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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) 2019.01 (11) 3336 (13) A
A47K 5/00

(21) AM20170133 (22) 10.11.2017
 (31) 62/421,025, (32) 11.11.2016, (33) US
(72) Հայներ Օփարդ (CH), Ջոն Գարրի (CA), 
Պադրեյգ Մակդոնը (IE) 
(73) ՕուՓի-Հայջին ԱյՓի ԳմբՀ (CH) 
(54) Հեղուկի բաժնավորիչ
(57)  Հեղուկի բաժնավորիչն ունի իրան, 
դրան միակցված կափարիչ՝ իր փակ և բաց 
դիրքերի միջև վեր ու վար տեղաշարժման 
հնարավորությամբ, և իրանին միակցված 
շարժաբեր տարր՝ կափարիչի բաց և փակ 
դիրքերի միջև իրանի նկատմամբ առնվազն 
մեկ հորիզոնական առանցքի շուրջ ուղղորդված 
շարժման հնարավորությամբ:

Հեշտացվում է իրանից պոմպի 
մեխանիզմի հանումը, բարձրացվում է իրանի 
կառուցվածքային ամրությունը, 43 նկ.։
(74) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(51) 2019.01  (11) 3337 (13) A
B64D 7/00

(21) AM20180039 (22) 05.04.2018
(72) Արթուր Ստեփանի Ստեփանյան (AM) 
(73) Արթուր Ստեփանի Ստեփանյան, 1139, 
Արմավիրի մարզ, գ. Մերձավան, Երևանյան 
խճուղի, տուն 59, բն. 4 (AM) 
(54) Անօդաչու թռչող սարքի վրա թևավոր 
ռումբ տեղադրելու եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հարվածային 
անօդաչու թռչող սարքերի վրա թևավոր ռումբեր 
տեղադրելու եղանակներին: 

Անօդաչու թռչող սարքի վրա թևավոր ռումբը 
տեղադրում են բռնիչի միջոցով: Առնվազն մեկ 
թևավոր ռումբը տեղադրում են անօդաչու թռչող 
սարքի թևի նկատմամբ տանդեմի տեսքով, ընդ 
որում, թևավոր ռումբը տեղադրում են անօդաչու 
սարքի վրա՝  շարժման ուղղությանը հակառակ: 

Անօդաչու թռչող սարքի թևին՝ թռիչքի 
ուղղությանը հակառակ, տեղադրված ռումբի 
բռնիչը ամրացնում են այնպես, որ կախված 
ռումբի թևի գրոհի անկյունը լինի անօդաչու 
սարքի թևի տեղադրման անկյունից 2-3 

աստիճանով պակաս: Տարբերակներից 
մեկում, թևավոր ռումբը կախում են անօդաչու 
սարքի թևից հորիզոնական ուղղությամբ 
հեռացված: Տարբերակներից մյուսում, թևավոր 
ռումբը կախում են անօդաչու սարքի թևից 
հորիզոնական ու ուղղահայաց ուղղությամբ 
հեռացված: 

Բարձրացվում է սարքի բեռնունակությունը, 
6 նկ.։

____________________

(51) 2019.01 (11) 3338 (13) A
C07C 229/00

(21) AM20190083 (22) 11.07.2019
(72) Սեդրակ Ղազարյան (AM), Ռուզաննա 
Պարո նիկյան (AM), Անահիտ Գրիգորյան (AM), 
Իվետ տա Նազարյան (AM), Հասմիկ Հակոբյան 
(AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM) 
(54) Հակադեպրեսանտ, հակացնցումային և 
փսիխոսեդատիվ հատկություններ ունեցող 
N-երկֆենիլացետիլգլիցինի արծաթային աղ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ կենսա բանո-
րեն ակտիվ միացությանը՝ N-երկֆենիլ-
ացետիլգլիցինի արծաթային աղին, որն 
օժտված է հակադեպրեսանտ, հակացնցումա-
յին և փսիխոսեդատիվ հատկություններով, և 
կարող է բժշկության մեջ կիրառություն գտնել: 

Միացությունը ստանում են հետևյալ 
կերպ. N-երկֆենիլացետիլգլիցինը լուծում 
են երկմեթիլֆորմամիդում և խառնման 
պայմաններում նրա վրա ավելացնում են 
նախապես արծաթի յոդիդից, քլորոֆորմից, 
դիմեթիլֆորմամիդից և քացախաթթվից 
պատրաստված լուծույթը: Ստացված 
խառնուրդը խառնելու պայմաններում 12-14 
ժամ տաքացնում են ջրային բաղնիքի վրա, 
30-32°C ջերմաստիճանում: Առաջացած 
արծաթային աղի նստվածքը ֆիլտրում են 
սենյակային ջերմաստիճանում և լվանում 
իզոպրոպիլսպիրտով:

____________________
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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
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01  (11) 562 (13) U
C04B 28/00

(21) AM20190078U (22) 03.07.2019
(72) Ներսես Բաղդասարյան (AM), Արման 
Շահբազյան (AM) 
(73) Ներսես Բաղդասարյան, 0039, Երևան, 
Բագրատունյաց 26 (AM), Արման Շահբազյան, 
0018, Երևան, Զավարյան 1, բն. 35 (AM) 
(54) Դեկորատիվ երեսպատման սալիկների 
պատրաստման բաղադրանյութ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինանյութերի բնագավառին, մասնավորա-
պես` լեռնային ապարներից դեկորատիվ 
երեսպատման սալիկների պատրաստման 
բաղադրանյութերին:

Դեկորատիվ երեսպատման սալիկների 
պատրաստման բաղադրանյութը ներառում 

է հետևյալ բաղադրամասերը, զանգված.%. 
լցանյութ՝ 62,0 – 82,0, կապակցանյութ՝ 
1,0 – 5,0, ձևափոխող հավելանյութ՝ 0,5 
– 1,5, պնդարար՝ 1,5 - 3,5, քսանյութ՝ 0,1 
– 1, 0 և ջուր՝ 18 – 25,0: Որպես լցանյութ 
ներառում է մինչև 0,14մմ չափսի մանրացված 
հրաբխային տուֆից կամ խարամից, բազալտի 
թափոններից, ավազից և խճից բաղկացած 
մեխանիկական խառնուրդ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգված.%. 
հրաբխային տուֆ՝   11,0–15,0, ավազ՝ 45,0 – 
55,0, խիճ՝ 6,0 – 12,0:

Ընդլայնվում է երեսպատման սալիկների 
տեսականին, բարելավվում է սալիկների որակը 
(դիմացկունությունը, ջրակայունու թյունը, ջեր-
մա   կա յու նությունը, էլաստիկությունը) և իջեց-
վում է ջերմահաղորդականության գործակիցը:

____________________



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) 02-02