում, վարձույթ և 
վարձա կալություն. զվարճությունների հար-
ցերով տեղեկատվություն. օնլայն ինտեր-
ակտիվ զվարճություններ. զվարճալի 

շոու ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի 
և երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի 
արտադրություն հեռուստատեսային, մալու-
խային, արբանյակային, ձայնա- և տեսա- 
զանգվածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և էլեկտրո-
նային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 
զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-
ծրագրեր և հաղորդումներ ուղիղ եթերում. 
ներկայացումների ցուցադրում ուղիղ եթերում. 
թատերականացված ներկայացումներ. էստրա-
դային դերասանների, կոնֆերանս վարողների 
և շոու-ծրագրերի հաղորդավարների ծառա-
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140646 (111) 22568
(220) 28.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.04.2024
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, դեղին, սպիտակ և փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
լոսյոններ սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. 
հակաքրտինքային անուշաբույր միջոցներ 
(անտիպերսպիրանտներ). բուրավետ յուղեր, 
յուղեր արոմաթերապիայի համար. արհես-
տական թարթիչներ և եղունգներ. մանկական 
յուղ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
խոնավ անձեռոցիկներ մանուկներին մաքրելու 
համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի ցանափոշի 
(տալկ) մարմնի համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի քսուքներ, 
լոսյոններ, դիմափոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի փրփուր. 
օդեկոլոններ. կոսմետիկական միջոց-
ներ. ատամների խնամքի միջոցներ. 
հոտազերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, 
ցանափոշի. անձնական օգտագործման 
եթերային յուղեր. կոպերի մատիտներ և 
կոպերի ընդգծման հեղուկ միջոցներ. կոպերի 
ստվերաներկ. հոնքերի մատիտներ. փոշի. 
քսուքներ դեմքի համար. լոսյոններ դեմքի 
համար. դիմակներ դեմքի համար. սկրաբներ 
դեմքի համար. պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնա կան օգտա-
գործման բուրումնավետարարներ (անու-
շա բույր նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի 
լավորա կիչներ. մազերի շամպուններ. մազերի 
մուսեր. մազերի քսուքներ. մազերի լաքեր 
(աերոզոլներ). ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. 
ձեռքի օճառներ. շուրթերի բալասաններ. 
շրթներկ. շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. 
շուրթերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 

նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. 
ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր խառ-
նուրդներ, պոպուրի. անուշաբույր նյութեր 
տարածքների համար. սափրման քսուքներ. 
մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) 
արդուզարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. 
արևայրուքի կոսմետիկական միջոցներ, 
լուսապաշտպան միջոցներ. շրթներկի 
պատյաններ.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գոր-
ծիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ 
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և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնասկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնը վերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարք-
ված տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկ-
ներ (կամկորդերներ). լուսանկարչական, 
հեռուստա-, տեսա- և կինոխցիկներ. կոմ-
պակտ սկավառակներ (CD-ROM), հաս-
տատուն հիշողություն (ՀՀ) կոմպակտ 
սկավառակի վրա. կոմպակտ սկավառակների 
(ՀՀ) սկավառակավարներ. կոմպակտ 
սկավառակների (ՀՀ) գրառման սարքեր. 
բջջային հեռախոսներ. բջջային հեռախոսների 
աքսեսուարներ. բջջային հեռախոսների 
պատյաններ, տուփեր. երաժշտական 
գրառումներ պարունակող չիպեր. բջջային 
հեռախոսների դիմային վահաններ (պանելներ). 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). կոմպակտ սկավառակների 
ձայնագրիչներ. կոմպակտ սկավառակներ. 
համակարգչային խաղային ծրագրեր. 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ 
տեսախաղերի, համակարգչային խաղերի 
համար, տեսախաղերով և համակարգչային 
խաղերով պարկուճներ (քարթրիջներ) 
և սկավառակներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչների ապարատային միջոց-
ներ. համակար գիչների ստեղնաշարեր. 
համա կար գիչների մոնիտորներ, դիս-
փլեյներ. համակարգիչների մկնիկներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
անլար հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- 
և ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). 
DVD նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
ձայնագրիչներ. թվային ունիվերսալ սկա-
վառակներ. թվային տեսասկավառակ-
ներ. նախապես գրառված օպտիկական 
և մագնիսաօպտիկական սկավառակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվյալների 
օպտի կական և մագնիսաօպտիկական նվա-
գարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 

ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, 
քթակնոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակար-
գեր. անձնական թվային օգնականներ. 
տպիչներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
հեռուստացույցներ. տեսախցիկներ. տեսա-
կասետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավառակ-
ներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոսներ. 
տեսագրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ համակարգիչների հետ օգտա-
գործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. ծծակներով մանկական շշեր. 
հոգնաներ. մանկական ատամների օղակներ. 
դեղորայքի գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. 
մանկական շշերի ծծակներ. բժշկական 
ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտոկցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքա-
ծածկեր. թիակներ. ազդանշանային շչակներ. 
հեծանիվների շարժիչներ. հեծանիվների 
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զանգեր. հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների 
անիվներ. սայլակների (տրանսպորտային 
միջոցների) անվակներ. մանկասայլակներ. 
հեծանիվների զամբյուղիկներ. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. օդապոմպեր (տրանս-
պորտային միջոցների պարագաներ). 
հեծանիվների պոմպեր. տրանսպորտային 
միջոցների հակահափշտակիչ հարմարանքներ.
ավտոմոբիլների արևապաշտպան հարմա-
րանքներ. հեծանիվների շրջանակներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
անվտանգության գոտիներ. հեծանիվների 
ղեկեր. սահնակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). հեծանիվների և մոտոցիկլետների 
թամբեր. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնացանցեր. հեծանիվների ապահովա-
կան ցանցեր. տրանսպորտային միջոցների 
ան վտանգ մանկանստոցներ. տրանսպոր-
տային միջոցների նստոցներ. գոլֆի սայլակ-
ներ. մթերքների սայլակներ. հեծանիվների 
շրջադարձի ցուցիչներ. տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչներ. հեծա-
նիվների շղթաներ. մանկասայլակների 
պատյաններ, ծածկոցներ. տրանսպորտային 
միջոցների ղեկերի ծածկոցներ. հեծանիվների 
կամ մոտոցիկլետների թամբերի ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
ծածկոցներ. հեծանիվների ժանանիվներ. 
հեծանիվների դողեր. հեծանիվների հակա-
ցեխային վահանակներ.

 դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կիսանդրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի 
ժամացույցների). ականջօղեր. թանկարժեք 
իրեր. ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. 
շղթաներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ 
մետաղներից բանալիների կախոցներ. 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
վզի շղթաներ. մանյակներ. փողկապների, վզի 

թաշկինակների օղլակներ. մետաղադրամներ 
ոչ դրամաշրջանառության համար. դեկո-
րատիվ քորոցներ. կախոցներ, կուլոններ. 
մատանիներ (ոսկերչական իրեր). «բոլո» տիպի 
փողկապների, բարակ երիզների տեսքով 
փողկապների սահող սեղմակներ. դադարումով 
վայրկյանաչափներ. փողկապների սեղմակներ. 
փողկապների ճարմանդներ. փողկապների 
քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամացույցներ. 
ժամացույցների ապարանջաններ. ժամա-
ցույցների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխա նիզմների տուփերի պատյաններ. ժամա-
ցույցների շղթաներ. ժամացույցների գոտիներ. 
ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական մատա-
նիներ. ապարանջան-ժամացույցներ. բանա-
լիների կաշվե շղթաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա-
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիա-
ներ. գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկար-
ներ, նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. սուրբ ծննդյան 
քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. 
զարգացման գրքեր երեխաների համար. 
թղթե տակդիրներ, մատուցարաններ. մետա-
ղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 
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գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. շնորհա-
վորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր. ամսագրեր, 
հանդեսներ, պարբերականներ. քարտեզներ. 
մարկերներ. նոթատետրեր. ծեփման նյութեր, 
ծեփման կավ և պլաստիլին. տեղեկագրեր. 
լրագրեր, թերթեր. թուղթ գրառումների 
համար. բլոկնոտներ, ծոցատետրեր, տետրեր. 
բլոկնոտների, ծոցատետրերի և տետրերի 
թերթեր. նկարներ. թղթե դրոշներ. թղթե 
աքսեսուարներ, հուշանվերներ երեկույթների 
համար. թղթե գլխարկներ երեկույթների համար. 
թղթե զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր նվերների 
փաթեթավորման համար. թղթե վիմպելներ, 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերական 
հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմն եր. լուսանկարներ. պատկերային 
փորագրանկարներ (գրավյուրա), էստամպ-
ներ. նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, 
դիմանկարներ. փոստային բացիկներ. 

ազդագրեր, ցուցապաստառներ. տպագրված 
պարգևներ, հրովարտակներ. տպագրված 
վկայագրեր, վկայականներ. տպագրված 
հրավերներ. տպագրված մենյուներ. 
բաղադրատոմսերի գրքեր. ռետինե կնիքներ, 
դրոշմակնիքներ և շտամպներ. սենդվիչների 
տուփեր, փաթեթներ. գնահատականների, 
հաշվի արդյունքների և միավորների 
անցկացման քարտեր. դրոշմանիշերի 
ալբոմներ. կարիչներ (ստեպլեր). կպչուն թղթեր, 
պիտակներ և նկարներ. հավաքածու կազմելու, 
հավաքելու քարտեր. ոչ աստիճանավորված 
քանոններ. գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. 
գրելու պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ 
բացելու հարմարանքներ՝ թանկարժեք 
մետաղներից. մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. սպորտային 
պայուսակներ տարբեր նպատակների համար. 
պայուսակներ ատլետիկայով զբաղվելու 
համար. ուսապարկեր նորածինների տեղա-
փոխման համար (կենգուրու). ուսապարկեր. 
լողափնյա պայուսակներ. պայուսակներ 
գրքերի համար, պորտֆելներ. պատյաններ 
այցեքարտերի, հեռախոսային քարտերի 
համար. քսակներ մանրադրամի համար. 
քսակներ մետաղադրամի համար. 
պայուսակներ բարուրների, խանձարուրների 
համար. իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. 
գոտկատեղի պայուսակներ, դրամապանակներ. 
մարմնամարզության և սպորտային դահ-
լիճների պայուսակներ. պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. ուղեբեռների, 
ձեռքի բեռների տեղափոխման պայուսակներ 
և ճամպրուկներ. ուղեբեռների, ձեռքի բեռների 
տեղափոխման պայուսակների և ճամպրուկների 
պիտակներ. պայուսակներ կարճաժամկետ 
ճանապարհորդությունների համար. քսակներ. 
երկար փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-
պայուսակներ. դրամապանակներ. 
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. փչովի ներքնակներ 
զբոսարշավների, քեմփինգների համար. 
օրորոցներ. մահճակալներ. նստարաններ. 
գրապահարաններ, դարակներ և գրա-
դարակներ. դուրսքաշովի արկղերով պահա-
րաններ, կոմոդներ, բրգաձև դարակներ (կահույք 
ամանեղենի համար). աթոռներ. լուսանկարների 
ամրացման և ցուցադրման սեղմակներ, 
ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակներ և 
սևեռակներ. զգեստա պահարաններ, կախիչներ. 
համակար գիչների կահույք. համակարգիչների 
ստեղնաշարերի հենակալներ և դարակներ. 
մանկական մահճակալներ. բազմոցներ, 
թախ տեր, բազկաթոռներ. դեկորատիվ 
փայլուն զարդարանքներ. շարժական մասե-
րով դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ և 
քանդակներ (մոբայլներ). գրասեղաններ, 
աշխա տասեղաններ. ըմպելիքների ծղոտիկ-
ներ. քանդակած և փորագրված քարե 
զարդարանքներ ափսեների, սկավառակների, 
տախտակների տեսքով. ոսկրից, գիպսից, 
պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 
դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ 
և աթոռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). 
պլաստմասսայից զարդարանքներ նվերների 
փաթեթավորումների համար. ձեռքի 
հովհարներ. ձեռքի հայելիներ. տուփեր, 
պատյաններ զարդերի և ոսկերչական 
իրերի համար (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). բանալիների կախոցներ, 
պատյաններ (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). պարտեզի կահույք. 
երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի բազմոց-
բազկաթոռներ. ամսագրերի հենակալներ. 
ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ 
փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար 
նախատեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ 
նստարաններ ոտքերի համար. պլաստմասսայից 

զարդեր երեկույթների համար. հենակալներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր. մետաղալարից և մետաղից պատ-
րաստված հենակալներ, հենակներ, 
կանգնակներ և դարակաշարեր բույսերի 
համար. պատի դեկորատիվ զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների և տախտակների 
տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ, քարտեր և 
բաջեր անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցանակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսայից 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. ծովային խեցիներ. 
ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների 
արկղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ըմպելիքների սպասք. 
ըմպելիքների ապակե սպասք. թռչունների 
տնակներ. խոր ամաններ, գավաթներ, 
սկահակներ. ավելներ, ցախավելներ. 
տապակներ, թավաներ. թխվածքների կաղա-
պարներ. տորթերի մատուցարաններ, 
տակ դիրներ. մոմակալներ (բացառությամբ թան-
կարժեք մետաղներից պատրաստվածների). 
մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես 
անձեռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման 
համար). ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 
նպատակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ 
և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

64

ՄԱՍ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 15

դեկորատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական 
արձանիկներ. ծաղիկների սկահակներ, 
ծաղկամաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. մեկու-
սիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից 
բաժակներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. 
ափսեներ. օճառների կալիչներ, բռնիչներ. 
թեյնիկներ. թեյի հավաքածուներ, թեյի 
սպասք. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ատամի 
խոզանակներ. մատուցարաններ. կասկարա, 
կերակրատեսակների տակդիրներ. ջերմա-
պահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածա-
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և 
թաշկինակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալների 
առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովանիներ 
և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. սավաններ. 
մահճակալների փեշեր. անկողնու ծածկոցներ. 
վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի հյուսվածքով 
բամբակեղեն գործվածքներ. մանկական 
վերմակներ. գործվածքի տակդիրներ. գործ-
վածքային անձեռոցիկներ. գործվածքային 
դրոշակներ. գործվածքային դրոշներ. մգդակած 
բամբակե վերմակներ. հակահարվածային 
դնովի կողեզրեր մանկական մահճակալների 
համար. վարագույրներ, գալարավարագույրներ. 
կտորից դրոշակներ, դրոշներ. ֆետրե 

դրոշներ. գոլֆի սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. 
ձեռքի թաշկինակներ. գլխանոցներով 
(կնգուղաձև) սրբիչներ. սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության համար. խոհանոցի սրբիչներ. 
թաթմաններ, ձեռնոցներ վառարանների և 
ջեռապահարանների համար. բարձի երեսներ. 
բարձերի ծածկոցներ. կերակրակաթսաների 
բռնիչներ, տակդիրներ. մգդակած, լաթերից 
կարած վերմակներ. լողանալու մանկական 
սավանիկներ, բամբակե ծածկոցներ, 
ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե վերմակներ, 
ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, 
մարմին և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, 
խավավոր անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե 
վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. 
լողափի կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ 
(հագուստ). մանկական կրծքակալներ. 
բիկինիներ. սպորտային բաճկոններ, թեթև 
վերնազգեստներ (բլեյզերներ). բուտսեր, 
կարճաճիտ կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ. 
թիթեռնիկ-փողկապներ. կրծկալներ (բյուս-
հալտեր). կեպիներ, գլխարկներ. տաբատ-
ների վրայից հագնելու հատուկ շորտեր 
կովբոյների համար. գործվածքային մանկական 
կրծքակալներ. վերարկուներ, մանտոներ. 
զգեստներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի շապիկներ. 
հելլոուինի կոստյումներ. գլխար կիկներ, 
կանացի գլխարկներ. գլխա կապեր. գուլպեղեն, 
տրիկոտաժեղեն. նորածինների, մանուկների 
հագուստ. բաճկոններ, ժակետներ, պիջակներ. 
ջինսեր. ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, 
շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած 
գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ. փողկապներ և վզկապներ. 
գիշերաշապիկներ. պենյուարներ, երկար 
գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնաշապիկներ. 
պիժամաներ. վարտիքներ, փոխաններ, շալվար-
ներ, անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. 
պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ 
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հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկամաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային 
մաշիկներ, հողաթափներ. գիշերազգեստներ, 
ննջազգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե 
տաբատներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, 
տոլստովկաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, 
ենթադաստակի կապեր, բազպաններ. 
թանկարժեք մետաղից ծայրակալներով «բոլո» 
տիպի փողկապներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաստառներ. 
մանածագործական պաստառներ. գորգային 
ծածկույթների հարթակներ, տակդիրներ. 
հատակի վինիլային ծածկույթներ. դահուկային 
թեքության ծածկույթներ. հատակածածկույթներ. 
ոտքերը սրբելու ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. 
խսիրներ, ուղեգորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. շարժական խաղեր ճկունության, 
կարողության զարգացման համար. շարժական 
ֆիգուրներ, դրանց մասեր և պարագաներ. 
սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ 
մանկական խաղալիքներ տարբեր տեսակի 
գործունեության զարգացման համար, բազմա-
ֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ. 
բադմինտոնի հավաքածուներ. փուչիկներ. 
բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. 
լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 

բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների աքսե-
սուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 
խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական 
խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ 
աշխույժ խաղերի համար. լրակազմի տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ և սարքեր՝ 
խաղաքարտային խաղեր, քարտերով խաղեր 
խաղալու համար. ձկնորսական պարագաներ. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների նշիչներ (մարկերներ). շարժական, 
դյուրատար սարքեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար. հոկեյի տափօղակներ. փչովի 
խաղալիքներ. նկարներ, պատկերներ 
կազմելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ և փազլներ. 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. խաղեր-
անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. գնդիկներ 
(մանկական խաղ). կառավարումով խաղեր. 
մեխանիկական խաղալիքներ. երաժշտական 
խաղալիք-զարդատուփեր. երաժշտական 
խաղալիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր 
խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան փաթիլ-
ներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժական 
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ֆիգուրներ-խաղալիքներ, ֆիգուրներ-խաղա-
լիքներ աշխույժ խաղերի համար. դույ-
լերից, թիակներից և բահերից բաղկացած 
խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշարժվող 
խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, խաղա-
լիք բջջային հեռախոսներ. խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ. խաղալիք 
ինքնագլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). 
խաղալիք ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. 
խաղալիք նմուշներով հավաքածուներ 
նախասիրական զբաղմունքների համար. 
խաղալիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. խաղալիք 
դրամարկղեր. խաղալիք բեռնատար մեքե-
նաներ. խաղալիք ժամացույցներ. ջրացայտիչ 
խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. յո-յո 
խաղալիքներ. 

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. պանիրներ. պանիրների 
և կրեկերների համադրություններ. քսվող 
պանիր (սփրեդ), հալած պանիր. ցուկատներ. 
շոկոլադե կաթ. կաթնային և թթվակաթնային 
մթերքներ, բացառությամբ պաղպաղակի, 
կաթնային պաղպաղակի և սառեցված յոգուրտ-
ների. սոուսներ (մրգային) թաթախման 
համար. չորացված մրգեր. ըմպելի յոգուրտներ. 
սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած առա-
վելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 
բանջարեղենից. մրգային մուրաբաներ, 
ջեմեր, շաքարի օշարակում եփված մրգեր. 
մրգերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
մսային մթերքներ. մշակված ընկույզներ. 
գետնանուշի յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. 
կարտոֆիլի հիմքով նախուտեստներ. չոր 
կաթ. չամիչ. համակցված նախուտեստներ՝ 
հիմնականում բաղկացած մշակված մրգերից, 
մշակված ընկույզներից և (կամ) չամիչից. 
ապուրներ. ապուրային խառնուրդներ. դոնդողի 
հիմքով քաղցր աղանդեր. յոգուրտներ. 
կաթնային կոկտեյլների պատրաստման հիմքեր 
և բաղադրություններ. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. օղաբլիթներ, 
պոզիկներ. թխվածքաբլիթներ (չորաբլիթներ). 
հացահատիկային ուտեստներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային բաղադրություն ներ. 
փչովի ծամոն. քաղցր խմորից պատրաստված 
հրուշակեղեն առավելապես լցոնով. փոշիներ, 
բաղադրություններ և խառնուրդներ ալրային 
հրուշակեղենի, կեքսերի, պուդինգների 
պատրաստման համար. անուշեղեն, սառնա-
շաքար. ուտելի զարդարանք անուշեղենից 
և սառնաշաքարից հրուշակեղենի համար. 
կետչուպ. հացահատիկային հիմքով նախ-
ուտեստներ. ծամոններ. շոկոլադ. շոկոլադային 
ըմպելիքներ. կակաո-ըմպելիքներ. կոնաձև 
վաֆլե բաժակներ պաղպաղակի համար. 
տնական չորաբլիթներ, բուլկիներ. 
եգիպտա ցորենի, սիմինդրի հիմքով թեթև 
նախուտեստներ. կրեկերներ. պատրաստի 
սենդ վիչներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
դոնդողային աղանդեր, քաղցր ուտեստներ. 
սառեցված հրուշակեղեն և քացրավենիք. 
առավելապես մակարոնեղենից կամ 
բրնձից բաղկացած սառեցված ուտեստներ. 
սառեցված յոգուրտ. կաթնային պաղպաղակ. 
մատուտակային կոնֆետներ. պաստեղ, 
զեֆիր. մայոնեզ. ձիթաբլիթներ, կեքսեր, 
մաֆֆիններ. մանանեխ. լապշա. վարսակի 
ալյուր. բլիթներ. բլիթների պատրաստման 
փոշիներ, բաղադրություններ և խառնուրդներ. 
մակարոնեղեն. ալրային հրուշակեղեն. 
բլիթների օշարակներ. կարկանդակներ. պիցա. 
ադիբուդի. կրենդելներ աղով. պուդինգներ. 
ռուլետներ. դրեսինգներ աղցանների համար 
(համեմունքներով սոուսներ). սոուսներ. 
շարբաթ, մրգային պաղպաղակ. ամոքանք. 
տորտիլաներ (ցորենի, եգիպտացորենի 
բլիթներ, թխուկներ). վաֆլի.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյունների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղեկատվություն հեռակառավարման 
կապի հարցերով. դեպի համացանց մուտքի 
ապահովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատ կերների փոխանցում համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախա տեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
ռադիո հաղորդում. թելքաօպտիկական կապ. 
ռադիոհեռախոսային կապ. կապ՝ համա-
կարգչային տերմինալների օգտա գործումով. 
արբանյակային կապ. հեռագրական 
կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային 
կապ. փեյջինգային ծառայություն՝ 
ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործումով. 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժանորդային 

հեռագրական ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. երթուղման և 
միացման հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ. հեռագրական կապի տրամադրման 
ծառայություններ. հեռախոսային կապի 
տրամադրման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմա կեր պում. 
կինո նկարների արտադրություն, ցուցադրում, 
տա րածում, վարձույթ և վարձակալու-
թյուն. հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների 
արտա դրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. ձայնա- 
և տեսագրությունների արտադրու-
թյուն, ցուցադրում, տարածում, վարձույթ 
և վարձա կալություն. զվարճությունների 
հարցե րով տեղեկատվություն. օնլայն 
ինտեր ակտիվ զվարճություններ. զվարճալի 
շոու ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի 
և երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի 
արտադրություն հեռուստատեսային, մալու-
խային, արբանյակային, ձայնա- և տեսա- 
զանգվածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և 
էլեկտրոնային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 
զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-
ծրագրեր և հաղորդումներ ուղիղ եթերում. 
ներկայացումների ցուցադրում ուղիղ եթերում. 
թատերականացված ներկայացումներ. էստրա-
դային դերասանների, կոնֆերանս վարողների 
և շոու-ծրագրերի հաղորդավարների ծառա-
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140647  (111) 22569
(220) 28.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.04.2024
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
լոսյոններ սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. 
հակաքրտինքային անուշաբույր միջոցներ 
(անտիպերսպիրանտներ). բուրավետ յուղեր, 
յուղեր արոմաթերապիայի համար. արհես-
տական թարթիչներ և եղունգներ. մանկական 
յուղ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
խոնավ անձեռոցիկներ մանուկներին մաքրելու 
համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի ցանափոշի 
(տալկ) մարմնի համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի քսուքներ, 
լոսյոններ, դիմափոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի փրփուր. 
օդեկոլոններ. կոսմետիկական միջոց-
ներ. ատամների խնամքի միջոցներ. 
հոտազերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, 
ցանափոշի. անձնական օգտագործման 
եթերային յուղեր. կոպերի մատիտներ և 
կոպերի ընդգծման հեղուկ միջոցներ. կոպերի 
ստվերաներկ. հոնքերի մատիտներ. փոշի. 
քսուքներ դեմքի համար. լոսյոններ դեմքի 
համար. դիմակներ դեմքի համար. սկրաբներ 
դեմքի համար. պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնա կան 
օգտագործման բուրումնավետարարներ 
(անուշա բույր նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի 
լավո րա կիչներ. մազերի շամպուններ. մազերի 
մուսեր. մազերի քսուքներ. մազերի լաքեր 
(աերոզոլներ). ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. 
ձեռքի օճառներ. շուրթերի բալասաններ. 
շրթներկ. շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. 

շուրթերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. 
ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր 
խառնուրդներ, պոպուրի. անուշաբույր 
նյութեր տարածքների համար. սափրման 
քսուքներ. մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) 
արդուզարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. 
արևայրուքի կոսմետիկական միջոցներ, 
լուսապաշտպան միջոցներ. շրթներկի 
պատյաններ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գոր-
ծիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
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գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ 
և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնասկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնը վերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարքված 
տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկներ (կամկոր-
դերներ). լուսանկարչական, հեռուստա-, տեսա- 
և կինոխցիկներ. կոմպակտ սկավառակներ 
(CD-ROM), հաստատուն հիշողություն (ՀՀ) 
կոմպակտ սկավառակի վրա. կոմպակտ 
սկավառակների (ՀՀ) սկավառակավարներ. 
կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) գրառման 
սարքեր. բջջային հեռախոսներ. բջջային 
հեռախոսների աքսեսուարներ. բջջային 
հեռախոսների պատյաններ, տուփեր. 
երաժշտական գրառումներ պարունակող 
չիպեր. բջջային հեռախոսների դիմային 
վահաններ (պանելներ). կոմպակտ սկավա-
ռակների նվագարկիչներ (փլեյերներ). 
կոմպակտ սկավառակների ձայնագրիչներ. 
կոմպակտ սկավառակներ. համակարգչային 
խաղային ծրագրեր. պարկուճներ (քար-
թրիջներ) և սկավառակներ տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի համար, տեսա-
խաղերով և համակարգչային խաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչների ապա-
րա տային միջոցներ. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. համակարգիչների մոնիտոր-
ներ, դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
անլար հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- 
և ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). 
DVD նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
ձայնագրիչներ. թվային ունիվերսալ 

սկավառակներ. թվային տեսասկավառակներ. 
նախապես գրառված օպտիկական և 
մագնիսա օպտիկական սկավառակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվյալների 
օպտի կական և մագնիսաօպտիկական 
նվագարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, քթակ-
նոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակար-
գեր. անձնական թվային օգնականներ. 
տպիչներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
հեռուստացույցներ. տեսախցիկներ. տեսակա-
սետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավառակ-
ներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոսներ. 
տեսագրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ համակարգիչների հետ օգտա-
գործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. ծծակներով մանկական շշեր. 
հոգնաներ. մանկական ատամների օղակներ. 
դեղորայքի գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. 
մանկական շշերի ծծակներ. բժշկական 
ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
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ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտոկցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքածած-
կեր. թիակներ. ազդանշանային շչակներ. 
հեծանիվների շարժիչներ. հեծանիվների 
զանգեր. հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների 
անիվներ. սայլակների (տրանսպորտային 
միջոցների) անվակներ. մանկասայլակներ. 
հեծանիվների զամբյուղիկներ. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. օդապոմպեր (տրանս-
պորտային միջոցների պարագաներ). 
հեծա նիվների պոմպեր. տրանսպորտային 
միջոց ների հակահափշտակիչ հարմարանք-
ներ. ավտոմոբիլների արևապաշտպան 
հարմա րանքներ. հեծանիվների շրջանակներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
անվտանգության գոտիներ. հեծանիվների 
ղեկեր. սահնակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). հեծանիվների և մոտոցիկլետների 
թամբեր. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնացանցեր. հեծանիվների ապահովական 
ցանցեր. տրանսպորտային միջոցների 
ան վտանգ մանկանստոցներ. տրանսպոր-
տային միջոցների նստոցներ. գոլֆի սայլակ-
ներ. մթերքների սայլակներ. հեծանիվների 
շրջադարձի ցուցիչներ. տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչներ. 
հեծանիվների շղթաներ. մանկասայլակների 
պատյաններ, ծածկոցներ. տրանսպորտային 
միջոցների ղեկերի ծածկոցներ. հեծանիվների 
կամ մոտոցիկլետների թամբերի ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
ծածկոցներ. հեծանիվների ժանանիվներ. 
հեծանիվների դողեր. հեծանիվների 
հակացեխային վահանակներ.

 դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված կիսան-

դրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական իրեր). 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի 
ժամացույցների). ականջօղեր. թանկարժեք 
իրեր. ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. 
շղթաներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ 
մետաղներից բանալիների կախոցներ. 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
վզի շղթաներ. մանյակներ. փողկապների, վզի 
թաշկինակների օղլակներ. մետաղադրամներ 
ոչ դրամաշրջանառության համար. 
դեկորատիվ քորոցներ. կախոցներ, կուլոններ. 
մատանիներ (ոսկերչական իրեր). «բոլո» տիպի 
փողկապների, բարակ երիզների տեսքով 
փողկապների սահող սեղմակներ. դադարումով 
վայրկյանաչափներ. փողկապների սեղմակներ. 
փողկապների ճարմանդներ. փողկապների 
քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամացույցներ. 
ժամացույցների ապարանջաններ. ժամա-
ցույցների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխանիզմների տուփերի պատյաններ. ժամա-
ցույցների շղթաներ. ժամացույցների գոտի-
ներ. ժամացույցներ (ձեռքի). ամուսնական 
մատանիներ. ապարանջան-ժամացույցներ. 
բանալիների կաշվե շղթաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
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գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. սուրբ ծննդյան 
քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. 
զարգացման գրքեր երեխաների համար. 
թղթե տակդիրներ, մատուցարաններ. 
մետաղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 
գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. 
շնորհավորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր. 
ամսագրեր, հանդեսներ, պարբերականներ. 
քարտեզներ. մարկերներ. նոթատետրեր. 
ծեփման նյութեր, ծեփման կավ և պլաստիլին. 
տեղեկագրեր. լրագրեր, թերթեր. թուղթ 
գրառումների համար. բլոկնոտներ, 
ծոցատետրեր, տետրեր. բլոկնոտների, 
ծոցատետրերի և տետրերի թերթեր. նկարներ. 
թղթե դրոշներ. թղթե աքսեսուարներ, 
հուշանվերներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների համար. թղթե 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր նվերների 
փաթեթավորման համար. թղթե վիմպելներ, 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, անձե-
ռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 

և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերա-
կան հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմներ. լուսանկարներ. պատկերային 
փորագրանկարներ (գրավյուրա), էստամպներ. 
նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, դիմա-
նկարներ. փոստային բացիկներ. ազդագրեր, 
ցուցապաստառներ. տպագրված պարգևներ, 
հրովարտակներ. տպագրված վկայագրեր, 
վկայականներ. տպագրված հրավերներ. 
տպագրված մենյուներ. բաղադրատոմսերի 
գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմակնիքներ 
և շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, 
փաթեթներ. գնահատականների, հաշվի 
արդյունքների և միավորների անցկացման 
քարտեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. կարիչներ 
(ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ և 
նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու 
պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. սպորտային 
պայուսակներ տարբեր նպատակների համար. 
պայուսակներ ատլետիկայով զբաղվելու 
համար. ուսապարկեր նորածինների տեղա-
փոխման համար (կենգուրու). ուսապարկեր. 
լողափնյա պայուսակներ. պայուսակներ 
գրքերի համար, պորտֆելներ. պատյաններ 
այցեքարտերի, հեռախոսային քարտերի 
համար. քսակներ մանրադրամի համար. 
քսակներ մետաղադրամի համար. պայու-
սակներ բարուրների, խանձարուրների համար. 
իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. գոտկա-
տեղի պայուսակներ, դրամապանակներ. 
մարմնա մարզության և սպորտային դահ-
լիճների պայուսակներ. պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. ուղեբեռների, 
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ձեռքի բեռների տեղափոխման պայուսակներ 
և ճամպրուկներ. ուղեբեռների, ձեռքի բեռների 
տեղափոխման պայուսակների և ճամպրուկ-
ների պիտակներ. պայուսակներ կարճա-
ժամկետ ճանապարհորդությունների համար. 
քսակներ. երկար փոկով ուսապայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. 
գոտի-պայուսակներ. դրամապանակներ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. փչովի ներքնակներ 
զբոսարշավների, քեմփինգների համար. 
օրորոցներ. մահճակալներ. նստարաններ. 
գրապահարաններ, դարակներ և գրադա րակ-
ներ. դուրսքաշովի արկղերով պահարաններ, 
կոմոդներ, բրգաձև դարակներ (կահույք 
ամանեղենի համար). աթոռներ. լուսանկարների 
ամրացման և ցուցադրման սեղմակներ, 
ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակներ և սևե-
ռակներ. զգեստապահարաններ, կախիչներ. 
համակարգիչների կահույք. համակարգիչների 
ստեղնաշարերի հենակալներ և դարակներ. 
մանկական մահճակալներ. բազմոցներ, 
թախ տեր, բազկաթոռներ. դեկորատիվ փայ-
լուն զարդարանքներ. շարժական մասե-
րով դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ և 
քանդակներ (մոբայլներ). գրասեղաններ, 
աշխատասեղաններ. ըմպելիքների ծղոտիկ-
ներ. քանդակած և փորագրված քարե 
զարդարանքներ ափսեների, սկավառակների, 
տախտակների տեսքով. ոսկրից, գիպսից, 
պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 
դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ 
և աթո ռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). 
պլաստմասսայից զարդարանքներ նվերների 
փաթեթավորումների համար. ձեռքի 
հովհարներ. ձեռքի հայելիներ. տուփեր, 
պատյաններ զարդերի և ոսկերչական 
իրերի համար (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). բանալիների կախոցներ, 
պատյաններ (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). պարտեզի կահույք. 

երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի բազմոց-
բազկաթոռներ. ամսագրերի հենակալներ. 
ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ 
փայ տից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացա ռությամբ Սուրբ ծննդյան համար 
նախատեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ 
նստա րաններ ոտքերի համար. պլաստմաս սայից 
զարդեր երեկույթների համար. հենակալներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր. մետաղալարից և մետաղից 
պատրաստված հենակալներ, հենակներ, 
կանգնակներ և դարակաշարեր բույսերի 
համար. պատի դեկորատիվ զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների և տախտակների 
տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ, քարտեր և 
բաջեր անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցանակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսայից 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. ծովային խեցիներ. 
ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների 
արկղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ըմպելիքների 
սպասք. ըմպելիքների ապակե սպասք. 
թռչունների տնակներ. խոր ամաններ, գավաթ-
ներ, սկահակներ. ավելներ, ցախ ավելներ. 
տապակներ, թավաներ. թխվածքների կաղա-
պարներ. տորթերի մատուցարաններ, 
տակդիրներ. մոմակալներ (բացառությամբ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածների). 
մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
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թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես 
անձեռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման 
համար). ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 
նպատակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ 
և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 
դեկո րատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական 
արձանիկներ. ծաղիկների սկահակներ, 
ծաղկամաններ. մազերի խոզանակներ. սան-
րեր. ջերմամեկուսացման տարողություններ. 
մեկուսիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակներ, 
թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակների, 
հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից 
բաժակներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. 
ափսեներ. օճառների կալիչներ, բռնիչներ. 
թեյնիկներ. թեյի հավաքածուներ, թեյի 
սպասք. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ատամի 
խոզանակներ. մատուցարաններ. կասկարա, 
կերակրատեսակների տակդիրներ. ջերմա-
պահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածա-
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և 
թաշկինակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճա-
կալների առագաստներ, վարագույրներ, 
ամպհովանիներ և ծածկեր. անկողնու 
սպիտակեղեն. սավաններ. մահճակալ ների 
փեշեր. անկողնու ծածկոցներ. վերմակ-

ծածկոցներ. քաթանի հյուսվածքով բամբա-
կեղեն գործվածքներ. մանկական վերմակներ. 
գործվածքի տակդիրներ. գործվածքային 
անձեռոցիկներ. գործվածքային դրոշակներ. 
գործվածքային դրոշներ. մգդակած բամբակե 
վերմակներ. հակահարվածային դնովի 
կողեզրեր մանկական մահճակալների հա մար. 
վարագույրներ, գալարավարագույրներ. կտո-
րից դրոշակներ, դրոշներ. ֆետրե դրոշ ներ. 
գոլֆի սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի 
թաշկինակներ. գլխանոցներով (կնգու-
ղաձև) սրբիչներ. սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության համար. խոհանոցի սրբիչներ. 
թաթմաններ, ձեռնոցներ վառարանների և 
ջեռապահարանների համար. բարձի երեսներ. 
բարձերի ծածկոցներ. կերակրակաթսաների 
բռնիչներ, տակդիրներ. մգդակած, լաթերից 
կարած վերմակներ. լողանալու մանկական 
սավանիկներ, բամբակե ծածկոցներ, 
ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե վերմակներ, 
ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, 
մարմին և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, 
խավավոր անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե 
վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյս-
բոլի կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոց-
ներ. լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. 
լողափի կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ 
(հագուստ). մանկական կրծքակալներ. 
բիկինիներ. սպորտային բաճկոններ, թեթև 
վերնազգեստներ (բլեյզերներ). բուտսեր, 
կարճաճիտ կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ. 
թիթեռնիկ-փողկապներ. կրծկալներ (բյուս-
հալտեր). կեպիներ, գլխարկներ. տաբատ-
ների վրայից հագնելու հատուկ շորտեր 
կովբոյների համար. գործվածքային մանկա-
կան կրծքակալներ. վերարկուներ, ման տոներ. 
զգեստներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի շա պիկ ներ. 
հելլոուինի կոստյումներ. գլխար կիկներ, 
կանացի գլխարկներ. գլխակապեր. գուլպեղեն, 
տրիկոտաժեղեն. նորածինների, մանուկների 
հագուստ. բաճկոններ, ժակետներ, պիջակներ. 
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ջինսեր. ջեր սիից հագուստ. թաշկինակներ, 
շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած 
գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ. փողկապներ և վզկապներ. 
գիշերաշապիկ ներ. պենյուարներ, երկար 
գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնաշապիկներ. 
պիժամա ներ. վարտիքներ, փոխաններ, շալվար-
ներ, անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. 
պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ 
հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. բոկա-
մաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, կաշ-
նեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային 
մաշիկներ, հողաթափներ. գիշերազգեստներ, 
ննջազգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, 
տոլստովկաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, 
ենթադաստակի կապեր, բազպաններ. թան-
կարժեք մետաղից ծայրակալներով «բոլո» 
տիպի փողկապներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմնամարզական ներքնակներ. պաս-
տառներ. մանածագործական պաստառներ. 
գորգային ծածկույթների հարթակներ, 
տակդիրներ. հատակի վինիլային ծածկույթներ. 
դահուկային թեքության ծածկույթներ. 
հատակածածկույթներ. ոտքերը սրբելու 
ուղելաթեր. եղեգնյա խսիրներ. խսիրներ, 
ուղեգորգեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. շարժական խաղեր ճկունության, 
կարողության զարգացման համար. շարժական 
ֆիգուրներ, դրանց մասեր և պարագաներ. 

սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ 
մանկական խաղալիքներ տարբեր տեսակի 
գործունեության զարգացման համար, բազմա-
ֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ. 
բադմինտոնի հավաքածուներ. փուչիկներ. 
բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. 
լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 
բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների աքսե-
սուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 
խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական 
խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ 
աշխույժ խաղերի համար. լրակազմի տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ և սարքեր՝ 
խաղաքարտային խաղեր, քարտերով խաղեր 
խաղալու համար. ձկնորսական պարագաներ. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների նշիչներ (մարկերներ). շարժական, 
դյուրատար սարքեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար. հոկեյի տափօղակներ. փչովի 
խաղալիքներ. նկարներ, պատկերներ կազ-
մելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ և փազլներ. 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. խաղեր-
անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. գնդիկներ 
(մանկական խաղ). կառավարումով խաղեր. 
մեխանիկական խաղալիքներ. երաժշտա-
կան խաղալիք-զարդատուփեր. երաժշտական 
խաղա լիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր 
խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
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համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան փաթիլ-
ներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժական 
ֆիգուրներ-խաղալիքներ, ֆիգուրներ-խաղա -
լիք ներ աշխույժ խաղերի համար. դույ-
լերից, թիակներից և բահերից բաղկացած 
խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշարժ-
վող խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, 
խաղալիք բջջային հեռախոսներ. խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ. խաղալիք 
ինքնագլոր հեծանիվներ (սկուտերներ). 
խաղալիք ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. 
խաղալիք նմուշներով հավաքածուներ 
նախասիրական զբաղմունքների համար. 
խաղալիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. խաղալիք 
դրամարկղեր. խաղալիք բեռնատար 
մեքենաներ. խաղալիք ժամացույցներ. ջրա-
ցայտիչ խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. 
յո-յո խաղալիքներ. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. պանիրներ. պանիրների 
և կրեկերների համադրություններ. քսվող 
պանիր (սփրեդ), հալած պանիր. ցուկատներ. 
շոկոլադե կաթ. կաթնային և թթվակաթնային 
մթերքներ, բացառությամբ պաղպաղակի, 
կաթնային պաղպաղակի և սառեցված 
յոգուրտների. սոուսներ (մրգային) թաթախման 
համար. չորացված մրգեր. ըմպելի յոգուրտներ. 
սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած առա-
վելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 
բանջարեղենից. մրգային մուրաբաներ, 
ջեմեր, շաքարի օշարակում եփված մրգեր. 
մրգերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
մսային մթերքներ. մշակված ընկույզներ. 
գետնանուշի յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. 
կարտոֆիլի հիմքով նախուտեստներ. չոր 

կաթ. չամիչ. համակցված նախուտեստներ՝ 
հիմնականում բաղկացած մշակված մրգերից, 
մշակված ընկույզներից և (կամ) չամիչից. 
ապուրներ. ապուրային խառնուրդներ. դոնդողի 
հիմքով քաղցր աղանդեր. յոգուրտներ. 
կաթնային կոկտեյլների պատրաստման հիմքեր 
և բաղադրություններ. 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրություններ. խմելու 
ջուր. անուշաբույր և համային հավելումներով 
ջուր. բուրավետացված մրգային ըմպելիքներ. 
հյութերի հիմքով խտանյութեր. լիմոնադներ. 
պունշ (կոկտեյլներ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներից). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այն է՝ 
գազավորված ըմպելիքներ. մրգահյութի պարու-
նակությամբ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սմուզիներ (մրգային կամ բանջարեղենային 
հյութերի հիմքով ըմպելիքներ). գազավորված 
ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ, այն է՝ սպորտային 
ըմպելիքներ, էներգետիկ ըմպելիքներ. 
օշարակներ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
պատրաստման համար. սեղանի հանքային 
ջուր. բանջարեղենային հյութեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյունների տպագրման գործակալություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղեկա տվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. դեպի համացանց մուտքի ապա-
հովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահո-
վում. հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատ կերների փոխանցում համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 

ռադիոհաղորդում. թելքաօպտիկական կապ. 
ռադիո հեռախոսային կապ. կապ՝ համա-
կարգչային տերմինալների օգտագործումով. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. 
փեյջինգային ծառայություն՝ ռադիոյի, 
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ 
միջոցների օգտագործումով. հեռուստա-
կոնֆերանսներ. բաժանորդային հեռագրական 
ծառայություններ. ձայնային փոստի ծառա-
յություններ. երթուղման և միացման 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ. 
հեռագրական կապի տրամադրման ծառա յու-
թյուններ. հեռախոսային կապի տրամադրման 
ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցադրում, 
տարածում, վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. ձայնա- և 
տեսա գրությունների արտադրություն, ցուցա-
դրում, տարածում, վարձույթ և վարձա-
կալություն. զվարճությունների հարցերով 
տեղեկատվություն. օնլայն ինտեր ակտիվ 
զվարճություններ. զվարճալի շոու ծրա-
գրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի և 
երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի արտա-
դրություն հեռուստատեսային, մալուխային, 
արբանյակային, ձայնա- և տեսա- զանգ-
վածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և էլեկտրո-
նային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 
զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-
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ծրագրեր և հաղորդումներ ուղիղ եթերում. 
ներկայացումների ցուցադրում ուղիղ եթերում. 
թատերականացված ներկայացումներ. էստրա-
դային դերասանների, կոնֆերանս վարողների 
և շոու-ծրագրերի հաղորդավարների ծառա-
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140648 (111) 22570
(220) 28.04.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.04.2024
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
լոսյոններ սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. 
հակաքրտինքային անուշաբույր միջոցներ 
(անտիպերսպիրանտներ). բուրավետ յուղեր, 
յուղեր արոմաթերապիայի համար. արհես-
տական թարթիչներ և եղունգներ. մանկական 
յուղ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
խոնավ անձեռոցիկներ մանուկներին մաքրելու 
համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի ցանափոշի 
(տալկ) մարմնի համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. կարմրաներկ. մարմնի քսուքներ, 
լոսյոններ, դիմափոշի և փոշենյութ. բերանի 
խոռոչի թարմացուցիչներ. լոգանքի փրփուր. 
օդեկոլոններ. կոսմետիկական միջոց-
ներ. ատամների խնամքի միջոցներ. 
հոտազերծիչներ. փոշեպատման միջոցներ, 
ցանափոշի. անձնական օգտագործման 
եթե րային յուղեր. կոպերի մատիտներ և 
կոպերի ընդգծման հեղուկ միջոցներ. կոպերի 
ստվերաներկ. հոնքերի մատիտներ. փոշի. 
քսուքներ դեմքի համար. լոսյոններ դեմքի 

համար. դիմակներ դեմքի համար. սկրաբներ 
դեմքի համար. պատրույգներ տարածքների 
բուրավետացման համար. անձնական օգտա-
գործման բուրումնավետարարներ (անուշաբույր 
նյութեր). մազերի ժելեր. մազերի լավորակիչներ. 
մազերի շամպուններ. մազերի մուսեր. մազերի 
քսուքներ. մազերի լաքեր (աերոզոլներ). 
ձեռքի քսուքներ. ձեռքի լոսյոններ. ձեռքի 
օճառներ. շուրթերի բալասաններ. շրթներկ. 
շրթներկի պահատուփեր, կալիչներ. շուր-
թերի փայլեր. հեղուկ օճառներ. շպար, 
դեկորատիվ կոսմետիկա. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. բերանը ողողելու պատրաստուկ-
ներ. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգներին փայլ հաղորդելու 
միջոցներ. եղունգների ամրացման միջոցներ. 
եղունգների ողորկման, փայլեցման միջոցներ, 
եղունգների լաքեր. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ. 
ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր խառ-
նուրդներ, պոպուրի. անուշաբույր նյութեր 
տարածքների համար. սափրման քսուքներ. 
մաշկի օճառներ. ցանափոշի (տալկ) 
արդուզարդի համար. անուշաբույր ջուր. մաշկի 
քսուքներ. մաշկի խոնավացման միջոցներ. 
արևի ճառագայթներից մաշկը պաշտպանող 
արևապաշտպան քսուքներ և միջոցներ. 
արևայրուքի կոսմետիկական միջոցներ, 
լուսապաշտպան միջոցներ. շրթներկի պատ-
յաններ.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, ներառյալ՝ տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ), կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագործվող բարձիկներ. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
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կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգ-
ման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնասկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնը վերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարք-
ված տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկ-
ներ (կամկորդերներ). լուսանկարչական, 
հեռուստա-, տեսա- և կինոխցիկներ. կոմպակտ 
սկավառակներ (CD-ROM), հաստա տուն 
հիշողություն (ՀՀ) կոմպակտ սկավառակի 
վրա. կոմպակտ սկավառակների (ՀՀ) 
սկավառակավարներ. կոմպակտ սկավա-
ռակների (ՀՀ) գրառման սարքեր. բջջային 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսների աքսե-
սուարներ. բջջային հեռախոսների պատյան-
ներ, տուփեր. երաժշտական գրառումներ 
պարունակող չիպեր. բջջային հեռախոսների 
դիմային վահաններ (պանելներ). կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ (փլեյերներ). 
կոմպակտ սկավառակների ձայնագրիչներ. 
կոմպակտ սկավառակներ. համակարգչային 
խաղային ծրագրեր. պարկուճներ (քարթրիջ-
ներ) և սկավառակներ տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի համար, տեսա-
խաղերով և համակարգչային խաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ) և սկավառակներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչների ապա-
րատային միջոցներ. համակարգիչների ստեղ-

նաշարեր. համակարգիչների մոնիտորներ, 
դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկ ներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
անլար հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- և 
ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD ձայնա-
գրիչներ. թվային ունիվերսալ սկավա ռակներ. 
թվային տեսասկավառակներ. նախապես 
գրառված օպտիկական և մագնիսա-
օպտիկական սկավառակներ. ձայնա-, 
տեսա- և համակարգչային տվյալների օպտի-
կա կան և մագնիսաօպտիկական նվագար-
կիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզեր ներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, 
քթակնոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակարգեր. 
անձնական թվային օգնականներ. տպիչ-
ներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. արևա-
պաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
հեռուս տա ցույցներ. տեսախցիկներ. տեսակա-
սետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավա ռակ-
ներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոսներ. 
տեսագրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ համակարգիչների հետ 
օգտագործման համար. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն աբուժական և անասնաբուժական սար-
քեր և գործիքներ. վերջավորություն ների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
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դնելու համար. ծծակներով մանկական շշեր. 
հոգնաներ. մանկական ատամների օղակներ. 
դեղորայքի գդալներ. կաթնածծիչներ (սարքեր). 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. ծծակներ. 
մանկական շշերի ծծակներ. բժշկական 
ջերմաչափեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերը նշված ապրանքների մասեր, 
դետալներ, պարագաներ և աքսեսուարներ` 
ընդգրկված 12-րդ դասում. ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբոլիներ. 
ավտոկցանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնատեղեր, բեռնախցիկներ. շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). հեծանիվներ. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքածածկեր. 
թիակներ. ազդանշանային շչակներ. հեծա-
նիվների շարժիչներ. հեծանիվների զանգեր. 
հետևի դիտահայելիներ. հեծանիվների 
անիվն եր. սայլակների (տրանսպորտային 
միջոցների) անվակներ. մանկասայլակներ. 
հեծանիվների զամբյուղիկներ. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. օդապոմպեր (տրանսպոր-
տային միջոցների պարագաներ). հեծանիվների 
պոմպեր. տրանսպորտային միջոցների 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ.ավտո-
մոբիլների արևապաշտպան հարմարանքներ. 
հեծանիվների շրջանակներ. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների անվտանգության 
գոտիներ. հեծանիվների ղեկեր. սահնակներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). հեծանիվների և 
մոտոցիկլետների թամբեր. տրանսպորտային 
միջոցների բեռնացանցեր. հեծանիվների 
ապահովական ցանցեր. տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգ մանկանստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցներ. 
գոլֆի սայլակներ. մթերքների սայլակներ. 
հեծանիվների շրջադարձի ցուցիչներ. 
տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի 
ցուցիչներ. հեծանիվների շղթաներ. 
մանկասայլակների պատյաններ, ծածկոց-
ներ. տրանսպորտային միջոցների ղեկերի 
ծածկոցներ. հեծանիվների կամ մոտո ցիկ-
լետների թամբերի ծածկոցներ. տրանս-
պորտային միջոցների նստոցների ծածկոցներ. 
հեծանիվների ժանանիվներ. հեծանիվների 
դողեր. հեծանիվների հակա ցեխային 
վահանակներ.

 դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. զարթուցիչներ 
(ժամացույցներ). թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված գոտիների ճարմանդներ 
(հագուստի համար). ապարանջաններ. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կիսանդրիներ. կախազարդեր (ոսկերչական 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի 
ժամացույցների). ականջօղեր. թանկարժեք 
իրեր. ազնիվ մետաղներից զարդատուփեր. 
շղթաներ (ոսկերչական իրեր). ազնիվ 
մետաղներից բանալիների կախոցներ. 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
վզի շղթաներ. մանյակներ. փողկապների, վզի 
թաշկինակների օղլակներ. մետաղադրամներ 
ոչ դրամաշրջանառության համար. դեկո-
րատիվ քորոցներ. կախոցներ, կուլոններ. 
մատանիներ (ոսկերչական իրեր). «բոլո» տիպի 
փողկապների, բարակ երիզների տեսքով 
փողկապների սահող սեղմակներ. դադարումով 
վայրկյանաչափներ. փողկապների սեղմակներ. 
փողկապների ճարմանդներ. փողկապների 
քորոցներ, սեղմիչներ. պատի ժամացույցներ. 
ժամացույցների ապարանջաններ. ժամացույց-
ների պատյաններ, ժամացույցների 
մեխանիզմների տուփերի պատյաններ. 
ժամացույցների շղթա ներ. ժամացույցների 
գոտիներ. ժամացույց ներ (ձեռքի). ամուսնական 
մատանիներ. ապարանջան-ժամացույցներ. 
բանալիների կաշվե շղթաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
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կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկար ներ. նկարչության և կիրառական 
արվես տով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտի պլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճ ներ, քրայոններ. սուրբ ծննդյան քար-
տեր. կավիճ. գրատախտակներ. զար-
գացման գրքեր երեխաների համար. թղթե 
տակդիրներ, մատուցարաններ. մետաղա-
դրամների ալբոմներ. գունաներկման 
գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. միան-
գամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. շնոր-
հավորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր. 
ամսագրեր, հանդեսներ, պարբերականներ. 
քարտեզներ. մարկերներ. նոթատետրեր. 
ծեփման նյութեր, ծեփման կավ և պլաստիլին. 
տեղեկագրեր. լրագրեր, թերթեր. թուղթ 
գրառումների համար. բլոկնոտներ, ծոցա-
տետրեր, տետրեր. բլոկնոտների, ծոցա-
տետրերի և տետրերի թերթեր. նկարներ. 
թղթե դրոշներ. թղթե աքսեսուարներ, 
հուշանվերներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների համար. թղթե 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 

երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե բանտեր նվերների 
փաթեթավորման համար. թղթե վիմպելներ, 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, անձե-
ռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերա-
կան հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմներ. լուսանկարներ. պատկերային 
փորա գրանկարներ (գրավյուրա), էստամպ-
ներ. նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, 
դիմանկարներ. փոստային բացիկներ. 
ազդագրեր, ցուցապաստառներ. տպագրված 
պարգևներ, հրովարտակներ. տպագրված 
վկայագրեր, վկայականներ. տպագրված 
հրա վերներ. տպագրված մենյուներ. 
բաղադրատոմսերի գրքեր. ռետինե կնիքներ, 
դրոշմակնիքներ և շտամպներ. սենդվիչների 
տուփեր, փաթեթներ. գնահատականների, 
հաշվի արդյունքների և միավորների 
անցկացման քարտեր. դրոշմանիշերի ալբոմ-
ներ. կարիչներ (ստեպլեր). կպչուն թղթեր, 
պիտակներ և նկարներ. հավաքածու կազմելու, 
հավաքելու քարտեր. ոչ աստիճանավորված 
քանոններ. գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. 
գրելու պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ 
բացելու հարմարանքներ՝ թանկարժեք 
մետաղներից. մանկական թղթե կրծքակալներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. սպորտային 
պայուսակներ տարբեր նպատակների համար. 
պայուսակներ ատլետիկայով զբաղվելու 
համար. ուսապարկեր նորածինների 
տեղափոխման համար (կենգուրու). ուսա-
պարկեր. լողափնյա պայուսակներ. պայու-
սակներ գրքերի համար, պորտֆելներ. 
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պատյաններ այցեքարտերի, հեռախոսային 
քարտերի համար. քսակներ մանրադրամի 
համար. քսակներ մետաղադրամի համար. 
պայուսակներ բարուրների, խանձարուրների 
համար. իրեղենի տոպրակներ, պարկեր. 
գոտկատեղի պայուսակներ, դրամապա-
նակներ. մարմնամարզության և սպորտային 
դահլիճների պայուսակներ. պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. ուղեբեռների, 
ձեռքի բեռների տեղափոխման պայուսակներ 
և ճամպրուկներ. ուղեբեռների, ձեռքի բեռների 
տեղափոխման պայուսակների և ճամպրուկների 
պիտակներ. պայուսակներ կարճաժամկետ 
ճանապարհորդությունների համար. քսակներ. 
երկար փոկով ուսապայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ. գոտի-
պայուսակներ. դրամապանակներ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. փչովի ներքնակներ 
զբոսարշավների, քեմփինգների համար. 
օրորոցներ. մահճակալներ. նստարաններ. 
գրապահարաններ, դարակներ և գրադա-
րակներ. դուրսքաշովի արկղերով պահարաններ, 
կոմոդներ, բրգաձև դարակներ (կահույք 
ամանեղենի համար). աթոռներ. լուսանկարների 
ամրացման և ցուցադրման սեղմակներ, 
ճարմանդներ, պահանգներ, ամրակներ և 
սևեռակներ. զգեստապահարաններ, կախիչներ. 
համակարգիչների կահույք. համակարգիչների 
ստեղնաշարերի հենակալներ և դարակներ. 
մանկական մահճակալներ. բազմոցներ, 
թախ տեր, բազկաթոռներ. դեկորատիվ փայ-
լուն զարդարանքներ. շարժական մասե-
րով դեկորատիվ կոնստրուկցիաներ և 
քան դակներ (մոբայլներ). գրասեղաններ, 
աշխատասեղաններ. ըմպելիքների ծղոտիկ-
ներ. քանդակած և փորագրված քարե 
զարդարանքներ ափսեների, սկավառակների, 
տախտակների տեսքով. ոսկրից, գիպսից, 
պլաստմասսայից, մոմից կամ փայտից 
պատրաստված արձանիկներ և ֆիգուրներ. 

դրոշակաձողեր. ոտքերի նստարաններ 
և աթոռակներ. ֆուրնիտուրա (կահույք). 
պլաստմասսայից զարդարանքներ նվերների 
փաթեթավորումների համար. ձեռքի հով-
հարներ. ձեռքի հայելիներ. տուփեր, 
պատյաններ զարդերի և ոսկերչական 
իրերի համար (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). բանալիների կախոցներ, 
պատյաններ (բացառությամբ մետաղից 
պատրաստվածների). պարտեզի կահույք. 
երկտեղանի բազմոցներ, երկտեղանի բազմոց-
բազկաթոռներ. ամսագրերի հենակալներ. 
ներքնակներ. ապակի (հայելիներ). ոսկրից, 
գիպսից, պլաստմասսայից, մոմից կամ 
փայտից պատրաստված զարդարանքներ 
(բացառությամբ Սուրբ ծննդյան համար նախա-
տեսվածների). փափկաթոռներ, փափուկ նստա-
րաններ ոտքերի համար. պլաստմաս սայից 
զարդեր երեկույթների համար. հենակալներ, 
պատվանդաններ. նկարների շրջանակներ. 
բարձեր. մետաղալարից և մետաղից 
պատրաստված հենակալներ, հենակներ, 
կանգնակներ և դարակաշարեր բույսերի 
համար. պատի դեկորատիվ զարդարանքներ 
ափսեների, սկավառակների և տախտակների 
տեսքով. պլաստմասսայից դրոշակներ. 
պլաստմասսայից ցուցանակներ, քարտեր և 
բաջեր անունը նշելու համար. պլաստմասսայից 
ցուցանակներ և քարտեր լիցենզիայի համարը 
նշելու համար. պլաստմասսայից դրոշմներ, 
հուշադրոշներ (վիմպելներ). պլաստմասսայից 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. ծովային խեցիներ. 
ննջապարկեր. սեղաններ. խաղալիքների 
արկղեր. հենակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար. ամբարձիկ շերտավարագույրներ. 
քամու, հողմային զանգակներ. վարագույրների, 
գալարավարագույրների քիվեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ըմպելիքների 
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սպասք. ըմպելիքների ապակե սպասք. 
թռչունների տնակներ. խոր ամաններ, 
գավաթներ, սկահակներ. ավելներ, ցախա-
վելներ. տապակներ, թավաներ. թխվածքների 
կաղապարներ. տորթերի մատուցարաններ, 
տակդիրներ. մոմակալներ (բացառությամբ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված-
ների). մոմերի այրուքը վերցնելու աքցաններ. 
սպասքի պահման արկղեր. կերամիկական 
արձանիկներ. տակդիրներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, և ոչ որպես 
անձեռոցիկներ, սփռոցներ օգտագործման 
համար). ծալովի արկղեր և տուփեր կենցաղային 
նպատակների համար. հրուշակաթխվածքի 
տարաներ. տորթեր կտրելու հարմարանքներ. 
շշեր բացելու հարմարանքներ, խցանահաններ. 
բաժակներ. դեկորատիվ պայուսակիկներ 
և պարկիկներ հրուշակեղենի համար. 
դեկորատիվ բյուրեղապակե պրիզմաներ. 
դեկորատիվ ապակի. դեկորատիվ ափսեներ. 
սկուտեղներ. ճենապակյա, բյուրեղապակյա, 
կավե, ապակյա կամ կերամիկական արձա-
նիկներ. ծաղիկների սկահակներ, ծաղկա-
մաններ. մազերի խոզանակներ. սանրեր. 
ջերմամեկուսացման տարողություններ. մե կու-
սիչ հյուսվածքապատվածքով տակդիրներ 
և հենակալներ ըմպելիքների բեռնարկղերի 
համար. նախաճաշերի տուփեր. գավաթներ. 
անձեռոցիկների կալիչներ, բռնիչներ. ոչ 
թան կարժեք մետաղներից պատրաստված 
անձեռոցիկների օղակներ. թղթե բաժակներ. 
թղթե ափսեներ. կարկանդակների տապակ-
ներ, թավաներ, կաղապարներ. կարկանդակ-
ների, հրուշակների թիակներ. պլաստմասսայից 
բաժակներ. ջրի պլաստմասսայից շշեր. 
ափսեներ. օճառների կալիչներ, բռնիչներ. 
թեյնիկներ. թեյի հավաքածուներ, թեյի 
սպասք. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ատամի 
խոզանակներ. մատուցարաններ. կասկարա, 
կերակրատեսակների տակդիրներ. ջերմա-
պահներ, թերմոսներ, ջերմատափաշշեր. 
աղբի զամբյուղներ. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված ունելի մոմերի այրուքը 
վերցնելու համար. թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստված մոմակալներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածա-
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ. գործած բրդե պլեդներ և 
թաշկինակներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ բարբեքյուի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն. բաղնիքի սրբիչներ, լողանալու 
սրբիչներ. անկողնու վերմակներ. մահճակալների 
առագաստներ, վարագույրներ, ամպհովա-
նիներ և ծածկեր. անկողնու սպիտակեղեն. 
սավաններ. մահճակալների փեշեր. անկողնու 
ծածկոցներ. վերմակ-ծածկոցներ. քաթանի 
հյուսվածքով բամբակեղեն գործվածքներ. 
մանկական վերմակներ. գործվածքի տակ-
դիրներ. գործվածքային անձեռոցիկներ. 
գործվածքային դրոշակներ. գործվածքային 
դրոշներ. մգդակած բամբակե վերմակներ. 
հակահարվածային դնովի կողեզրեր մանկա-
կան մահճակալների համար. վարագույրներ, 
գալա րավարագույրներ. կտորից դրոշակներ, 
դրոշներ. ֆետրե դրոշներ. գոլֆի սրբիչներ. 
ձեռքի սրբիչներ. ձեռքի թաշկինակներ. 
գլխանոցներով (կնգուղաձև) սրբիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցի սրբիչներ. թաթմաններ, ձեռնոց-
ներ վառարանների և ջեռապահարանների 
համար. բարձի երեսներ. բարձերի ծածկոցներ. 
կերակրակաթսաների բռնիչներ, տակդիրներ. 
մգդակած, լաթերից կարած վերմակներ. 
լողանալու մանկական սավանիկներ, բամբակե 
ծածկոցներ, ներծծող ծածկոցներ. մետաքսե 
վերմակներ, ծածկոցներ. սեղանի սպիտակեղեն. 
մանածագործական անձեռոցիկներ. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործական տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ. մանածագործական սփռոցներ. 
մահճակալի ծածկոցներ. սրբիչներ. դեմք, 
մարմին և սպասք լվանալու փոքրիկ սրբիչներ, 
խավավոր անձեռոցիկներ և լաթեր. բրդե 
վերմակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոց-
ներ. լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. 
լողափի կոստյումներ, հագուստ. գոտիներ 
(հագուստ). մանկական կրծքակալներ. 
բիկինիներ. սպորտային բաճկոններ, թեթև 
վերնազգեստներ (բլեյզերներ). բուտսեր, 
կարճաճիտ կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկ-
ներ. թիթեռնիկ-փողկապներ. կրծկալներ 
(բյուսհալտեր). կեպիներ, գլխարկներ. 
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տաբատների վրայից հագնելու հատուկ շորտեր 
կովբոյների համար. գործվածքային մանկական 
կրծքակալներ. վերարկուներ, մանտոներ. 
զգեստներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի շապիկներ. 
հելլոուինի կոստյումներ. գլխար կիկներ, 
կանացի գլխարկներ. գլխա կապեր. գուլպեղեն, 
տրիկոտաժեղեն. նորա ծինների, մանուկների 
հագուստ. բաճ կոններ, ժակետներ, պիջակներ. 
ջինսեր. ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, 
շարֆեր, գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած 
գամաշներ. ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, 
թաթմաններ. փողկապներ և վզկապներ. 
գիշերաշապիկներ. պենյուարներ, երկար 
գիշերանոցներ. բլուզներ և վերնաշապիկներ. 
պիժամաներ. վարտիքներ, փոխաններ, շալվար-
ներ, անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. 
պոլո-շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ 
հագուստ և վերարկուներ. խալաթներ. 
բոկամաշիկներ (սանդալներ). վզաշորեր, 
կաշնեներ. շապիկներ, վերնաշապիկներ. 
կոշիկներ. կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. 
լայն տաբատներ, սլաքսներ. տնային 
մաշիկներ, հողաթափներ. գիշերազգեստներ, 
ննջազգեստներ. կիսագուլպաներ. գուլպաներ. 
սվիտերներ. սպորտային բամբակե տաբատ-
ներ. սպորտային բամբակե շապիկներ, 
տոլստովկաներ. լողազգեստներ. ձգակապերով 
շապիկներ. տրիկոներ, սռնապաններ (ռեյտուզ), 
զուգագուլպաներ. ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, ենթա-
դաստակի կապեր, բազպաններ. թանկարժեք 
մետաղից ծայրակալներով «բոլո» տիպի 
փողկապներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
արհեստական գազոններ. գորգեր. ավտո-
մոբիլների գորգեր. լոգասենյակների գորգեր. 
սայթաքումը կանխարգելող գորգեր. լինօլեում. 
զարդարման ոչ մանածագործական իրեր, ոչ 
մանածագործական գորգեր (պատի ծածկոց). 
մարմն ամարզական ներքնակներ. պաստառ-
ներ. մանածագործական պաստառներ. 
գորգային ծածկույթների հարթակներ, տակ-
դիրներ. հատակի վինիլային ծածկույթներ. 
դահուկային թեքության ծածկույթներ. հատա-

կածած կույթներ. ոտքերը սրբելու ուղելաթեր. 
եղեգնյա խսիրներ. խսիրներ, ուղեգորգեր.

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. պանիրներ. պանիրների 
և կրեկերների համադրություններ. քսվող 
պանիր (սփրեդ), հալած պանիր. ցուկատներ. 
շոկոլադե կաթ. կաթնային և թթվակաթնային 
մթերքներ, բացառությամբ պաղպաղակի, 
կաթնային պաղպաղակի և սառեցված 
յոգուրտների. սոուսներ (մրգային) թաթախման 
համար. չորացված մրգեր. ըմպելի յոգուրտներ. 
սառեցված ուտեստներ՝ բաղկացած առա-
վելապես մսից, ձկից, թռչնամսից կամ 

բանջարեղենից. մրգային մուրաբաներ, 
ջեմեր, շաքարի օշարակում եփված մրգեր. 
մրգերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
մսային մթերքներ. մշակված ընկույզներ. 
գետնանուշի յուղ. կարտոֆիլի չիփսեր. 
կարտոֆիլի հիմքով նախուտեստներ. չոր 
կաթ. չամիչ. համակցված նախուտեստներ՝ 
հիմնականում բաղկացած մշակված մրգերից, 
մշակված ընկույզներից և (կամ) չամիչից. 
ապուրներ. ապուրային խառնուրդներ. դոնդողի 
հիմքով քաղցր աղանդեր. յոգուրտներ. 
կաթնային կոկտեյլների պատրաստման հիմքեր 
և բաղադրություններ. 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորու-
թյունների տպագրման գործակա լություններ. 
անլար հաղորդում. հեռուստահաղորդում. 
մալուխային հեռուստահաղորդում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռա հաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղե կատվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. դեպի համացանց մուտքի ապա-
հովում. դեպի տվյալների բազա մուտքի 
ապահովում. դեպի համացանց քննարկման 
ֆորումների մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մա դրող հեռահաղորդակցական ալիքներով 
ապահովում. շնորհավորական բացիկների 
օնլայն փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատ կերների փոխանցում համակարգչի 
միջո ցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 

հաղորդագրություններ փոխանցող սարքերի 
վարձույթ. դեպի համացանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
ռադիո հաղորդում. թելքաօպտիկական կապ. 
 ռա դիոհեռախոսային կապ. կապ՝ համա-
կարգչային տերմինալների օգտա գործումով. 
արբանյակային կապ. հեռագրական 
կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային 
կապ. փեյջինգային ծառայություն՝ 
ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործումով. 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժանորդային 
հեռագրական ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. երթուղման և 
միացման հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ. հեռագրական կապի տրա-
մադրման ծառայություններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր պում. 
կինոնկարների արտադրություն, ցուցադրում, 
տարածում, վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. ձայնա- և 
տեսագրությունների արտադրու թյուն, ցուցա-
դրում, տարածում, վարձույթ և վարձա-
կալություն. զվարճությունների հար ցերով 
տեղեկատվություն. օնլայն ինտերակտիվ 
զվարճություններ. զվարճալի շոու 
ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի և 
երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի արտա-
դրություն հեռուստատեսային, մալուխային, 
արբանյակային, ձայնա- և տեսա- զանգ-
վածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և էլեկտրո-
նային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
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միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 
զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և 
զվարճությունների զբոսայգիներում մատուցվող 
և դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական 
և զվարճանքի ծառայություններ. շոու-
ծրագրեր և հաղորդումներ ուղիղ եթերում. 
ներկայացումների ցուցադրում ուղիղ եթերում. 
թատերականացված ներկայացումներ. էստրա-
դային դերասանների, կոնֆերանս վարողների 
և շոու-ծրագրերի հաղորդավարների ծառա-
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140729  (111) 22571
(220) 21.05.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 21.05.2024
(730) «ՎիԷլՎի սենթր» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 69/5, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «CENTRE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կա ռա վարում գործարարության ասպարեզում. 
վար  չարարական գործունեություն գործա-
րա րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140730  (111) 22572
(220) 21.05.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 21.05.2024
(730) «ՎիԷլՎի սենթր» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 69/5, AM 

(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140791  (111) 22573
(220) 30.05.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 30.05.2024
(730) ԷյԴի Սոլյուշըն Մեդիա Էսոուշիեյթս Լիմի-
թիդ Լայեբիլիթի Փարթնըրշիփ, GB 
(442) 17.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն, բորդո և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տարա-
ծում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140792  (111) 22574
(220) 30.05.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 30.05.2024
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(730) ԷյԴի Սոլյուշըն Մեդիա Էսոուշիեյթս 
Լիմիթիդ Լայեբիլիթի Փարթնըրշիփ, GB 
(442) 04.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կանաչ, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տա րածում. 
գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140818  (111) 22575
(220) 06.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 06.06.2024
(730) Արմեն Զավենի Ճաղարյան, Տավուշի 
մարզ, ք. Իջևան, Մելիքբեկյան 2, բն. 2, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 

կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20140820 (111) 22576
(220) 06.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 06.06.2024
(730) Բիլայն ԳմբՀ, DE 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. ակնոցներ, ներառյալ՝ արևային 

ակնոցներ և նորաձև ակնոցներ, ակնոցների 
շրջանակներ, փոկեր և պատյաններ ակնոցների 
համար. կոսմետիկական նպատակներով 
օգտագործվող օպտիկական հայելիներ.

դաս 14. ոսկերչական իրեր և նորաձև 
զարդեր, մասնավորապես՝ մանյակներ և 
ապարանջաններ, շղթաներ սրունքների 
համար, շղթաներ բիկինիի համար, 
շղթայով կախազարդեր, դաստակին կրելու 
ապարանջաններ, ականջօղեր, մեխ-
ականջօղեր, խցան-ականջօղեր. սեղմակով 
ականջ օղեր, օղակաձև ականջօղեր, կրեոլա-
կան ոճի վզնոցներ, համայիլներ, մարմնի 
և դեմքի մասերին ամրացվող օղեր կամ 
գնդասեղներ, քթին ամրացվող օղեր կամ 
գնդասեղներ, փողկապի գնդասեղներ, 
փողկապի սեղմակներ, վզկապի սեղմակներ, 
թևքաճարմանդներ, կոշիկի զարդարանք-
ներ, նույնականաց ման կախազարդեր, 
մեդա լիոններ, բաջեր և կրծքա զարդեր. 
արհեստական ծաղիկներ կրծքազարդերի 
տեսքով և որպես զարդերի տար  րեր 
օգտագործվող դեկորատիվ ծա ղիկ ներ, ձեռքի 
մատանիներ, ոտքի մատանիներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքները պատրաստված, 
մասնա վորապես՝ արծաթից, դեղին սաթից, 
փղոսկրից, սովորական մետաղներից, 
ուլունքներից, պլաստմասսայից, կտորից, 
կաշվից, ռետինից, ապակուց, կավից կամ այդ 
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նյութերի համակցությունից. ժամանակաչափ 
սարքեր և դրանց աքսեսուարներ՝ ընդգրկված 
14-րդ դասում, մասնավորապես՝ ձեռքի 
ժամացույցներ, գրպանի ժամացույցներ, 
ժամացույցներ, ժամացույցների փոկեր, 
ժամացույցների պատյաններ, ձեռքի և գրպանի 
ժամացույցների շղթաներ. կախազարդեր և 
օղակներ բանալիների համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140823 (111) 22577
(220) 09.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 09.06.2024
(730) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
35, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141001  (111) 22578
(220) 25.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 25.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

_____________________

(210) 20141004  (111) 22579
(220) 25.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 25.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

_____________________

(210) 20141006  (111) 22580
(220) 25.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 25.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

_____________________

(210) 20141008  (111) 22581
(220) 25.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 25.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
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(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

_____________________

(210) 20141011  (111) 22582
(220) 25.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 25.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

_____________________

(210) 20141012  (111) 22583
(220) 25.06.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 25.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

_____________________

(210) 20141074  (111) 22584
(220) 02.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 02.07.2024
(730) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-
տասի 35, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141098  (111) 22585
(220) 09.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 09.07.2024
(730) «Լուս աստղ» ՍՊԸ, Երևան, Օհանովի 
15/1, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «ԵՐԵՎԱՆ» բառը և «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ-
ՆԵՐԻ ՑԱՆՑ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141110  (111) 22586
(220) 14.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 14.07.2024
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. գազով ջրատաքացուցիչ. գազի 

կաթսա:
_____________________

(210) 20141111  (111) 22587
(220) 14.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 14.07.2024
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. գազով ջրատաքացուցիչ. գազի 

կաթսա: 
_____________________

(210) 20141113  (111) 22588
(220) 14.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 14.07.2024
(730) Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի, պատկերի և տվյալների 

գրանցման և վերարտադրման սարքեր ձայնի 
և (կամ) պատկերների պահման, գրանցման, 
փոխանցման և վերարտադրման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային խաղեր. CD-ROM խաղեր. 
ձայնային արտածմամբ խաղեր. խաղային 
քարթրիջներ համակարգչային տեսախաղերի 
համար և տեսաարտածմամբ խաղային 
մեքենաների համար. համակարգչա յին 
խա ղերի կասետներ. համակարգչային խաղերի 
ծրագրեր. համակարգչային խաղերի երիզներ. 
ձայնագրություններ և տեսագրություններ. ֆոնո-
գրաֆ գրանցումներ. ձայնային գրառումներ. 
կինեմատոգրաֆիական և լուսանկարչական 
ժապավեններ. կինոֆիլմերի ժապավեններ և 
տեսաերիզներ. mp3 նվագարկիչներ. թվային 
խցիկներ. շարժական հեռախոսներ և անլար 
շարժական հեռախոսների բոլոր տեսակի 
սարքավորումներ և աքսեսուարներ, ներառյալ՝ 
շարժական հեռախոսների կորպուսներ. 
անլար շարժական հաղորդակցական 
միջոցների համար զանգերի մեղեդիներ, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են ներբեռնվող 
զանգի մեղեդիներ, երաժշտություն, mp3 
ֆայլեր, գրաֆիկաներ, խաղերի մեղեդիներ, 
տեսապատկերներ. հաղորդման և շարժական 
հաղորդակցական անլար սարքեր՝ անլար 
հաղորդակցական այլ սարքերի հետ ձայնա-
յին և տեքստային հաղորդագրությունների 
հաղորդման և ընդունման հնարավորությամբ. 
արևային ակնոցներ, ակնոցներ. ձայնի և 
(կամ) պատկերների պարունակությամբ 
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մագնիսական տեղեկակիրներ. լազերային 
սկավառակներ. տեսասկավառակներ, կոմ-
պակտ սկավառակներ. CD-ROM-ներ. CD-I-
ներ. DVD-ներ. երիզներ, տեսաերիզներ. 
քարթրիջներ, քարտեր կինոֆիլմերի, լրա-
տվական, սպորտային և հեռուստատեսային 
հաղորդումների, փաստագրական ֆիլմերի, 
խաղային շոուների, մուլտիպլիկացիաների, 
համերգների և այլ ներկայացումների 
պարունակությամբ. հիշողության կրիչներ. 
ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակներ և 
առանց վերագրանցման հնարավորության 
կոմպակտ սկավառակներ. երիզների և 
կոմպակտ սկավառակների պատյաններ. 
համակարգիչների հետ օգտագործվող 
էլեկտրոնային ինտերակտիվ խաղեր.

դաս 38. հեռարձակման և հեռահաղոր-
դակցական ծառայություններ. մալուխային և 
արբանյակային հաղորդման ծառայություններ. 
անլար շարժական հեռախոսների ծառա-
յություններ. ներբեռնվող զանգի մեղե-
դիների, երաժշտության, mp3 ֆայլերի, 
գրաֆիկաների, խաղերի, տեսապատկերների 
և տեղեկատվության տրամադրում անլար շար-
ժական հաղորդակցական սարքերի համար. 
վերբեռնվող և ներբեռնվող զանգի մեղեդիների, 
ձայնի, երաժշտության, mp3 ֆայլերի, գրա-
ֆիկաների, խաղերի, տեսապատկերների, 
տեղեկատվության և նորությունների անլար 
փոխ անցում համաշխարհային համակարգչա-
յին ցանցի միջոցով հաղորդակցական անլար 
շարժական սարքերին. ձայնային և տեքստային 
հաղորդագրությունների ուղարկում և ստացում 
հաղորդակցական անլար շարժական սարքերի 
միջև. ինտերնետային ծառայություններ, 
որոնք ներառում են հաղորդակցական 
ծառայություններ, այն է՝ ինտերնետի միջո-
ցով հոսքային ձայնի և ձայնատեսային 
գրան ցումների հաղորդում. էլեկտրոնային 
փոստի ծառայություններ. հաղորդակցական 
ծառայություններ, այն է՝ էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների փոխանցում երկու 
և ավելի մարդկանց խմբերի համար համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով. 

դաս 41. կրթական, ուսուցողական և ուսում-
նական ծառայություններ, զվարճությունների 
ծառայություններ, սպորտային և մշակութային 
ծառայություններ, ներառյալ՝ ռադիո և հեռուս-

տատեսային ծրագրերի արտադրություն. 
ֆիլմերի և կենդանի զվարճալի ծրագրերի 
արտադրություն. անիմացիոն կինոֆիլմերի 
և հեռուստատեսային ծրագրերի արտա-
դրություն. կինո- և հեռուստատեսային ստու-
դիաներին վերաբերող ծառայություններ. 
կինոզվարճություններին, հեռուստատեսային 
զվարճություններին և կենդանի զվարճալի 
ներկայացումներին ու ծրագրերին վերաբերող 
ծառայություններ. գրքերի, ամսագրերի և 
պարբերականների հրատարակությանը 
վերա բե րող ծառայություններ. բազմաթիվ 
օգտագործողներին հեռուստատեսային ծրա-
գրավորման վերաբերյալ ծառայություն-
ների տրամադրում համաշխարհային 
վեբ-ցանցի կամ ինտերնետի կամ օնլայն 
այլ հիմնապաշարի միջոցով. պարա-
յին ծրագրերի, երաժշտական ծրագրերի և 
մրցանակաբաշխության տեսածրագրերի 
արտա դրություն. կատակերգական շոուներ, 
հեռուս տախաղեր ու վիկտորինաներ և սպոր-
տային իրադարձություններ կենդանի հան-
դիսատեսի համար, որոնք ցուցադրվում են 
ուղիղ հեռարձակմամբ կամ ձայնագրվում 
հետագա հեռարձակման համար. կենդանի 
երաժշտական համերգներ. հեռուստատեսային 
լրատվական ծրագրեր. տաղանդի մրցույթների 
և երաժշտական ու հեռուստատեսային 
մրցանակաբաշխության իրադարձությունների 
կազմակերպում. ոճին ու նորաձևությանը 
վերաբերող ժամանցային ծրագրերի 
կազմակերպում և ներկայացում. զվաճության 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20141114  (111) 22589
(220) 14.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 14.07.2024
(730) Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 06.10.2014
(540) 
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(511) 
դաս 9. ձայնի, պատկերի և տվյալների 

գրանցման և վերարտադրման սարքեր ձայնի 
և (կամ) պատկերների պահման, գրանցման, 
փոխանցման և վերարտադրման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային խաղեր. CD-ROM խաղեր. 
ձայնային արտածմամբ խաղեր. խաղային 
քարթրիջներ համակարգչային տեսախաղերի 
համար և տեսաարտածմամբ խաղային 
մեքենաների համար. համակարգչային 
խա ղերի կասետներ. համակարգչային խաղերի 
ծրագրեր. համակարգչային խաղերի երիզներ. 
ձայնագրություններ և տեսագրություններ. 
ֆոնոգրաֆ գրանցումներ. ձայնային գրառումներ. 
կինեմատոգրաֆիական և լուսանկարչական 
ժապավեններ. կինոֆիլմերի ժապավեններ և 
տեսաերիզներ. mp3 նվագարկիչներ. թվային 
խցիկներ. շարժական հեռախոսներ և անլար 
շարժական հեռախոսների բոլոր տեսակի 
սարքավորումներ և աքսեսուարներ, ներառ-
յալ՝ շարժական հեռախոսների կորպուսներ. 
անլար շարժական հաղորդակցական 
միջոցների համար զանգերի մեղեդիներ, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են ներբեռնվող 
զանգի մեղեդիներ, երաժշտություն, mp3 
ֆայլեր, գրաֆիկաներ, խաղերի մեղեդիներ, 
տեսապատկերներ. հաղորդման և շարժական 
հաղորդակցական անլար սարքեր՝ անլար 
հաղորդակցական այլ սարքերի հետ ձայնային 
և տեքստային հաղորդագրությունների 
հաղորդման և ընդունման հնարավորությամբ. 
արևային ակնոցներ, ակնոցներ. ձայնի և 
(կամ) պատկերների պարունակությամբ 
մագնիսական տեղեկակիրներ. լազերային 
սկավառակներ. տեսասկավառակներ, կոմ-
պակտ սկավառակներ. CD-ROM-ներ. CD-I-
ներ. DVD-ներ. երիզներ, տեսաերիզներ. 
քարթրիջներ, քարտեր կինոֆիլմերի, 
լրատվական, սպորտային և հեռուստատեսային 
հաղորդումների, փաստագրական ֆիլմերի, 
խաղային շոուների, մուլտիպլիկացիաների, 
համերգների և այլ ներկայացումների 
պարու նակությամբ. հիշողության կրիչներ. 
ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակներ և 
առանց վերագրանցման հնարավորության 
կոմպակտ սկավառակներ. երիզների և 
կոմպակտ սկավառակների պատյաններ. 
համակարգիչների հետ օգտագործվող 
էլեկտրոնային ինտերակտիվ խաղեր.

դաս 38. հեռարձակման և հեռահա-
ղորդակցական ծառայություններ. մալուխային և 
արբանյակային հաղորդման ծառայություններ. 
անլար շարժական հեռախոսների 
ծառայություններ. ներբեռնվող զանգի մեղե-
դիների, երաժշտության, mp3 ֆայլերի, 
գրաֆիկաների, խաղերի, տեսապատկերների 
և տեղեկատվության տրամադրում անլար 
շարժական հաղորդակցական սարքերի համար. 
վերբեռնվող և ներբեռնվող զանգի մեղեդիների, 
ձայնի, երաժշտության, mp3 ֆայլերի, գրա-
ֆիկաների, խաղերի, տեսապատկերների, 
տեղե կատվության և նորությունների անլար 
փոխանցում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով հաղորդակցական անլար 
շարժական սարքերին. ձայնային և տեքստային 
հաղորդագրությունների ուղարկում և ստացում 
հաղորդակցական անլար շարժական սարքերի 
միջև. ինտերնետային ծառայություններ, 
որոնք ներառում են հաղորդակցական 
ծառայություններ, այն է՝ ինտերնետի 
միջոցով հոսքային ձայնի և ձայնատեսային 
գրանցումների հաղորդում. էլեկտրոնային 
փոստի ծառայություններ. հաղորդակցական 
ծառայություններ, այն է՝ էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների փոխանցում երկու 
և ավելի մարդկանց խմբերի համար համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով. 

դաս 41. կրթական, ուսուցողական և ուսում-
նական ծառայություններ, զվարճությունների 
ծառայություններ, սպորտային և մշակութային 
ծառայություններ, ներառյալ՝ ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն. 
ֆիլմերի և կենդանի զվարճալի ծրագրերի 
արտադրություն. անիմացիոն կինոֆիլմերի 
և հեռուստատեսային ծրագրերի արտա-
դրություն. կինո- և հեռուստատեսային ստու-
դիաներին վերաբերող ծառայություններ. 
կինոզվարճություններին, հեռուստատեսային 
զվարճություններին և կենդանի զվարճալի 
ներկայացումներին ու ծրագրերին վերաբերող 
ծառայություններ. գրքերի, ամսագրերի և 
պարբերականների հրատարակությանը 
վերաբերող ծառայություններ. բազմաթիվ 
օգտագործողներին հեռուստատեսային ծրա-
գրա վորման վերաբերյալ ծառայությունների 
տրամադրում համաշխարհային վեբ-
ցանցի կամ ինտերնետի կամ օնլայն 
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այլ հիմնապաշարի միջոցով. պարային 
ծրագրերի, երաժշտական ծրագրերի և 
մրցանակաբաշխության տեսածրագրերի 
արտա դրություն. կատակերգական շոուներ, 
հեռուստախաղեր ու վիկտորինաներ և սպոր-
տային իրադարձություններ կենդանի հանդի-
սատեսի համար, որոնք ցուցադրվում են 
ուղիղ հեռարձակմամբ կամ ձայնագրվում 
հետագա հեռարձակման համար. կենդանի 
երաժշտական համերգներ. հեռուստատեսային 
լրատվական ծրագրեր. տաղանդի մրցույթների 
և երաժշտական ու հեռուստատեսային 
մրցանակաբաշխության իրադարձությունների 
կազմակերպում. ոճին ու նորաձևությանը 
վերաբերող ժամանցային ծրագրերի 
կազմակերպում և ներկայացում. զվաճության 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20141118  (111) 22590
(220) 15.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 15.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Հովհան-
նիսյան, ք. Արթիկ, Անկախության 11, բն. 8, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

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

դաս 44. ախտորոշիչ կլինիկա:
_____________________

(210) 20141152  (111) 22591
(220) 17.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 17.07.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. 

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

_____________________

(210) 20141161  (111) 22592
(220) 17.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 17.07.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

_____________________

(210) 20141193  (111) 22593
(220) 18.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 18.07.2024
(730) ԷլՋի Հաուսհոլդ ընդ Հելթ Քեյը Լթդ., KR 
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(442) 04.09.2014
(540) 

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

դաս 3. պատրաստուկներ լվանալիս 
սպիտակեղենի փափկացման համար. լվացքի 
միջոցներ. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. սպասքի լվացման միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. շամպուններ. 
մազերի ողողման միջոցներ. մարմնի լոսյոններ. 
լոգանքի ժելեր. մարմնի մաքրման միջոցներ. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141211  (111) 22594
(220) 24.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 24.07.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141215  (111) 22595
(220) 25.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 25.07.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, դարչնագույն, մուգ և բաց կանաչ, 
դեղին, սև, սպիտակ, երկնագույն, բեժ և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ, տոմատի մածուկ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20141216  (111) 22596
(220) 29.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 29.07.2024
(730) «Մերձավանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
0010, Երևան, Մայիսյան 22, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________
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(210) 20141217  (111) 22597
(220) 29.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 29.07.2024
(730) «Մերձավանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
0010, Երևան, Մայիսյան 22, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

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

_____________________

(210) 20141218  (111) 22598
(220) 29.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 29.07.2024
(730) «Մերձավանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
0010, Երևան, Մայիսյան 22, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141228  (111) 22599
(220) 31.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 31.07.2024
(730) «Մարինե Խալաթյան» ՍՊԸ, Երևան, Տ. 
Մեծի պող., շ. 9, բն. 5, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20141230  (111) 22600
(220) 31.07.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 31.07.2024
(730) «Քեյ ընդ Փի իրավաբանական 
ընկերություն» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 18/1, 
3-րդ հարկ, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(526) «իրավաբանական ընկերություն», «Law 
Firm», «юридическая компания» գրառումներն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյկետներ չեն:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20141239  (111) 22601
(220) 02.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 02.08.2024
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
_____________________
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(210) 20141255  (111) 22602
(220) 05.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 05.08.2024
(730) Նիկոն Քորփորեյշն, JP 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ազդանյութեր 

զգայարանների համար. ազդանյութեր 
ակնաբուժական նպատակների համար. 
ախտորոշիչ պատրաստուկներ. ռենտ-
գենյան կոնտրաստային ազդանյութեր. 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ. մանրէախմբերի 
ախտորոշման սնուցիչ միջավայր. կենսա-
բանական պատրաստուկներ բուժա կան 
նպատակների համար. հակաթունային 
շիճուկներ. կենսաբանական միախառնված 
պատրաստուկներ. պատվաստանյութեր. 
հեմոտրոպիկ ազդանյութեր. հակամա կար-
դիչներ. արյան փոխարինիչներ. արյան 
պլազմաներ. արյունը կանգնեցնող միջոցներ. 
բջիջների գործառույթն ակտիվացնող նյութեր 
և միջոցներ. քլորոֆիլային պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
ներկանյութեր բուժական նպատակների համար. 
ախտորոշիչ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ 
բուժական նպատակների համար. դեղեր 
մարդկանց համար. դեղեր անասնաբուժական 
նպատակների համար. դեղեր ատամ-
նաբուժական նպատակների համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ. ռեակտիվ 
թուղթ բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշիչ միջոցներ 
կամ նյութեր բուժական նպատակների համար. 
արյան անալիզի ախտորոշիչ պատրաստուկներ. 
փորձանոթներում պատրաստված ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ. փորձանոթներում պատ-
րաստված ախտորոշիչ պատրաստուկներ 
և ազդանյութեր. ֆումիգանտներ (ծխա-
նյութեր) միայն գյուղատնտեսական նպա-
տակների համար. ֆունգիցիդներ (միայն 
գյուղատնտեսական նպատակների համար). 
ռոդենտիցիդներ (միայն գյուղատնտեսական 
նպատակների համար). միջատասպան նյութեր 

(միայն գյուղատնտեսական նպատակների 
համար). հերբիցիդներ (մոլախոտերի 
ոչնչացման նյութեր). ռեպելենտներ (միայն 
գյուղատնտեսական նպատակների համար). 
հականեխիչներ (միայն գյուղատնտեսական 
նպատակների համար). յուղով տոգորված 
թուղթ բուժական նպատակների համար. 
հիգիենիկ դիմակներ. բարակ փաթեթվածքներ 
դեղերի դոզավորման համար. վիրակապման 
թանզիֆ. դատարկ դեղապատիճներ. աչքերի 
վիրակապեր բուժական նպատակների 
համար. ականջների վիրակապեր. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. կանացի հիգիենիկ 
տամպոններ. հիգիենիկ միջադիրներ. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. խոնավածուծ 
բամբակ. կպչուն սպեղանի. վիրակապման 
ժապավեններ. հեղուկ վիրակապեր. կրծքով 
կերակրման ժամանակ օգտագործվող 
բարձիկներ. ատամնաբուժական նյութեր. 
տակաշորեր (խանձարուրներ). տակաշորերի 
(խանձարուրների) կիսավարտիքներ. կպչուն 
թղթեր ճանճերի դեմ. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցի դեմ. կաթնային չոր 
խառնուրդներ մանկական սննդի համար. 
սննդային հավելումներ մարդկանց համար. 
դիետիկ ըմպելիքներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ բուժական 
նպատակների համար. մանկական ըմպելիքներ. 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար.  

դաս 10. ախտորոշիչ սարքեր բուժական 
նպատակների համար. լսողության սարքեր թույլ 
լսողություն ունեցող մարդկանց համար. աչքի 
պրոթեզ (արհեստական աչք). ոսպնյակներ 
(ներակնային պրոթեզներ) վիրաբուժական 
իմպլանտացիայի համար. ակնադիտակ-
ներ. ստամոքսադիտակներ (գաստրոսկոպ). 
զարկերա կային ճնշման չափման սարքեր. 
լսողության օրգանների պաշտպանման 
միջոցներ. բժշկական սարքեր և գործիքներ. 
սարքեր բժշկական անալիզների համար. 
ռենտգենյան սարքեր բուժական նպատակ-
ների համար. ռենտգենյան ճառագայթներից 
պաշտպանվելու սարքեր բուժական 
նպատակների համար. սարքեր խլության 
բուժման համար. արյան անալիզի սարքեր. 
ատամնաբուժական սարքեր և գործիքներ. 
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ծծակներ. սառույցով բարձիկներ բուժական 
նպատակների համար. եռանկյունաձև 
վիրակապեր. օրթոպեդիկ վիրակապեր հոդերի 
համար. վիրաբուժական աղելարեր (կետ-
գուտ). ըմպամաններ բուժական նպատակների 
հա մար. կաթոցիկներ (պիպետկաներ) բուժա-
կան նպատակների համար. մանկական շշերի 
ծծակներ. սառույցով պարկիկներ բուժական 
նպատակների համար. սառույցով պարկիկների 
բռնիչներ, հենակներ բուժական նպատակների 
համար. մանկական շշեր. ամզուկներ (շշեր 
երեխաներին կերակրելու համար). բամբակյա 
ձողիկներ բուժական նպատակների համար. 
մատների պաշտպանիչներ բուժական նպա-
տակների համար. հակաբեղմնավորման 
ոչ քիմիական միջոցներ. արհեստական 
թմբկաթաղանթներ. պրոթեզային կամ 
պլոմբավորման նյութեր ոչ ատամնաբուժական 
նպատակների համար. ականջի խցաններ 
և ականջակալներ քնելու համար. ականջի 
ձայնամեկուսիչ խցաններ. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. բուժական սարքեր 
և գործիքներ (բացառությամբ հենակների, 
անթացուպերի). հենակներ և օժանդակ 
սարքեր բուժական նպատակների համար. 
անթացուպեր. մերսման էլեկտրական սարքեր 
կենցաղային նպատակների համար. ձեռնոցներ 
բուժական նպատակների համար. մեզի 
հավաքման անոթներ և ամաններ բուժական 
նպատակների համար. սանիտարա-հիգիենիկ 
տակադիր միզանոթներ. ականջի լավիտներ 
(ունելի). 

դաս 35. խցիկների, ոսպնյակների, 
օպտիկական սարքավորումների և լրացուցիչ 
պարագաների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. համացանցի կամ այլ համակարգչային 
և էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով տրամադրվող խցիկների, ոսպնյակ-
ների, օպտիկական սարքավորումների ու 
լրացուցիչ պարագաների և նմանատիպ 
ապրանքների մանրածախ վաճառքի ծառա-
յություններ կենցաղային էլեկտրոնիկայի և 
զվարճանքի սարքերի և սարքավորումների 
ոլորտում. գործարար և առևտրային 
գործարքների նպատակներով կենցաղային 
էլեկտրոնիկայի ոլորտում ապրանքների, 
ծառայությունների և իրադարձությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվությամբ մուլտիմեդիա 
բովանդակություն պարունակող վեբ-կայքերի 
տրամադրում. մանրածախ խանութների 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վաճառքի կետերի վերաբերյալ 
համակարգչայնացված տվյալների հավաքում 
մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար. 
մանրածախ առևտրի ձեռնարկության 
կառավարում երրորդ անձանց համար. համա-
ցանցի միջոցով խանութներից խցիկների, 
ոսպնյակների, օպտիկական սարքավորումների 
և պարագաների մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. կենցաղային էլեկտրոնիկայի 
մանրածախ վաճառք. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. համակարգչայնացված տեղեկա-
տվության մշակում գործարարության 
ասպա րեզում. տվյալների մշակում. տվյալների 
մշա կում գործարարության ասպարեզում. 
տեղեկատվության հավաքման նպատակով 
տվյալների մշակում գործարարության 
ասպարեզում. տեղեկատվական ծառայու-
թյուններ տվյալների մշակման ոլորտում. 
տվյալների օնլայն մշակման ծառայություններ. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարում. 
գովազդ. գովազդային գործակալություններ. 
գովազդ փոստով. աուդիտ. աֆիշների 
փակցնում. հաշվապահություն. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գործարար 
տեղեկատվություն. գործառնությունների և 
գործարքների վերաբերյալ տեղեկություններ 
գործարարության ասպարեզում. հետա զո-
տություններ գործարարության ասպարեզում. 
գործերի կառավարման և կազմակերպման 
հարցերով խորհրդատվություն գործարա-
րության ասպարեզում. գործերի կառավար ման 
օժանդակություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործերի կառավարում ստեղ ծա-
գործական գործարարության ասպարե զում. 
կոնյունկտուրային հետազոտություն ներ. 
տեղեկա  տվական գործակալություններ առև-
տրի ոլորտում. օժանդակություն առև տրա յին 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկու թյունների 
կառավարման ոլորտում. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարում տեղեկատվության 
հավաքում. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի ցրում. գովազդային նյութերի 
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տարածում. նմուշների տարածում. փաստա-
թղթերի վերարտադրում. շուկայա վարման 
հետազոտություն. շուկայի ուսումնա սիրություն. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքների 
գովազդի կամ խթանման համար. գրա-
սենյակային սարքավորումների և սարքերի 
վարձույթ. հասարակական կարծիքի ուսում-
նասիրություն. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում. կոմերցիոն կամ գովազդային 
նպատակներով առևտրային տոնավաճառների 
կազմակերպում. արտաքին գովազդ. վճարման 
փաստաթղթերի պատրաստում. անձնակազմի 
կառավարման հարցերով խորհրդատվություն. 
աշխատակազմի համալրում. լուսապատճենում. 
խցիկների և աքսեսուարների վերաբերյալ 
վիճակագրական տեղեկատվության տրամա-
դրում գործարարության ասպարեզում. 
ծառայություններ հասարակական հարաբե-
րությունների ոլորտում. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. թերթերի գովազդային 
վերնագրերի, խորագրերի կազմում. գովազ-
դային նյութերի վարձույթ. ռադիոգովազդ. 
ձեռնարկությունների տեղափոխման ծառայու-
թյուններ. գովազդների տեղադրման 
տարածքների վարձակալություն. քարտու-
ղարների ծառայություններ. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. նոր ապրանքների վաճառքի 
վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության 
տրամադրում գործարարության ասպարեզում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
տեղեկատվության համակարգում. հարկա-
գրերի կազմում. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում. մեքենա-
գրական ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստերի մշակում. 
ավտոմատացված տվյալների մշակում. 
համակարգչային տվյալների մշակում. 
համակարգչայնացված տվյալների մշակում. 
տվյալների մշակման ստուգում և վերահսկում. 
էլեկտրոնային տվյալների մշակում. համա-
կարգչով տվյալների մշակում. համակարգչային 
ֆայլերում տեղեկատվության, մասնավորապես՝ 
լրատվական հոդվածների որոնում երրորդ 
անձանց համար. խորհրդատվական, 
խորհրդակ ցական և տեղեկատվական ծա ռա-
յու թյուններ սույն դասի բոլոր ծառայություն              - 
ների ոլորտում. ապրանքների կտրոնների 

թողարկման միջոցով ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում երրորդ անձանց 
համար. գործերի կառավարման վերլուծություն 
գործարարության ասպարեզում կամ խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
կոմերցիոն վաճառքի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում. հյուրանոցների 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, 
աուդիտ կամ հավաստագրում. աշխատանքի 
տեղավորման գործակալություններ. աճուր-
դային վաճառք. ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ. թերթերի բաժանոր-
դագրման կազմակերպում երրորդ անձանց 
համար. սղագրիչների ծառայություններ. 
գրասենյակային ծառայություններ, այն է` 
փաստաթղթերի կամ մագնիսական ժապա-
վենների կազմավորում և պահպանում ֆայլերի 
տեսքով. երրորդ անձանց օժանդակության 
տրամադրում տվյալների մշակման սարքերի, 
այն է` համակարգիչների, գրամեքենաների, 
տելեքս սարքերի և այլ նմանատիպ 
գրասենյակային սարքերի և սարքավորանքների 
գործարկման ոլորտում. շենքերում այցելուների 
ընդունելության ծառայություններ. 
գրամեքենաների, պատճենման մեքենաների և 
տեքստերի մշակման պրոցեսորների վարձույթ. 
թափուր աշխատատեղերի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. լրագրերի 
հոդվածների վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. առևտրային ավտոմատների 
վարձույթ. տարատեսակ ապրանքների, այն է` 
հագուստի, սննդամթերքի, ըմպելիքների և 
տնային պարագաների մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք, բոլորը վաճառվող մեկ 
կետում. հագուստի, սննդամթերքի, ըմպե-
լիքների և տնային պարագաների մանրածախ 
վաճառք հանրախանութներում. մանածա-
գործական կտորների և անկողնային 
պարագաների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. հագուստի մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. կոշկեղենի մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք (բացառությամբ հատուկ սպորտային 
կոշիկների). պայուսակների և քսակների 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
անձնական օգտագործման իրերի մանրածախ 
կամ մեծածախ վաճառք. սննդամթերքի և 
ըմպելիքների մանրածախ կամ մեծածախ 
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վաճառք. լիկյորի (ալկոհոլային խմիչքների) 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. մսի 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
ծովամթերքի մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. բանջարեղենի և մրգերի մանրածախ 
կամ մեծածախ վաճառք. հրուշակեղենի, հացի 
և բուլկեղենի մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. բրնձի և հացահատիկային մթերքների 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. կաթի 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
գազավորված ըմպելիքների և ոչ ալկոհոլային 
մրգահյութերի (թարմացնող ըմպելիքների) 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. թեյի, 
սուրճի, կակաոյի մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. մշակված սննդի մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. ավտոմեքենաների 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. երկանիվ 
ավտոմեքենաների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. հեծանիվների մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. կահույքի մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. ատաղձագործական իրերի 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. տատամի 
գորգիկների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. ծիսական պարագաների մանրածախ 
կամ մեծածախ վաճառք. էլեկտրական 
մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. կտրող 
կամ սրածայր ձեռքի գործիքների, ձեռքի 
գործիքների, մետաղյա և երկաթյա գործիքների 
և սարքերի մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
խոհանոցային սարքերի, մաքրող գործիքների և 
լվացման պարագաների մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
կոսմետիկական և արդուզարդի պարագաների, 
ատամի փոշիների և մածուկների, օճառների և 
լվացման միջոցների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. գյուղատնտեսական մեքենաների, 
գործիքների և պարագաների մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. ծաղիկների (բնական) և 
ծառերի մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
վառելիքի մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
տպագրական արտադրանքի մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. թղթի և թղթագրենական 
պիտույքների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. սպորտային ապրանքների մանրա-

ծախ կամ մեծածախ վաճառք. խաղա լիքների, 
տիկնիկների, խաղային ավտոմատների և 
սարքերի մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
երաժշտական գործիքների և ձայնա-
գրությունների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. լուսանկարչական սարքերի, գործիք-
ների և պարագաների մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. պատի և ձեռքի 
ժամացույցների և ակնոցների (քթակնոցների և 
պաշտպանիչ ակնոցների) մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. ծխախոտի և ծխելու 
պիտույքների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. շինանյութերի մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. մասնակի մշակված 
թանկարժեք քարերի կամ դրանց նմանա-
կումների մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
տնային կենդանիների մանրածախ կամ 
մեծածախ վաճառք. տարատեսակ ապրանքների 
հավաքում մեկ տեղում երրորդ անձանց համար` 
հնարավորություն ընձեռելով հաճախորդներին 
հարմարավետորեն դիտել կամ գնել այդ 
ապրանքները հանրախանութներից կամ 
համացանցի վեբ-կայքերի միջոցով. առօրյա 
կյանքին, գովազդին, այլ վեբ-կայքերին, վեբ-
կայքերի միջոցով ընկերների ձեռքբերման, 
նկարներով կիսվելուն, տեսատվյալների 
փոխանցմանը վերաբերող տեղեկատվական 
ֆայլերի կառավարում՝ սոցիալական ցանցերի 
ծառայությունների տրամադրման նպատակով. 
գլոբալ համակարգչային ցանցում տրամադրվող 
վարչարարական և կառավարման ծառա-
յություններ՝ առօրյա կյանքին, գովազդին, այլ 
վեբ-կայքերին, վեբ-կայքերի միջոցով 
ընկերների ձեռքբերմանը, նկարներով 
կիսվելուն, տեսատվյալների փոխանցմանը 
վերաբերող տվյալներիի տարածման համար` 
սոցիալական ցանցերի ծառայությունների 
տրամադրման նպատակով. գովազդ համա-
ցանցում. գործարարության ասպարեզում 
համացանցի միջոցով գործերի պլանավորում 
երրորդ անձանց ապրանքների կամ 
ծառայությունների խթանման համար. 
օգտագործողների և տպող ընկերությունների 
միջև միջնորդական ծառայություններ 
լուսանկարների և թվային նկարների 
պատվիրման և մշակման ոլորտում. 
մեդիամիջոցների տրամադրման ծառայու-
թյուններ գովազդի համար. լուսանկարների և 
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այլ ապրանքների վաճառքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. էլեկտրո-
նային առևտրի ծառայություններ լուսա-
նկարչության ոլորտում. տեսատվյալների 
պահպանման ծառայություններ, բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունները տրամադրվող 
օնլայն լուսանկարչության ոլորտում.

դաս 44. ատամնաբուժական տեղեկա-
տվության ապահովում. ակնադիտակների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
բժշկական տեսատվյալների տրամադրում.
կոսմետիկական սարքերի և սարքավորումների 
վարձույթ արդյունաբերության ոլորտում. 
ակնոցների ուլտրաձայնային լվացման կենցա-
ղային սարքերի վարձույթ. ակնոցագործի 
ծառայություններ. գեղեցկության սրահներ. 
վարսավիրանոցներ. լողարանների և բաղ-
նիքների տրամադրում. պարտեզի ծառերի 
տնկում. պարտեզների և ծաղկաթմբերի 
խնամք. պարարտանյութերի շաղացրում. 
մոլախոտերի ոչնչացում. գյուղատնտեսու-
թյան, այգեգործության և անտառաբուծության 
վնասատու կենդանիների ոչնչացում. մերսում և 
բուժական շիացու մերսում. մանուալ թերապիա 
(խիրոպրակտիկա). մոքսայրումով թերապիա. 
հոդախախտումների, մկանակապանների 
ձգումների, ոսկորների կոտրվածքների կամ 
նմանատիպ վնասվածքների բուժում (Ջուդո-
սեիֆուկու). ֆիզիոթերապևտիկ ծառա-
յություններ. ասեղնաբուժություն. բժշկական 
ծառայություններ. բժշկական տեղեկատվության 
տրամադրում. բուժզննում. ատամնաբու-
ժա կան օգնություն, ստոմատոլոգիա. 
դեղամիջոցների պատրաստում և մասնա-
բաժանում. դիետաներին, սննդին և սննդա-
կարգին վերաբերող խորհրդատվու թյուն. 
կենդանաբուծություն. անասնաբուժական 
ծառայություններ. կենդանիների խնամք. 
հիվանդների խնամք. ծաղկամանով ծաղիկ-
ների վարձույթ. գյուղատնտեսական սարքա-
վորումների վարձույթ. բժշկական սարքերի և 
գործիքների վարձույթ. ձկնորսական սարքերի 
և գործիքների վարձույթ. գեղեցկության 
սրահներում և վարսավիրանոցնե րում օգտա-
գործվող սարքերի և գործիքների վարձույթ. 
գազոնահնձիչների վարձույթ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141264  (111) 22603
(220) 07.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 07.08.2024
(730) «Մերձավանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
0010, Երևան, Մայիսյան 22, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141278  (111) 22604
(220) 12.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 12.08.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
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ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20141302  (111) 22605
(220) 15.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 15.08.2024 
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141304  (111) 22606
(220) 15.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 15.08.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141305  (111) 22607
(220) 19.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 19.08.2024
(730) «Ռոյալ Սթոնվեյր» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան 
13/9, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(526) «STONEWARE» բառը և «MADE IN ARMENIA» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. կերամիկական ափսեներ, բաժակ-
ներ և կերամիկական այլ կենցաղային իրեր:

_____________________

(210) 20141319  (111) 22608
(220) 22.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 22.08.2024
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 41. ժամանցային միջոցառումների 

կազմակերպում:
_____________________

(210) 20141320  (111) 22609
(220) 22.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 22.08.2024
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(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

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

դաս 35. առևտուր.
դաս 41. ժամանցային միջոցառումների 

կազ  մա կերպում:
_____________________

(210) 20141340  (111) 22610
(220) 27.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 27.08.2024
(730) Դոնարա Հովսեփյան, Երևան, Կորյունի 
25, բն. 24, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 35. առևտուր, մոդելային գործա կա-

լություն.
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն.
դաս 39. տուրիստական գործակալություն.
դաս 41. զվարճություններ, ակումբների 

ծա ռա յություններ.
դաս 43. հյուրանոց.
դաս 44. գեղեցկության սրահ:

_____________________

(210) 20141347  (111) 22611
(220) 28.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.08.2024
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FI 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141348  (111) 22612
(220) 28.08.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 28.08.2024
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս, Ինք., US 
(442) 17.10.2014
(540) 

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

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակված մրգեր 
և բանջարեղեն, դոնդող, մուրաբաներ, 
կոմպոտներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք, 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. բրինձ, տապիոկա և սագո, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հացաբուլ կե-
ղեն, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, սննդային 
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սառույց, շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշի, աղ, մանանեխ, քացախ, 
սոուսներ (համեմունքներ), համեմունքներ, 
սառույց, սենդվիչ՝ պատրաստված հավի ֆիլեից, 
լոլիկով, պանրով, հազարով, թթու վարունգով 
և սոխով, համեմված կետչուպով և մայոնեզով՝ 
կունջութով բուլկիի մեջ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141360  (111) 22613
(220) 03.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 03.09.2024
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141361  (111) 22614
(220) 03.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 03.09.2024
(730) ՊՏ Մուլտիստրադա Արահ Սարանա Տբկ, ID 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր տրանսպորտային միջոց-

ների համար, դրանց մասեր և օժանդակ 
պարագաներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141364  (111) 22615
(220) 04.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 04.09.2024
(730) Ջեներալ Միլս Մարքեթինգ, Ինք., US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(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. կաթնային արտադրանք. 
յոգուրտներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. սառեցված աղանդեր, 
սառեցված յոգուրտ (պաղպաղակ), մրգային 
պաղպաղակ, շարբաթ, պաղպաղակի փոքրիկ 
բատոններ և սառեցված յոգուրտի փոքրիկ 
բատոններ, պաղպաղակով պատրաստված 
սառեցված աղանդերային տորթեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանային 
ծառայություններ, այն է՝ պաղպաղակի և այլ 
կաթնային արտադրանքի, պաղպաղակից 
տորթերի, խմորեղենի, սուրճի, թեյի և 
գազավորված ըմպելիքների պատրաստում 
և մատուցում՝ տեղում սպառելու կամ դուրս 
հանելու համար. պաղպաղակի խանութների 
ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141366  (111) 22616
(220) 05.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 05.09.2024
(730) Սեյվրգլասս, FR 
(442) 06.10.2014
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(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141367  (111) 22617
(220) 05.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 05.09.2024
(730) Սեյվրգլասս, FR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի): 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141368  (111) 22618
(220) 05.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 05.09.2024
(730) Սեյվրգլասս, FR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

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

_____________________

(210) 20141369  (111) 22619
(220) 05.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 05.09.2024
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(730) Սեյվրգլասս, FR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի): 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141386  (111) 22620
(220) 10.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 10.09.2024
(730) Դենսո Քորփորեյշն, JP 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 7. վառոցքի մոմեր. շարժիչների 

վառոցքի մոմեր. երկանիվ և քառանիվ փոխա-
դրամիջոցների շարժիչների վառոցքի մոմեր. 
շինարարական մեքենաների, տեխնիկայի 
և այլ արդյունաբերական մեքենաների ու 
սարքավորանքի ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի մոմեր. ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի մոմեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141387  (111) 22621
(220) 10.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 10.09.2024
(730) Դենսո Քորփորեյշն, JP 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 7. վառոցքի մոմեր. շարժիչների 

վառոցքի մոմեր. երկանիվ և քառանիվ 
փոխադրամիջոցների շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. շինարարական մեքենաների, տեխ-
նիկայի և այլ արդյունաբերական մեքենաների 
ու սարքավորանքի ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի մոմեր. ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի մոմեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141409  (111) 22622
(220) 17.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 17.09.2024
(730) Արսեն Մկրտչյան, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Կոտայք, 8-րդ., փ. տուն 4, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

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

դաս 43. արագ սննդով ապահովման 
ծառայություն:

_____________________

(210) 20141410  (111) 22623
(220) 17.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 17.09.2024
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(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20141411  (111) 22624
(220) 17.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 17.09.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141412  (111) 22625
(220) 17.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 17.09.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141413  (111) 22626
(220) 18.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 18.09.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բարսեղ Փլավ-
չյան, Երևան, Հրաչյա Քոչարի 198, AM 
(442) 17.10.2014
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(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20141418  (111) 22627
(220) 19.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 19.09.2024
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշին ջաղ-
յան 185, բն. 29, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. գազով ջրատաքացուցիչ, գազի 

կաթսա, ջեռուցման ռադիատոր:
_____________________

(210) 20141426  (111) 22628
(220) 22.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 22.09.2024

(730) Ռիթեյլ Ռոյըլթի Քամփընի, US 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 18. կանացի պայուսակներ, ուսա-

պայուսակներ, քսակներ, դրամապանակներ, 
մեծ պայուսակներ, ուսապարկեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141427  (111) 22629
(220) 22.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 22.09.2024
(730) Ռիթեյլ Ռոյըլթի Քամփընի, US 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 18. կանացի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, քսակներ, դրամապանակներ, մեծ 
պայուսակներ, ուսապարկեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141428  (111) 22630
(220) 22.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 22.09.2024
(730) Ռիթեյլ Ռոյըլթի Քամփընի, US 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 18. կանացի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, քսակներ, դրամապանակներ, մեծ 
պայուսակներ, ուսապարկեր.

դաս 25. կոշկեղեն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20141433  (111) 22631
(220) 22.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 22.09.2024
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141448  (111) 22632
(220) 26.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 26.09.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ» 
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, դարչնագույն, սև, սպիտակ, բեժ և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20141449  (111) 22633
(220) 26.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 26.09.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ» 
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, դարչնագույն, սև, սպիտակ, բեժ և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________
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(210) 20141450  (111) 22634
(220) 26.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 26.09.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ» 
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141455  (111) 22635
(220) 30.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 30.09.2024
(730) Վահե Դարբինյան, Երևան, Ե. Կողբացու 
42, բն. 96, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 

թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր:

_____________________

(210) 20141456  (111) 22636
(220) 30.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 30.09.2024
(730) Վահե Դարբինյան, Երևան, Ե. Կողբացու 
42, բն. 96, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) «security agency» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 45. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար:

_____________________

(210) 20141457  (111) 22637
(220) 30.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 30.09.2024
(730) Վահե Դարբինյան, Երևան, Ե. Կողբացու 
42, բն. 96, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 
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(526) «jewellery» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր:

_____________________

(210) 20141459  (111) 22638
(220) 30.09.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 30.09.2024
(730) «Արմենբրոկ» ԲԲԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
պող., 32/1 շենք, թիվ 8 տարածք, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 36. ներդրումային գործունեություն, 

միջնորդային (դիլերային, բրոքերային) 
գործունեություն արժեթղթերի շուկայում, 
խորհրդատվական ծառայություններ արժե-
թղթերի շուկայում, թողարկվող արժեթղթերի 
տեղաբաշխմանը նպաստող գործունեու-
թյուն, արժեթղթերի հավատարմագրային 
կառավարում:

_____________________

(210) 20141463  (111) 22639
(220) 01.10.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 01.10.2024
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20141464  (111) 22640
(220) 01.10.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 01.10.2024

(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20141483  (111) 22641
(220) 08.10.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 08.10.2024
(730) «Յումա - լյուքս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմին 7, 
բն. 40, AM 
(442) 17.10.2014

(540) 
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
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(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.

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141486  (111) 22642
(220) 09.10.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 09.10.2024
(730) «Դարֆ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ս. Վրացյան փ., 
71 շենք, բն. 34, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

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

դաս 35. առևտուր և ներմուծում:
_____________________

(210) 20141494  (111) 22643
(220) 10.10.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 10.10.2024
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղ, 10-րդ շ., բն. 9, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ գույնով:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. մասնավորապես կարագ, սերուցքային 
կրեմ, սերուցք, հարած սերուցք, յոգուրտ, ըմպելի 
յոգուրտ, մածուն, կեֆիր, թան, շիճուկ, կաթով 
և կաթնային հիմքով ըմպելիքներ, սննդային 
պարզ սպիտակուցներ, կաթնային կոկտեյլներ, 
պանիրներ, պանրիկներ, շոռեր, կաթնաշոռեր, 
քաղցրաշոռեր.

դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք, սառույց, մասնավորապես՝ 
պաղպաղակով բիսկվիտներ, նրբաբլիթներ, 
ամոքահունց բուլկիներ, բուլկիներ, պաղ-
պաղակով վաֆլիներ, կապակցող նյութեր 
սննդային սառույցի համար, հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), 
սառեցրած յոգուրտ, կակաո, կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք, կարամելներ, 
կաթնով, շիլա, սառույց սառեցման համար, 
բնական կամ արհեստական սառույց, սննդային 
սառույց, սառնաշաքար (նաբաթ), քաղցր 
կաթնազանգված հրուշակեղենի համար (եփած 
կրեմ), պաղպաղակ, մրգային պաղպաղակ 
(շերբեթ), շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ, 
թխվածքաբլիթ, պաղպաղակի փոշի.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատ րաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
կրկնօրինակում, դաստիարակում նախա-
դպրոցական հիմնարկներում, ֆիզիկա  կան 
դաստիարակություն, տեղեկատվություն 
կրթու  թյան և դաստիարակության հարցերով, 
տեղեկա տվություն հանգստի հարցերով, 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով, 
առող ջարարական ակումբներ, զվարճանքի 
և մշակութա–լուսավորական ակումբներ, 
կրոնական կրթություն, մարմնամարզության 
ուսուցում, հեռակա ուսուցում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրմամբ), 
պարահանդեսների կազմակերպում, ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութա–
լուսավորական նպատակներով, հանգստի 
կազմակերպում, վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում, սեմի-
նարների կազմակերպում և անցկացում, 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում, 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում, 
հմտությունների ուսուցման կազմակերպում 
և անցկացում, գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում, ուսումնական կամ զվարճալի 
մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում, 
հանգստի բազաներում զվարճությունների 
կազմակերպում, սպորտային մրցումների 
կազմակերպում, մասնագիտական կողմն-
որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով), սպորտային ճամ-
բարներ, հանդիպումների ծրագրերի կազմում 
(զվարճություններ), թանգարանների ծառայու-
թյուններ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ), 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
նվագախմբերի ծառայություններ. ներկա-
յացումների տոմսերի ամրագրում, ներկա-
յացումների կազմակերպում (իմպրե սա րիոների 
ծառայություններ), թատերականացված ներ-
կա յացումներ, տեսագրում, միկրոֆիլմերի, 
մուլտ ֆիլմերի կամ կինոֆիլմերի և 
տեսաֆիլմերի ստեղծում, մասնավորապես՝ 

մշակույթային և տեղեկատվական նպատակնե-
րով. տեսագրությունների մոնտաժում. 
զվարճու թյուններ, հեռուստատեսային 
զվար  ճալի հաղորդումներ, զվարճալի ռադիո-
հաղորդումներ, հյուրերի զբաղեցման 
(զվարճացման) կազմակերպում, լուսա-
նկարչական ռեպորտաժներ, լուսանկարում, 
շոու ծրագրեր, մասնավորապես՝ հաղորդումներ 
դաստիարակչական, կրթական, սոցիալա-
կան պատասխանատվությանը վերաբերող 
և հոգեբանական ուղղություններով. 
գրքերի, ամսագրերի, պարբերականների, 
թերթերի, գովազդային նյութերի հրատարա 
կում, գրքերի և պարբերականների 
ինտերակտիվ հրապարակում, տեքստային 
նյութերի հրապարակում, թարգմանիչների 
ծառայություններ. դիսկոտեկներ, գիշերային 
ակումբ-սրճարաններ, երաժշտասրահներ, 
զվարճանքի (ատրակցիոն խաղերի) 
զբոսայգիներ, թվային պատկերման ձևավորում:

_____________________

(210) 20141605  (111) 22644
(220) 31.10.2014 (151) 03.02.2015
   (181) 31.10.2024
(730) «ՍիՓիԷս օիլ քորփորեյշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Պուշկինի 1, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 4. ավտոմոբիլային վառելիք:
_____________________
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(210) 20140523  (111) 22645
(220) 07.04.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 07.04.2024
(730) «Առմավ» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի 
զանգված, Ավանեսովի 12, բն. 21, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

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

դաս 16. զուգարանի թուղթ, անձեռոցիկ:
_____________________

(210) 20140596 (111) 22646
(220) 18.04.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 18.04.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մե տաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայ-

քա յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղա զարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից 
իրեր. խծուծման, խցման և մեկուսացման 
նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140808 (111) 22647
(220) 04.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 04.06.2024
(730) Դը Ջիլլեթ քամփընի, US 
(442) 04.09.2014
(540) 
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(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետ-
ներ, կալիչներ (բռնիչներ) և քարթրիջներ՝ բոլորը 
հատուկ նախատեսված սայրեր պարունակելու 
համար. մասեր և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140809 (111) 22648
(220) 04.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 04.06.2024
(730) Ռանբաքսի լաբորըթրիս լիմիթիդ, IN 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ մարդու և անասնաբուժական 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140821  (111) 22649
(220) 09.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 09.06.2024
(730) Ստեփան Սամվելի Հարությունյան, 0038 
Շինարարների փ., 10/1 շ., բն. 132, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) Բացի «НАРПИ» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, սև և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. հակաայրվածքային կոսմետիկ 
քսուք:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20140941  (111) 22650
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գոր ծության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայ-
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քայումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչ-
ներ. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր 
և փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից 
իրեր. խծուծման, խցման և մեկուսացման 
նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140942  (111) 22651
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «ELECTRIC EQUIPMENTS» գրառումը և «R» 
տառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն գույնով:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 

հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

_____________________

(210) 20140943 (111) 22652
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար ժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս պոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.
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դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140944 (111) 22653
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 

(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «Tools» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն գույնով:
(511) 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելս-
ուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ և 
լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասե րում. հանքանյութեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140945 (111) 22654
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024



ԳՅՈՒՏԵՐ

117

ՄԱՍ 1

117

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 15

(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ  ման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգ ման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140946 (111) 22655
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7.  մեքենաներ  և  հաստոցներ.   շար-
 ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոց ների համար նախատես -
ված ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխ անցման տար րեր(բացառությամբ վեր-
գետնյա տրան սպորտային միջոցների հա մար 
նախա տեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավտո-
մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140947  (111) 22656
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
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(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչներ  (բացառությամբ   վերգետնյա   տրանս -
 պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխանցման տարրեր(բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիք ներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառա վարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140948 (111) 22657
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս  7.  մեքենաներ  և  հաստոցներ.  շար- 
 ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված-
ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխ անցման տարրեր(բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

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

_____________________

(210) 20140949 (111) 22658
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մե տաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայ-
քայումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 

խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս  7.  մեքենաներ  և  հաստոցներ.  շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատես-
վածների). կցոր դիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխանցման տարրեր(բացառությամբ 
վերգետնյա տրանս պորտային միջոց-
ների համար նախա տեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գոր ծիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառա վարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկու թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

120

ՄԱՍ 1

120

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 15

կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից 
իրեր. խծուծման, խցման և մեկուսացման 
նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.

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

_____________________

(210) 20140950 (111) 22659
(220) 20.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.06.2024

(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «garden equipments» գրառումը և «R» տառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

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

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար քեր.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141034  (111) 22660
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն գույնով:
(511) 

դաս 1. ներքին այրման շարժիչների վառե-
լիքների հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ 
(հակասառիչներ). թորած ջուր. մաքրող 
հավելանյութեր բենզինի համար.  քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
արգելակի հեղուկներ. փոխհաղորդակային 

հեղուկ. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
բաղա դրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչների սառեցման համար.

դաս 4.  բենզին. վառելանյութ. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
յուղող-հովացնող հեղուկներ. կերոսին (թորած 
նավթ). մազութ. քսայուղեր. տեխնիկական 
յուղեր. մեքենայի յուղ. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակված. թանձր քսուքներ. դիզելային վառելիք. 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 
պլակատներ. բլանկներ (տպագրված). բլոկ-
նոտներ (նոթատետրեր). բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թուղթ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցանակներ. թղթե տարողություններ 
սերուցքի համար. տպագրական հրատարա-
կություններ. թղթյա կամ պլաստմասսայե  
իրեր փաթեթավորելու համար.  օրացույցներ. 
մատիտներ. կրեդիտային տպված քարտեր, 
ոչ էլեկտրական. ծրարներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (թղթե). թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի 
համար. թղթե տոպրակներ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ). 
դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի համար. 
դրոցներ (տակդիրներ) գարեջրի գավաթների 
համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. դրոցներ լուսանկարների համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. տպագիր 
արտադրանք. թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների ցուցատախտակներ. 
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ 
թղթից. դրոշ(ակ)ներ (թղթե). հասցեներով 
դրոշմակնիքներ. ազդագրերի թղթե կամ 
ստվարաթղթե վահանակներ. պիտակներ 
(բացա ռությամբ գործվածքների).

դաս 29. արգանակներ. թեթև ուտեստեղեն 
մրգի և բանջարեղենի հիմքով. երշիկեղեն. 
ձկնեղեն, մթերքներ թռչնամսից ու որսամսից. 
բանջարեղենային և մրգային աղցաններ. 
բանջարեղենային և մրգային աղցաններ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

122

ՄԱՍ 1

122

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 15

մսի, թռչնամսի, որսամսի, ձկան հավելումով. 
պատրաստի կերակուրներ մսի, թռչնամսի, 
որսամսի, ձկան, ծովամթերքների հիմքով. 
մսի պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
ձկան պահածոներ. մրգային պահածոներ. 
արգանակի խտածոներ. մանր վարունգ (թթու 
դրած). մանր ծովախեցգետիններ. սերուցքային 
կրեմ. կաթնային և կաթնաթթվային մթերքներ. 
բուսական յուղ և կարագ. սոյայի կաթ 
(կաթի փոխարինիչ). պտղամիս. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն և մրգեր. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. մշակված ընկույզներ. տոմատի 
մածուկ. լյարդի պաշտետներ. մանրաթթու. 
շաքարի օշարակի մեջ եփված մրգեր կամ 
հատապտուղներ. մթերքներ աղը դրած խոզի 
ազդրից. խմորման ենթարկված բանջարեղենի 
հիմքով սննդամթերք (կիմ չի). ձկնամթերք. 
բանջարեղենի, մրգի և հատապտղի խյուս. 
խոզի ապխտած միս. սարդինա. խոզի միս. 
ծովատառեխ. հարած սերուցք. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
նրբերշիկ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. ապուրներ. 
բանջարեղենի ապուրներ. պանիրներ. շաքա-
րած մրգեր. սառեցրած մրգեր. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային 
չիպսեր. ձվեր.

դաս 30. սննդի բուրումնավետարարներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես՝ 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. հրու-
շակեղեն նշի հիմքով. կարկանդակներ. կոն-
ֆետներ. բոված եգիպտացորեն. կուլեբյակա 
(կերակուր). նշակարկանդակներ. պաղպաղակ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադային ըմպելիքներ. 
կակաոյով ըմպելիքներ. թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պիցաներ. պոմադկաներ 
(քաղցրավենիք). ադիբուդի. սուշի. սենդվիչներ. 
մրգա-հատապտղային տորթեր. հաց. հաց 
անխաշ խմորից.

սաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլա-
յին կոկտեյլներ. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ, ոչ 

ալկոհոլային. բանջարեղենի հյութեր (ըմպե-
լիքներ). մրգահյութեր.

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների 
համար. վառիչներ. ծխախոտի քսակներ. լուցկու 
տուփեր. մոխրամաններ. լուցկու տուփեր, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. լուցկիներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների (պապիրոսների) համար.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
առաջ խաղացում (երրորդ անձանց համար). 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարա ծում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ.

դաս 43. խորտկարաններ. սրճարաններ. 
նախաճաշարաններ. մոթելներ. ռեստորաններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորաններ. քեմ-
պինգների ծառայություններ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141035  (111) 22661
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, նարնջագույն, բաց կարմիր և կարմիր 
գու նա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. ներքին այրման շարժիչների վառե-
լիքների հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ 
(հակասառիչներ). թորած ջուր. մաքրող 
հավելանյութեր բենզինի համար.  քիմիական 
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հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
արգելակի հեղուկներ. փոխհաղորդակային 
հեղուկ. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչ ներում այրուքը հեռացնելու համար. 
պատ րաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչների սառեցման համար.

դաս 4.  բենզին. վառելանյութ. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
յուղող-հովացնող հեղուկներ. կերոսին (թորած 
նավթ). մազութ. քսայուղեր. տեխնիկական 
յուղեր. մեքենայի յուղ. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակված. թանձր քսուքներ. դիզելային վառելիք. 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 
պլակատներ. բլանկներ (տպագրված). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թուղթ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցանակներ. թղթե տարողություններ 
սերուցքի համար. տպագրական հրատա-
րակություններ. թղթյա կամ պլաստմասսայե  
իրեր փաթեթավորելու համար.  օրացույցներ. 
մատիտներ. կրեդիտային տպված քարտեր, 
ոչ էլեկտրական. ծրարներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (թղթե). թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի 
համար. թղթե տոպրակներ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ). 
դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի համար. 
դրոցներ (տակդիրներ) գարեջրի գավաթների 
համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. դրոցներ լուսանկարների համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. տպագիր 
արտադրանք. թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների ցուցատախտակներ. 
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ 
թղթից. դրոշ(ակ)ներ (թղթե). հասցեներով 
դրոշմակնիքներ. ազդագրերի թղթե կամ 
ստվարաթղթե վահանակներ. պիտակներ 
(բացառությամբ գործվածքների).

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների 
համար. վառիչներ. ծխախոտի քսակներ. լուցկու 
տուփեր. մոխրամաններ. լուցկու տուփեր, 

ոչ ազնիվ մետաղներից. լուցկիներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների (պապիրոսների) համար.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար). 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ.

դաս 37. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. դողածածկանների ռետի-
նացում (վերանորոգում). ավտոմեքենաների 
լվացում. պատուհանների լվացում. տրանս-
պորտային միջոցների լվացում. հակա-
կոռոզիական (հակաքայքայիչ) մշակում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. տրանսպորտային միջոցների 
ողորկում. ավտոմեքենաների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների վերանորոգում. տրանսպորտա-
յին միջոցների յուղում. տրանսպորտային 
միջոցների սպասարկման կայաններ. պահ-
պանական ազդասարքերի տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
մաքրում.

դաս 43. խորտկարաններ. սրճարաններ. 
նախաճաշարաններ. մոթելներ. ռեստորաններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորաններ. քեմ պինգ-
ների ծառայություններ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141036  (111) 22662
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դե -
ղին, նարնջագույն, կանաչ, բաց և մուգ կանաչ 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 37. տոնավաճառային կրպակների 

և տաղավարների շինարարություն. շինա-
րարություն. շենքերի ներքնամասի կարգի 
բերում (մաքրում). փողոցների կարգի բերում 
(մաքրում). վերելակների տեղադրում և 
վերանորոգում. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. պահպանական 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և վերանորոգում. օդի 
լավորակման սարքավորումների տեղադրում 
և վերանորոգում. հրդեհային ազդասարքերի 
տեղադրում և վերանորոգում. սառնարանա-
յին սարքավորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադրում և 
վերանորոգում. համակարգիչների տեղադրում, 
սպասարկում և վերանորոգում. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար-
կում. ասֆալտապատում. հորատանցքերի 
հորատում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
շարժիչների վերանորոգում. ամբողջովին 
կամ մասնակի մաշված մեքենաների վերա-
կանգնում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. դողածածկանների ռետի-
նացում (վերանորոգում). շինարարական 
կառուցվածքների հերմետիկացում. սպիտա-
կեղենի արդուկում. հագուստի արդուկում 
գոլորշով. լեռնային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. դանակների սրում. 
կառույցների մեկուսացում. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով. աղյուսի շարում. 
շինարարական փայտամածների մոն-
տաժում. ճանապարհների սալարկում. ավտո-
մեքենաների լվացում. պատուհանների 
լվա ցում. տրանսպորտային միջոցների լվա-
ցում. շինա րարական աշխատանքների ստուգիչ 
– կառա վարիչ վերահսկողություն. հագուստի 
նորա ցում. հակակոռոզիական (հակաքայքայիչ) 
մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական (հակաքայքայիչ) մշակում. 
սենյակ – սեյֆերի տեխնիկական սպասարկում 
և վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. պաստառների 
փակցնում. ցուցանակների ներկում և նորացում. 
շենքերի արտաքին մակերևույթների մաքրում. 
տրանսպորտային միջոցների ողորկում. 

մեքենաների վարձույթ փողոցների խնամքի 
(մաքրման) համար. մեքենաների վարձույթ 
մաքրման համար. շինարարական տեխնիկայի 
վարձույթ. շինարարական տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. գազափականագոր-
ծական տեխնիկական  աշխատանքներ. 
քարա շինարարական աշխատանքներ. տանի-
քա   ծածկային աշխատանքներ. ներկա րա-
րական աշխատանքներ. ծեփագործական 
աշխատանքներ. հանքերի շահագործում. 
փականքների (փակող սարքերի) նորոգում. 
անձրևակալների, հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների վերանորոգում և տեխ-
նիկական սպասարկում. այրոցների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. անկիզելի պահարանների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար-
կում. պոմպերի վերանորոգում. կոշիկի 
վերանորոգում. հագուստի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների յուղում. շինա-
րարական կառուցվածքների քանդում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների   տեխնիկական  
սպասարկման կայաններ (վառելիքի լցավորում   
և սպասարկում). լվացք. նավթատարների 
շինարարություն և տեխնիկական սպասար-
կում. ջրապատնեշների, պատվարների 
շինարարություն. ստորջրյա շինարարություն. 
նավահանգիստների շինարարություն. արդյու-
նաբերական ձեռնարկությունների շինարա-
րություն. մեքենայական սարքավորումների 
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում. 
հագուստի մաքրում. չոր մաքրում. տրանս-
պորտային միջոցների մաքրում. ձևավոր 
(նախշավոր) սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. մորթե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141037  (111) 22663
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024 
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(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, 
թրջման և կապակցման բաղադրություններ. 
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) 
և նյութեր լուսավորման նպատակների 
համար. մոմեր, պատրույգներ լուսավորման 
համար. բենզին. գազ լուսավորման համար. 
նավթագազ. վառելիքային գազ. գազոլին 
(չզտած բենզին). գեներատորային գազ. 
պնդացված գազեր (վառելիք). վառելանյութ. 
ոչ քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. 
կերոսին (թորած նավթ). մազութ. կիզայուղեր. 
քսայուղեր. շարժիչային յուղեր. նավթա. նավթ, 
այդ թվում՝ մշակված. պատրաստուկներ փոշու 
հեռացման (մաքրման) համար. փոկերի սահելը 
(տեղապտույտը) արգելակող պատրաստուկներ. 
թանձր քսուքներ. թանձր քսուքներ փոկերի 
համար. դյուրավառ փոշիացված խառնուրդներ. 
կապակցող բաղադրություններ փոշու համար. 
դիզելային վառելիք. վառելիք լուսավորման 
համար. հանքային վառելիք. վառելիք սպիրտի 
հիմքի վրա:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141038  (111) 22664
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, 

թրջման և կապակցման բաղադրություններ. 
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) 
և նյութեր լուսավորման նպատակների 
համար. մոմեր, պատրույգներ լուսավորման 
համար. բենզին. գազ լուսավորման համար. 
նավթագազ. վառելիքային գազ. գազոլին 
(չզտած բենզին). գեներատորային գազ. 
պնդացված գազեր (վառելիք). վառելանյութ. 
ոչ քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. 
կերոսին (թորած նավթ). մազութ. կիզայուղեր. 
քսայուղեր. շարժիչային յուղեր. նավթա. նավթ, 
այդ թվում՝ մշակված. պատրաստուկներ փոշու 
հեռացման (մաքրման) համար. փոկերի սահելը 
(տեղապտույտը) արգելակող պատրաստուկ-
ներ. թանձր քսուքներ. թանձր քսուքներ փոկերի 
համար. դյուրավառ փոշիացված խառնուրդներ. 
կապակցող բաղադրություններ փոշու համար. 
դիզելային վառելիք. վառելիք լուսավորման 
համար. հանքային վառելիք. վառելիք սպիրտի 
հիմքի վրա:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141039  (111) 22665
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա շագանակագույն և սպիտակ գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 
պլակատներ. բլանկներ (տպագրված). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). բրոշյուրներ. բուկ-
լետներ. թուղթ. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցա-
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նակներ. թղթե տարողություններ սերուցքի 
համար. տպագրական հրատարակություն-
ներ. թղթյա կամ պլաստմասսայե  իրեր 
փաթեթավորելու համար.  օրացույցներ. 
մատիտներ. կրեդիտային տպված քարտեր, 
ոչ էլեկտրական. ծրարներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (թղթե). թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի 
համար. թղթե տոպրակներ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ). 
դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի համար. 
դրոցներ (տակդիրներ) գարեջրի գավաթների 
համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. դրոցներ լուսանկարների համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. տպագիր 
արտադրանք. թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների ցուցատախտակներ. 
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ 
թղթից. դրոշ(ակ)ներ (թղթե). հասցեներով 
դրոշմակնիքներ. ազդագրերի թղթե կամ 
ստվարաթղթե վահանակներ. պիտակներ 
(բացառությամբ գործվածքների).

դաս 29. արգանակներ. թեթև ուտեստեղեն 
մրգի և բանջարեղենի հիմքով. երշիկեղեն. 
ձկնեղեն, մթերքներ թռչնամսից ու որսամսից. 
բանջարեղենային և մրգային աղցաններ. 
բանջարեղենային և մրգային աղցաններ 
մսի, թռչնամսի, որսամսի, ձկան հավելումով. 
պատրաստի կերակուրներ մսի, թռչնամսի, 
որսամսի, ձկան, ծովամթերքների հիմքի վրա. 
մսի պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
ձկան պահածոներ. մրգային պահածոներ. 
արգանակի խտածոներ. մանր վարունգ (թթու 
դրած). մանր ծովախեցգետիններ. սերուցքային 
կրեմ. կաթնային և կաթնաթթվային մթերքներ. 
բուսական յուղ և կարագ. սոյայի կաթ 
(կաթի փոխարինիչ). պտղամիս. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն և մրգեր. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. մշակված ընկույզներ. տոմատի 
մածուկ. լյարդի պաշտետներ. մանրաթթու. 
շաքարի օշարակի մեջ եփված մրգեր կամ 
հատապտուղներ. մթերքներ աղը դրած խոզի 

ազդրից. խմորման ենթարկված բանջարեղենի 
հիմքով սննդամթերք (կիմ չի). ձկնամթերք. 
բանջարեղենի, մրգի և հատապտղի խյուս. 
խոզի ապխտած միս. սարդինա. խոզի միս. 
ծովատառեխ. հարած սերուցք. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
նրբերշիկ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. ապուրներ. 
բանջարեղենի ապուրներ. պանիրներ. շաքա-
րած մրգեր. սառեցրած մրգեր. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային 
չիպսեր. ձվեր.

դաս 30. սննդի բուրումնավետարարներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես՝ 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. հրուշա-
կեղեն նշի հիմքի վրա. կարկանդակներ. 
կոնֆետներ. բոված եգիպտացորեն. կուլեբյակա 
(կերակուր). նշակարկանդակներ. պաղպաղակ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադային ըմպելիքներ. 
կակաոյով ըմպելիքներ. թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պիցաներ. պոմադկաներ 
(քաղցրավենիք). ադիբուդի. սուշի. սենդվիչներ. 
մրգա-հատապտղային տորթեր. հաց. հաց 
անխաշ խմորից.

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլա-
յին կոկտեյլներ. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ, ոչ 
ալկոհոլային. բանջարեղենի հյութեր (ըմպե-
լիքներ). մրգահյութեր.

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների 
համար. վառիչներ. ծխախոտի քսակներ. լուցկու 
տուփեր. մոխրամաններ. լուցկու տուփեր, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. լուցկիներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների (պապիրոսների) համար.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազ դային նյութերի նորացում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար). 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
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համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ. 

դաս 43. խորտկարաններ. սրճարաններ. 
նախաճաշարաններ. մոթելներ. ռեստորաններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորաններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141040  (111) 22666
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

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

դաս 19. ասֆալտ. բետոն. բիտումներ 
(հանքաձյութ). կապակցող նյութեր ճանա-
պարհային պատվածքների վերանորոգման 
համար. բիտումային շինանյութեր. նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների համար. 
նյութեր ճանապարհաշինության և ճանա-
պարհային պատվածքների համար. ոչ 
մետաղական սալեր ճանապարհային 
պատվածքների համար. սալեր ցեմենտի 
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
ճանապարհային ասֆալտային պատվածքներ. 
ոչ մետաղական ճանապարհային պատ-
վածքներ. ճանապարհային լուսատու պատ-
վածքներ. ճանապարհային «մակադամ» 
տեսակի խճային պատվածքներ.

դաս 39. փոխադրումներ, այդ թվում՝ 
բեռնատար և երկաթուղային տրանսպորտով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141041  (111) 22667
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 4. բենզին. բենզոլ. նավթային բիտում-

ներ արդյունաբերական նպատակների համար. 
տեխնիկական վազելին. մոմ (հումք). մոմ 
լուսավորման համար. մոմ արդյունաբերական 
նպատակների համար. մոմ փոկերի համար. 
վառելանյութ. քսուքային գրաֆիտ (գրաքար). 
ոչ քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. յուղող-հովացնող հեղուկ-
ներ. ճարպեր և յուղեր կաշվի պահպանման 
համար. ճրագու. տեխնիկական ճարպեր. 
յուղով տոգորիչներ. կերոսին (թորած նավթ). 
քսիլոլ. լիգրոին (վառելանյութ). կիզայուղեր. 
յուղեր ներկերի համար. յուղեր շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. յուղեր քարե 
կամ աղյուսե շարվածքը պահպանելու համար. 
յուղեր կաշվի պահպանման համար. քսայուղեր. 
տեխնիկական յուղեր. խոնավացնող յուղեր. 
քարածխային յուղ. գերչակաձեթ, տեխնիկա-
կան. ոսկրայուղ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. մեքենայի յուղ. արևածաղկի 
ձեթ արդյունաբերական նպատակների 
համար. բարբարուկի յուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. քսանյութեր. 
գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). պետրօլատում 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
փոկերի սահելը (տեղապտույտը) արգելակող 
պատրաստուկներ. մոմեր, մոմեր նոր տարվա 
տոնածառերի համար. մոմեր լուսավորման 
համար. թանձր քսուքներ զենքի համար. 
թանձր քսուքներ. թանձր քսուքներ փոկերի 
համար. դյուրավառ փոշիացված խառնուրդներ. 
կապակցող բաղադրություններ փոշու համար. 
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էթիլային սպիրտ, մեթիլացված. ստեարին 
(բնաճարպ). դիզելային վառելիք. վառելիք 
լուսավորման համար. հանքային վառելիք. 
ցերեզին (մոմային դիէլեկտրիկ):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141042  (111) 22668
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դե ղին, 
նարնջագույն, կանաչ, բաց և մուգ կանաչ գու նա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. ներքին այրման շարժիչների 
վառելիքների հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ 
(հակասառիչներ). թորած ջուր. մաքրող 
հավելանյութեր բենզինի համար.  քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
արգելակի հեղուկներ. փոխհաղորդակային 
հեղուկ. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչների սառեցման համար.

դաս 4.  բենզին. վառելանյութ. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
յուղող-հովացնող հեղուկներ. կերոսին (թորած 
նավթ). մազութ. քսայուղեր. տեխնիկական 
յուղեր. մեքենայի յուղ. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակված. թանձր քսուքներ. դիզելային վառելիք. 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 
պլակատներ. բլանկներ (տպագրված). բլոկ-
նոտներ (նոթատետրեր). բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թուղթ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցանակներ. թղթե տարողություններ 
սերուցքի համար. տպագրական հրատա-
րակություններ. թղթյա կամ պլաստմասսայե  
իրեր փաթեթավորելու համար.  օրացույցներ. 

մատիտներ. կրեդիտային տպված քարտեր, 
ոչ էլեկտրական. ծրարներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (թղթե). թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի 
համար. թղթե տոպրակներ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ). 
դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի համար. 
դրոցներ (տակդիրներ) գարեջրի գավաթների 
համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. դրոցներ լուսանկարների համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. տպագիր 
արտադրանք. թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների ցուցատախտակներ. 
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ 
թղթից. դրոշ(ակ)ներ (թղթե). հասցեներով 
դրոշմակնիքներ. ազդագրերի թղթե կամ 
ստվարաթղթե վահանակներ. պիտակներ 
(բացառությամբ գործվածքների).

դաս 29. արգանակներ. թեթև ուտեստեղեն 
մրգի և բանջարեղենի հիմքով. երշիկեղեն. 
ձկնեղեն, մթերքներ թռչնամսից ու որսամսից. 
բանջարեղենային և մրգային աղցաններ. 
բանջարեղենային և մրգային աղցաններ 
մսի, թռչնամսի, որսամսի, ձկան հավելումով. 
պատրաստի կերակուրներ մսի, թռչնամսի, 
որսամսի, ձկան, ծովամթերքների հիմքով. 
մսի պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
ձկան պահածոներ. մրգային պահածոներ. 
արգանակի խտածոներ. մանր վարունգ (թթու 
դրած). մանր ծովախեցգետիններ. սերուցքային 
կրեմ. կաթնային և կաթնաթթվային մթերքներ. 
բուսական յուղ և կարագ. սոյայի կաթ 
(կաթի փոխարինիչ). պտղամիս. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն և մրգեր. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. մշակված ընկույզներ. տոմատի 
մածուկ. լյարդի պաշտետներ. մանրաթթու. 
շաքարի օշարակի մեջ եփված մրգեր կամ 
հատապտուղներ. մթերքներ աղը դրած խոզի 
ազդրից. խմորման ենթարկված բանջարեղենի 
հիմքով սննդամթերք (կիմ չի). ձկնամթերք. 
բանջարեղենի, մրգի և հատապտղի խյուս. 
խոզի ապխտած միս. սարդինա. խոզի միս. 
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ծովատառեխ. հարած սերուցք. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
նրբերշիկ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. ապուրներ. 
բանջարեղենի ապուրներ. պանիրներ. շաքա-
րած մրգեր. սառեցրած մրգեր. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային 
չիպսեր. ձվեր.

դաս 30. սննդի բուրումնավետարարներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես՝ 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. հրուշա-
կեղեն նշի հիմքով. կարկանդակներ. կոնֆետ-
ներ. բոված եգիպտացորեն. կուլեբյակա 
(կերակուր). նշակարկանդակներ. պաղպաղակ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադային ըմպելիքներ. 
կակաոյով ըմպելիքներ. թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պիցաներ. պոմադկա ներ 
(քաղցրա վենիք). ադիբուդի. սուշի. սենդվիչներ. 
մրգա -հատապտղային տորթեր. հաց. հաց 
անխաշ խմորից.

սաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ ալկոհո-
լային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ, ոչ 
ալկոհոլային. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիքներ). մրգահյութեր.

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների 
համար. վառիչներ. ծխախոտի քսակներ. լուցկու 
տուփեր. մոխրամաններ. լուցկու տուփեր, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. լուցկիներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների (պապիրոսների) համար.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. առևտրա-
կան ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար). 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ.

դաս 43. խորտկարաններ. սրճարաններ. 
նախաճաշարաններ. մոթելներ. ռեստորաններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորաններ. քեմ-
պինգների ծառայություններ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141043  (111) 22669
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
երկնագույն, կապույտ, մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 
պլակատներ. բլանկներ (տպագրված). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թուղթ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցանակներ. թղթե տարողություններ 
սերուցքի համար. տպագրական հրատա-
րակություններ. թղթյա կամ պլաստմասսայե  
իրեր փաթեթավորելու համար.  օրացույցներ. 
մատիտներ. կրեդիտային տպված քարտեր, 
ոչ էլեկտրական. ծրարներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (թղթե). թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի 
համար. թղթե տոպրակներ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ). 
դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի համար. 
դրոցներ (տակդիրներ) գարեջրի գավաթների 
համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. դրոցներ լուսանկարների համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. տպագիր 
արտադրանք. թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների ցուցատախտակներ. 
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ 
թղթից. դրոշ(ակ)ներ (թղթե). հասցեներով 
դրոշմակնիքներ. ազդագրերի թղթե կամ 
ստվարաթղթե վահանակներ. պիտակներ 
(բացառությամբ գործվածքների).
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դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար). 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ. 

դաս 37. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. դողածածկանների ռետի-
նացում (վերանորոգում). ավտոմեքենաների 
լվացում. պատուհանների լվացում. տրանս-
պորտային միջոցների լվացում. հակա-
կոռոզիական (հակաքայքայիչ) մշակում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. տրանսպորտային միջոցների 
ողորկում. ավտոմեքենաների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. տրանսպորտային միջոցների 
սպասարկման կայաններ. պահպանական 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141045  (111) 22670
(220) 27.06.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.06.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիյա «Ռոսնեֆտ», RU 
(442) 04.09.2014
(540) 

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

դաս 1. ներքին այրման շարժիչների 
վառելիքների հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ 
(հակասառիչներ). թորած ջուր. մաքրող 
հավելանյութեր բենզինի համար.  քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 

արգելակի հեղուկներ. փոխհաղորդակային 
հեղուկ. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչների սառեցման համար.

դաս 4.  բենզին. վառելանյութ. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
յուղող-հովացնող հեղուկներ. կերոսին (թորած 
նավթ). մազութ. քսայուղեր. տեխնիկական 
յուղեր. մեքենայի յուղ. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակված. թանձր քսուքներ. դիզելային վառելիք. 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 
պլակատներ. բլանկներ (տպագրված). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թուղթ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցանակներ. թղթե տարողություններ 
սերուցքի համար. տպագրական հրատա-
րակություններ. թղթյա կամ պլաստմասսայե  
իրեր փաթեթավորելու համար.  օրացույցներ. 
մատիտներ. կրեդիտային տպված քարտեր, 
ոչ էլեկտրական. ծրարներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (թղթե). թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի 
համար. թղթե տոպրակներ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ). 
դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի համար. 
դրոցներ (տակդիրներ) գարեջրի գավաթների 
համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. դրոցներ լուսանկարների համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. տպագիր 
արտադրանք. թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների ցուցատախտակներ. 
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ 
թղթից. դրոշ(ակ)ներ (թղթե). հասցեներով 
դրոշմակնիքներ. ազդագրերի թղթե կամ 
ստվարաթղթե վահանակներ. պիտակներ 
(բացառությամբ գործվածքների).

դաս 29. արգանակներ. թեթև ուտեստեղեն 
մրգի և բանջարեղենի հիմքով. երշիկեղեն. 
ձկնեղեն, մթերքներ թռչնամսից ու որսամսից. 
բանջարեղենային և մրգային աղցաններ. 
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բանջարեղենային և մրգային աղցաններ 
մսի, թռչնամսի, որսամսի, ձկան հավելումով. 
պատրաստի կերակուրներ մսի, թռչնամսի, 
որսամսի, ձկան, ծովամթերքների հիմքով. 
մսի պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
ձկան պահածոներ. մրգային պահածոներ. 
արգանակի խտածոներ. մանր վարունգ (թթու 
դրած). մանր ծովախեցգետիններ. սերուցքային 
կրեմ. կաթնային և կաթնաթթվային մթերքներ. 
բուսական յուղ և կարագ. սոյայի կաթ 
(կաթի փոխարինիչ). պտղամիս. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն և մրգեր. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. մշակված ընկույզներ. տոմատի 
մածուկ. լյարդի պաշտետներ. մանրաթթու. 
շաքարի օշարակի մեջ եփված մրգեր կամ 
հատապտուղներ. մթերքներ աղը դրած խոզի 
ազդրից. խմորման ենթարկված բանջարեղենի 
հիմքով սննդամթերք (կիմ չի). ձկնամթերք. 
բանջարեղենի, մրգի և հատապտղի խյուս. 
խոզի ապխտած միս. սարդինա. խոզի միս. 
ծովատառեխ. հարած սերուցք. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
նրբերշիկ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. ապուրներ. 
բանջարեղենի ապուրներ. պանիրներ. 
շաքարած մրգեր. սառեցրած մրգեր. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային 
չիպսեր. ձվեր.

դաս 30. սննդի բուրումնավետարարներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես՝ 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. կարկանդակներ. 
կոնֆետներ. բոված եգիպտացորեն. կուլեբյակա 
(կերակուր). նշակարկանդակներ. պաղպաղակ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադային ըմպելիքներ. 
կակաոյով ըմպելիքներ. թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պիցաներ. պոմադկաներ 
(քաղցրա վենիք). ադիբուդի. սուշի. սենդվիչներ. 
մրգա -հատապտղային տորթեր. հաց. հաց 
անխաշ խմորից.

սաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ ալկոհո-
լային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ, ոչ 
ալկոհոլային. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիքներ). մրգահյութեր.

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների 
համար. վառիչներ. ծխախոտի քսակներ. լուցկու 
տուփեր. մոխրամաններ. լուցկու տուփեր, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. լուցկիներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների (պապիրոսների) համար.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար). 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ.

դաս 43. խորտկարաններ. սրճարաններ. 
նախաճաշարաններ. մոթելներ. ռեստորաններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորաններ. քեմ-
պինգների ծառայություններ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141068  (111) 22671
(220) 02.07.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 02.07.2024
(730) Հերմինե Միրումյան, ք. Գորիս, Ավանգարդ 
5-րդ թաղ., 8-րդ շ., բն. 4, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

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

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ   և  հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումն եր. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համա կարգչային ապա  րատ-
ների և ծրագրերի մշակում և կատա րելագործում.

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

_____________________

(210) 20141072  (111) 22672
(220) 02.07.2014 (151) 11.02.2015
(181) 02.07.2024
(730) ՓիՍիՍի Քընսյումըր Փրըդաքթս Քոսմեթ 
Սփ. զ օ.օ., PL 
(442) 04.09.2014
(540) 

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

դաս 3. միջոցներ աման լվանալու համար, 
պատրաստուկներ աման լվանալու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141105  (111) 22673
(220) 11.07.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 11.07.2024
(730) Րոքթեյփ, Ինք., ը Քալիֆորնիա քոր փո-
րեյշն, US 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. կպչուն ժապավեններ բժշկական 

(բուժական) նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141128  (111) 22674
(220) 16.07.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 16.07.2024
(730) Դը Ջիլլեթ քամփընի, US 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ մեկանգամյա օգտա գործ-

ման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141201  (111) 22675
(220) 22.07.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 22.07.2024
(730) Հերմինե Այվազյան, Երևան, Նոր Արեշ, 
26 փ., 1-ին նրբ., տուն 1, AM 
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(442) 19.08.2014
(540) 

(526) «ARMENIA» և «INDIA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, սպիտակ, 
կանաչ և վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կերպում.

դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141219  (111) 22676
(220) 29.07.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 29.07.2024
(730) Քոչ Ագրոնոմիք Սերվիսիզ, ԼԼՔ, ը Դելա-
վերի Լիմիթիդ Լայըբիլիթի Քամփնի, US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 1. պարարտանյութեր. պարարտա-

նյութերի հավելանյութեր. ուրեազը (ֆերմենտ, 
որն արագացնում է բույսերի միզանյութի 
ջրատարրալուծումը ամոնյակի և ածխածնի 
երկօքսիդի) խոչընդոտող քիմիական հավե-
լանյութեր պարարտանյութերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141221  (111) 22677
(220) 29.07.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 29.07.2024

(730) Սֆերա Խովեն, Ս.Ա., ES 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. ակնոցներ (օպտիկա). համա-

կարգիչներ. հպաոսպնյակներ. պարագաներ 
օպտիկական արտադրանքի համար.

դաս 16. կատալոգներ (քարտացուցակներ, 
գրացուցակներ). ամսագրեր (պարբերական 
մամուլ). գովազդային բրոշյուրներ. թղթե 
տոպրակներ.

դաս 24. սփռոցներ մանածագործվածքից. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. 
սավաններ. անկողնու ծածկոցներ. 
վերմակներ, ծածկոցներ. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141247  (111) 22678
(220) 04.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 04.08.2024
(730) Գլոբալ Գուրայշ ՖԶՔՕ, AE 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 21. զամբյուղներ կենցաղային օգտա-

գործման համար. շերեփներ, խոհանոցային. 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների 
համար. զտիչներ (քամիչներ) սուրճի համար, 
ոչ էլեկտրական. սրճաղացներ, ձեռքով 
կառավարվող. սուրճի սպասքակազմեր 
(սեղանի պարագաներ). սրճամաններ, ոչ 
էլեկտրական. կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ (բացառությամբ ազնիվ 
մետաղներից պատրաստվածների). տուփեր 
թխվածքների համար. խոհանոցային սպասքի 
հավաքակազմեր. խոհանոցային սպասք սնունդ 
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պատրաստելու համար, ոչ էլեկտրական. սնունդը 
սառեցնող կենցաղային հարմարանքներ, 
որոնք պարունակում են ջերմափոխանակիչ 
հոսուն միջավայրեր. բաժակներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե բաժակներ. ափսեներ 
միանգամյա օգտագործման համար. բաժակներ 
ըմպելիքների համար. ջրոցներ (գուռեր). 
անոթներ խմելու համար. դրոցներ (տակդիրներ, 
պատվանդաններ) ձվերի համար. արծնապատ 
ապակի. վազաներ (սկահակներ) մրգերի 
համար, ոչ ազնիվ մետաղներից. ապակե գնդեր. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների 
համար. սառցադույլեր (դույլեր սառույցի 
համար). խոհանոցային տարողություններ. 
կաղապարներ սառույցի համար. կաղապարներ 
(խոհանոցային սպասք). թղթե սկուտեղներ. 
աղցանամաններ. շաքարամաններ. ափսեներ. 
թեյը թրմելու գնդիկներ. տուփեր թեյի համար. 
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի պարագաներ). 
թեյաքամիչներ. թրմելու թեյամաններ. 
սկուտեղներ բանջարեղենի համար. մետա-
ղական անոթներ սառույցներ և սառույցով 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 30. սուրճի փոխարինիչներ. շոկո-
լադային ըմպելիքներ. կակաոյով ըմպելիքներ. 
սուրճով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
թխվածքաբլիթներ. հաց. քաղցրաբլիթներ 
(անուշահաց). բուլկիներ. թավալելու պաք-
սիմատ. ամոքահունց բուլկիներ. շոկոլադ. 
շոկո լադակաթնային ըմպելիքներ. կակաո. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից 
պատ րաստված սննդամթերք. սուրճ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սրճային 
բուրումն ավետացնող նյութեր. սուրճի 
բուսա կան փոխարինիչներ. սուրճի հումք. 
ըմպելիքների բուրումնավետարար ներ (բացա-
ռությամբ  եթերային յուղերի). թխվածքի 
բուրումնավետարարներ (բացառությամբ եթե-
րային յուղերի). սառեցրած յոգուրտ. մեղր. 
պաղպաղակ. կապակցող նյութեր սննդային 
սառույցի համար. սառույց սառեցման համար. 
սառույցով թեյ. մակարոնեղեն. թխվածքաբլիթ. 
սննդային ձավարեղեն. մրգային պաղպաղակ. 
շաքար. քաղցրավենիք. բնական քաղցրացնող 
նյութեր. թեյ. վանիլ (բուրումնավետացնող 
նյութ). վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141256  (111) 22679
(220) 06.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 06.08.2024
(730) Հանքուք Թայր ՈՒորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. ավտոմոբիլի դողածածկաններ. 
պատվածքներ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկ-
ների նորոգման համար. հեծանիվների 
օդախցիկներ. մոտոցիկլետների օդախցիկ-
ներ. օդախցիկներ օդաճնշական դողերի 
համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոց ների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար.  թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. դահուկային 
բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների համար. 
անվադողերի բութակներ. դողեր տրանս-
պորտային միջոցների անիվների համար. 
գլոցման մակերևույթներ դողերի պահ-
պանաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համար. 
դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141257  (111) 22680
(220) 06.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 06.08.2024
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(730) Հանքուք Թայր ՈՒորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. ավտոմոբիլի դողածածկաններ. 
պատվածքներ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. հեծանիվների օդա-
խցիկներ. մոտոցիկլետների օդախցիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
օդախցիկներ տրանսպորտային միջոց-
ների անիվների համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. դահուկային 
բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների համար. 
անվադողերի բութակներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. գլոցման մակերևույթներ դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համար. 
դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141258  (111) 22681
(220) 06.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 06.08.2024
(730) Հանքուք Թայր ՈՒորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014

(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. ավտոմոբիլի դողածածկաններ. 
պատվածքներ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. հեծանիվների օդա-
խցիկներ. մոտոցիկլետների օդախցիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի 
համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկ-
ներ տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոց ների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար.  թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. դահուկային 
բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների համար. 
անվադողերի բութակներ. դողեր տրանս-
պորտային միջոցների անիվների համար. 
գլոցման մակերևույթներ դողերի պահ-
պանաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համար. 
դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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   (181) 06.08.2024
(730) Հանքուք Թայր ՈՒորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014
(540) 
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(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. ավտոմոբիլի դողածածկաններ. 
պատվածքներ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. հեծանիվների օդա-
խցիկներ. մոտոցիկլետների օդախցիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի 
համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար.  թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. դահուկային 
բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների համար. 
անվադողերի բութակներ. դողեր տրանս-
պորտային միջոցների անիվների համար. 
գլոցման մակերևույթներ դողերի պահպա-
նաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համար. 
դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141260  (111) 22683
(220) 06.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 06.08.2024
(730) Հանքուք Թայր ՈՒորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. ավտոմոբիլի դողածածկաններ. 

պատվածքներ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկ-
ների նորոգման համար. հեծանիվների 
օդախցիկներ. մոտոցիկլետների օդախցիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
օդախցիկներ տրանսպորտային միջոց-
ների անիվների համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտա-
յին միջոցների համար. կախոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
դահուկային բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների 
համար. անվադողերի բութակներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. գլոցման մակերևույթներ դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համար. 
դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141309  (111) 22684
(220) 19.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 19.08.2024
(730) Փրեմիքա Ինվեսթմընթս Լիմիթիդ, CY 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20141313  (111) 22685
(220) 20.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 20.08.2024
(730) «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռ-
նար կությունների միություն» ԻԱՄ, Երևան, 
Հակոբ Հակոբյան փող. 3 շենք, 3-րդ հարկ, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ  և  հետազոտություններ  
և  դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերա կան վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:
(740) Հասմիկ Քեռյան

_____________________

(210) 20141325  (111) 22686
(220) 23.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 23.08.2024
(730) ԷլՋի Հաուսիս, Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 19. արհեստական մարմար. արհես-

տական քար. շինարարական քար. մշակված 
մարմար. շինարարական մարմար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141338  (111) 22687
(220) 27.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 27.08.2024
(730) Դը Ջիլլեթ քամփընի, US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, 
կասետներ, կալիչներ (բռնիչներ) և քարթրիջ-
ներ՝ բոլորը հատուկ նախատեսված սայրերի 
պարունակման համար. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141342  (111) 22688
(220) 28.08.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 28.08.2024
(730) Դը Ջիլլեթ քամփընի, US 
(442) 06.10.2014
(310) 86278143   (320) 12.05.2014   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, 
կասետներ, կալիչներ  (բռնիչներ) և քարթրիջներ՝ 
բոլորը հատուկ նախատեսված սայրերի 
պարունակման համար. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20141374  (111) 22689
(220) 08.09.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 08.09.2024
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենա-

ներ), էլեկտրաշարժիչավոր տրանսպորտային 
միջոցներ, այդ թվում՝ էլեկտրական 
ավտոմոբիլներ, վագոնիկներ (վագոնետներ), 
բեռնատարներ, ֆուրգոններ, սպորտային 
ամենագնաց տրանսպորտային միջոցներ, 
ավտոբուսներ, տրանսպորտային միջոց-
ներ հանգստի համար, սպորտային 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), մրցար-
շավային ավտոմեքենաներ, բեռնատար 
ավտոմեքենաներ, ամբարձիչով (վերհանով) 
սայլակներ, բուքսիրային քարշակներ (տրակ-
տորներ), դրանց կառուցվածքային մասեր և 
կցամասեր. տրակտորներ, հակահափշտակիչ 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. ինքնասոսնձվող մակադրակներ 
դողերի կամ օդախցիկների նորոգման համար, 
բոլորը ընդգրկված 12-րդ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141395  (111) 22690
(220) 12.09.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 12.09.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տաթևիկ Մալ-
խասյան Ավետիքի, Երևան, Նոր Նորք 2-րդ 
զանգ., Մոլդովական 8, բն. 15, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես՝ մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141414  (111) 22691
(220) 18.09.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 18.09.2024
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(442) 17.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 16. պիտույքներ նկարիչների 

հա մար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սար-
քավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սա -
ռեց ված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկ ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. յոգուրտի 
հիմքով արտադրանք. կաթնային կոկտեյլներ, 
նախուտեստներ՝ ընդգրկված սույն դասում.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո. շաքար 
. բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ. ալյուր.  հացահատիկային 
մթերքներ, հրուշակեղեն և հաց. պաղպաղակ և 
սառեցված աղանդեր. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք, 
սննդային սառույց. խմորեղեն, քաղցրավենիք, 
շոկոլադային քաղցրավենիք և աղանդեր, 
շարբաթ. սառեցված հրուշակեղեն. մանրացված 
սառույցով աղանդեր. սառույց. նախուտեստներ՝ 
ընդգրկված սույն դասում. պատրաստուկներ 
վերոհիշյալ մթերքների պատրաստման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 32. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր. սմուզի (մրգային կամ 
բանջարեղենային խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ).

դաս 35. մատակարարման ծառայու թյուն-
ներ երրորդ անձանց համար (ձեռնարկատերերի 
համար ապրանքների ձեռքբերման և 
ապահովման ծառայություններ), աջակցություն 
արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռնար-
կությունների կառավարման ոլորտում. 
ապրանքների ցուցադրում. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակով.

դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. հետազոտություններ և մշա-
կումներ (երրորդ անձանց համար). 
տեխ  նիկական հետազոտություններ. արդյունա-
բերական նախագծում. դիզայներների ծառա-
յություններ փաթեթավորման ոլորտում. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
ինժեներատեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 43. ռեստորաններ, ներառյալ՝ 
ինքնասպասարկմամբ ռեստորաններ. սրճա -
րաններ, խորտկարաններ, բարեր, սննդա-
մթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառա յություններ, արտադրամասերում և 
ուսումն ական հաստատություններում ճաշա-
րանների ծառայություններ. սննդամթերքով և 
ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ. 
պաղպաղակ-սրճարաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141437  (111) 22692
(220) 23.09.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 23.09.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արեգ Պանյան, 
Երևան, Բաղրամյան 31ա, բն. 39, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) «music» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն, մանուշակագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

_____________________

(210) 20141467  (111) 22693
(220) 02.10.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 02.10.2024
(730) «Մարիլա» ՍՊԸ, Կապան, Գործարանային 
24/1, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոնֆիտյուր. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. այդ թվում՝ պինդ, 
հալած և հեղուկ բուսական յուղեր. մարգարին:

_____________________

(210) 20141471  (111) 22694
(220) 03.10.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 03.10.2024
(730) «Օնիրա քլաբ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Վերին Պտղնի, Երևան-Աբովյան խճ. 5, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141481  (111) 22695
(220) 07.10.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 07.10.2024
(730) Փրոջեքթ Մենիջմընթ Ինսթիթյութ, Ինք., US 

(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտա դրանք անհատական գործարար և 
կառա վարական կազմակերպությունների 
նախագծերի  կառավարման հնարա վո-
րությունների որոշման համար.

դաս 16. տպագրական արտադրանք, 
այն է՝ նորմատիվ փաստաթղթեր, ուսուցո-
ղական ձեռնարկներ և ուղեցույցներ կազ-
մակերպչական նախագծերի կառավարման 
հնարավորությունների վերաբերյալ.

դաս 35. խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ գործարարության ոլորտում, այն է՝ 
կառավարման գործունեության գնահատման 
ծառայությունների տրամադրում  գործարար 
և կառավարական  կազմակերպություննե-
րին՝ իրենց նախագծերի կառավարման 
հնարավորությունները որոշելու և կատարե-
լագործման մեթոդներ առաջարկելու համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141505  (111) 22696
(220) 10.10.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 10.10.2024
(730) «Բրոկկոլի» ՍՊԸ, 0005, Երևան, 
Բուռնազյան 4, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մարինացված բրոկոլի.
դաս 30. ալյուր, սպիտակաձավար, շաքար, 

շաքարավազ, բրինձ, ոսպ, հնդկաձավար, 
հաճար, ձավար, լոբի, սիսեռ, եգիպտացորենի 
հատիկ, ոլոռ, բլղուր, պաքսիմատ:

_____________________

(210) 20141562  (111) 22697
(220) 21.10.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 21.10.2024
(730) «Օրմա-ար» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ Բեկի 
106/1, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141563  (111) 22698
(220) 21.10.2014 (151) 11.02.2015
   (181) 21.10.2024
(730) «Երևան ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Մունուկյան 
36, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

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

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   315  14.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

   317  14.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

   322  14.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

   323  14.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

   371  15.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

   375  15.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

 2826  20.11.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

 9153  03.02.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 9341  24.12.2024 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 9342  28.12.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

 9528  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 9827  28.12.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

 9828  28.12.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

 9830  17.01.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

 9831  17.01.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

 9832  17.01.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

10010  25.01.2025 Տաբակալերա Բրենդս, Ինք. Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10011  25.01.2025 Տաբակալերա Բրենդս, Ինք. Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10123  10.03.2025 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

10197  18.03.2025 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

10773  21.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

11702  29.08.2025 3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

G01N 23/00         2917  A

H01H37/00          2918  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01J 11/00           392  U

B01D 27/00         392  U

        10-02         349 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A61C 7/00      393  U

A61F 5/00       394  U

B60R 22/00    395  U

C11D 17/00     396  U

H02N 11/00    397  U
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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 1463
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12870
73 (1) Իրավատեր «Մետպրոգրես» ՍՊԸ,
ք.Երևան, Գլինկայի 6/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Անհատ
ձեռնարկատեր Հասմիկ Հայրապետյան,
ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, АМ
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 12.01.2015

_____________________

Գրանցում No 1464
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19980
73 (1) Իրավատեր Չայնա Թըբեքոու Գուանգդոնգ 
Ինդասթրիալ Քո., Էլթիդի.
CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., 
LTD., 8th-16th Floor, No. 186, Linhexiheng Road, 
Tianhe, Guangzhou, China, CN
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՍԹԲԱԹ Ինթըր-
նեշնլ Քո. Լիմիթիդ
CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, 29th Floor 
Oxford House Taikoo Place 979 King’s Road Island 
East Hong Kong, HK

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 19.01.2015

_____________________

Գրանցում No 1465

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15240, 15241, 15207

73 (1) Իրավատեր Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասա-
չուսետսի նահանգ

GENZYME CORPORATION, a Massachusetts 
corporation, 500 Kendall Street, Cambridge 
Massachusetts 02142, USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող ՓիԹիՍի Թերը-
փյութիքս, Ինք., Դելավերի կորպորացիա

PTC THERAPEUTICS, INC., a Delaware corporation, 
100 Corporate Court, South Plainfield, New Jersey 
07080, United States of America, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 19.01.2015
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2204                31.07.2014  

2227                31.07.2014 

2595                19.08.2014

2710       08.08.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

184U                06.08.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
Ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու և ապրանքային նշանի

 իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

 О  признании регистрации товарого знака недействительной
и о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

  16251              30.12.2014

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)



151

ՄԱՍ 1
 

151

№ 2 
25 .02 . 20 15

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) 2015.01 (11) 2917 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20140147 (22) 24.10.2014
(72) Генрик Дрмеян (AM), Алексан Арзуманян (AM)
(73) Генрик Дрмеян, 3113. Гюмри, ул. Меке-
наварнери, д. 107 (AM), Алексан Арзуманян, 
3102. Гюмри, ул. Гогунци, д. 6, кв. 4а (AM) 
(54) Гониометрическая головка
(57) Изобретение относится к области точного 
приборостроения и можно использовать 
для юстировки относительно друг друга 
рентгеновских блоков двухкристального 
интерферометра, находящихся на двух разных 
основаниях.

Гониометрическая  головка имеет корпус, 
столики для прикрепления частей образца, 
состоящего из двух П-образных частей, и 
приспособление, обеспечивающее поворот 
образца вокруг каждой из трех взаимно 
перпендикулярных осей. Согласно изобретению 
корпус и столики монолитные, корпус имеет 
вертикальную стену с открытым на ней окном для 
выхода рентгеновского пучка, перпендикулярно 
верхнему краю вертикальной стены монолитную 
верхнюю горизонтальную платформу. Столиков 
два - верхний и нижний: верхним столиком 
является нижняя поверхность верхней 
горизонтальной платформы, а нижний столик 
образован тремя взаимно перпендикулярными 
выкопами и соответствующими им шейками, 
притом поворот П-образной части образца, 
прикрепленной на верхней поверхности 
нижнего столика, обеспечивается тремя парами 
микровинтов с пружинами.

Увеличивается точность юстировки 
относительно друг друга блоков кристаллов 
двухкристальных рентгеновских интерферо-
метров, и уменьшается вероятность нарушения 
точного расположения образца, 6 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2918 (13) A
H01H37/00

(21) AM20140158 (22) 21.11.2014
(72) Айк Маргарян (AM) 
(73) Армен Антонян, 0025, Ереван, Айгестан 10 
ул., д. 2, кв.1 (AM) 
(54) Термобиметаллическое реле
(57) Термобиметаллическое реле имеет корпус в 
виде чаши с крышкой, с выполненными на дне 
корпуса, расположенными противоположно друг 
к другу опорным и ограничительным выступами. 
Крышка имеет вид тарелки с коническим дном, в 
центре которого выполнен выступ с отверстием. 
Корпус вложен в металлический колпак с 
внутренним кольцевым буртом в верхней 
части. На дне чаши дополнительно выполнены, 
смещенные на 900 относительно опорного и 
ограничительного выступов, расположенные 
противоположно друг к другу два опорных 
выступа. Термочувствительный элемент 
выполнен в виде биметаллического диска и 
размещен в пространстве между колпаком и 
крышкой, с возможностью взаимодействия 
периферией с буртом колпака, а в центре 
купола: с толкателем, размещенным в отверстии 
крышки. На подвижном контактодержателе 
выполнено отверстие, а в центральной части: 
выступ, взаимодействующий с толкателем. 
Регулировочный винт расположен в отверстии, 
выполненном на подвижном контактодержателе с 
возможностью завинчивания в соответствующем 
отверстии, выполненном в скобе-держателе 
подвижного контактодержателя. Реле имеет 
второй неподвижный контактодержатель со 
своим контактом, при этом, неподвижные 
контактодержатели выполнены в виде плоских 
дугообразных пластин, приклепленных к 
опорным выступам основания, с возможностью 
взаимодействия своми контактами с 
контактами контактного моста подвижного 
контактодержателя.

Упрощается конструкция и технология 
сборки, 12 ил..

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) 2015.01 (11) 392  (13) U
A01J 11/00
B01D 27/00

(21) AM20140128U (22) 16.09.2014
(31) 2013154315, (32) 09.12.2013, (33) RU
(72) Игорь Кузнецов (RU), Евгений Минаев (RU) 
(73) Игорь Кузнецов (RU), Евгений Минаев (RU) 
(54) Фильтрующий элемент для очистки 
сырого молока
(57) Полезная модель относится к технике 
разделения жидкостей и газов, а именно, к 
съемным патронным фильтрам для очистки 
молочной продукции.

Фильтрующий элемент для очистки 
сырого молока выполнен в виде жесткого 
трубчатого патрона, состоящего из двух 
соединенных друг с другом внутреннего и 
внешнего слоев, образованных из волокон, 
выполненных из пищевого полимерного 
материала и переплетенных между собой 
хаотично, образующих проводящие каналы с 
разветвленной структурой. Проводящие каналы 
хаотично размещены в слоях фильтрующего 
элемента.

Толщина уплотненного внутреннего 
слоя, составляет, по меньшей мере, 3,0 мм, а 
внешнего неуплотненного слоя, по меньшей 
мере, 10,0 мм. Все внутреннее пространство 
каждого проводящего канала внутреннего 
слоя заполнено микроворсинками, каждая из 
которых имеет длину, по меньшей мере, 500 нм 
и диаметр, по меньшей мере, 50 нм. Внутреннее 
пространство каждого проводящего канала 
внешнего слоя не имеет микроворсинок.

Обеспечивается повышение качества 
очистки молока, прочности и пропускной 
способности фильтрующего элемента, 1 ил..
(74) А. Назарян

_____________________

(51) 2015.01 (11) 393  (13) U
A61C 7/00

(21) AM20140154U (22) 14.11.2014

(72) Тигран Демирчян (AM) 
(73) Тигран Демирчян, 0028, Ереван, Никола 
Думана 8/5 (AM) 
(54) Ортодонтический аппарат для исправления 
неправильного прикуса челюстей и зубов
(57) Полезная модель относится к орто-
донтическим корректирующим аппаратам 
для исправления неправильного прикуса, 
которые действуют между верхними и нижними 
челюстями и зубами. 

Ортодонтический аппарат для исправления 
неправильного прикуса челюстей и зубов 
содержит полый цилиндрический корпус, 
рабочую пружину, которая размещена в 
полости корпуса, и гибкую нить, к свободному 
концу которой прикреплено зацепляемое за 
ортодонтическую металлическую проволоку 
кольцо. К одному из концов корпуса 
прикреплено зацепляемое за ортодонтическую 
металлическую проволоку кольцо, а на другом 
конце имеется боковое окно для прохода гибкой 
нити. Начальная часть рабочей пружины связана 
с корпусом. Аппарат дополнительно снабжен 
связанной с корпусом соосной центральной 
осью, а рабочая пружина выполнена в виде 
плоской спирали, начальная часть которой 
прикреплена к центральной оси.

Обеспечивается регулирование действую-
щего усилия рабочей пружины, снижается 
возможность застревания остатков пищи, 
удовлетворяются требования пациента к 
удобству ношения и к эстетике, 12 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 394  (13) U
A61F 5/00

(21) AM20140141U (22) 13.10.2014
(72) Паруйр Енокян (AM) 
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочара 15, 
кв. 14 (AM) 
(54) Приспособление для предотвращения 
храпа
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(57) Приспособление для предотвращения 
храпа содержит четыре присоединенных 
друг к другу участка, выполненных в виде 
пересекающихся лент. Первый участок 
выполнен с возможностью изменения длины с 
помощью кнопок и приведения в соответствие 
с длиной окружности, обводящей верхушечной 
части головы и подбородка человека. Длина 
второго участка равна длине горизонтальной 
окружности, выше ушей. Каждый из третьего и 
четвертого участков со своими двумя концами 
спереди и сзади прикреплен ко второму участку, 
а со средней частью прикреплена к точке, 
примкнувшей к верхушечной части головы. 
Расстояние между соответствующими концами 
третьего и четвертого участков равно 1/6 части 
длины второго участка. Ширина лент для детей 
2 см, а для взрослых – 4 см. Толщина второй 
ленты 3 мм, а первой, третьей и четвертой – 2 
мм.

Во втором варианте исполнения ленты 
выполнены в виде сетки.

В третьем варианте исполнения каждая 
лента выполнена из облаченной в ткань 
матерчатой резиновой ленты.

Расширяется ассортимент приспособлений 
для предотвращения храпа, 1 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 395  (13) U
B60R 22/00

(21) AM20140156U (22) 18.11.2014
(72) Исаак Абраамян (AM), Саргис Абраамян (AM) 
(73) Исаак Абраамян (AM), Саргис Абраамян (AM) 
(54) Ограничитель для регулирования степени 
натяжения ремня безопасности
(57) Полезная модель относится к устройству 
ремня безопасности для транспортных средств, 
в частности, к ремню безопасности без плотного 
охватывания тела пользователя, который 
может быть использован в таких транспортных 
средствах, как автомобиль.

Ограничитель выполнен с возможностью 
устанавливания на вытягиваемой ветви ремня 
безопасности, содержит корпус со сквозными 
щелями с шириной, не менее ширины ремня 

безопасности и средство защемления вытя-
гиваемой ветви ремня в виде защемляющего 
устройства кулачкового типа. Защемляющее 
устройство кулачкового типа осуществлен в 
виде кулака, расположенного на оси и жестко 
присоединенного к кулаку рычага вращения. 
Между кулаком и зажимаемой поверхностью 
ремня установлена подпружиненная подвижная 
прижимная пластина.

Упрощается технология изготовления 
ограничителя, повышаются его надежность и 
удобство использования, 3 ил..
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2015.01 (11) 396  (13) U
C11D 17/00

(21) AM20140150U (22) 30.10.2014
(72) Ваге Саргсян (AM) 
(73) Ваге Саргсян, 0039, Ереван, Багратуняц 
4-ый пер., д. 7/1 (AM) 
(54) Губка с мылом
(57) Полезная модель относится к бытовой 
химии.

Губка с мылом составлена из двух склеенных 
друг к другу идентичных губок размером 
13×7×2см, на совмещенных поверхностях 
которых сделаны по три выемки диаметром 
3х3х1см с возможностью совмещения друг с 
другом. Выемки сделаны на расстоянии 1см 
друг от друга, от продольных краев - 1см, 
а от поперечных краев - 2см. В каждом из 
выемок помещены полиэтиленовые пакеты 
с жидким мылом толщиной 10мкм. На 
одной из поверхностей губки водостойкой 
краской отмечены три точки в соответствии с 
расположением полиэтиленовых пакетов.

Обеспечивается полное использование 
жидкого мыла, 3 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 397  (13) U
H02N 11/00

(21) AM20130117U (22) 08.08.2013
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(72) Торос Саргсян (AM) 
(73) Торос Саргсян, 0063, Ереван, Аван-Ариндж, 
1-ый округ, 1/7, кв. 18 (AM) 
(54) Магнитный двигатель
(57) Полезная модель относится к электр о-
технике, в частности к двигателям, в которых 
потенциальная энергия постоянных магнитов 
преобразуется в механическую, и может быть 
использована в качестве привода, а также в паре 
с генератором – для получения электроэнергии.

Магнитный двигатель содержит корпус, 
установленные на корпусе статорный и 
роторный магнитные узлы, блок управления, 
исполнительные механизмы и датчики 
положения ротора, причем магниты статорного 
узла имеют возможность управляемого поворота 
вокруг оси, перпендикулярной к оси поворота 

ротора. Основание статора выполнено в виде 
двух плоских пластин, которые прикреплены 
друг к другу под тупым углом и шарнирно 
соединены с корпусом с возможностью 
поворота вокруг оси, проходящей через 
линию пересечения плоскостей этих пластин. 
Основание ротора выполнено в виде плоского 
диска, сидящего на выходном валу двигателя. 
Магниты статорного узла закреплены на тех 
сторонах основания статора, которые обращены 
к ротору, а магнит роторного узла закреплен на 
полукруге той стороны диска ротора, которая 
обращена к пластинам статора. Статорные и 
роторные магниты направлены друг к другу 
одноименными полюсами.

Повышается удельная мощность двигателя, 
6 ил..

_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 10-02 (11) 349  (13) S 
(21) 20140033  (22) 29.12.2014
(72) Багдасарян Арман Гагикович (AM) 
(73) Багдасарян Арман Гагикович, Ереван, ул. 
Московян 24, кв. 7 (AM) 
(54) Часы “Армения - на память”

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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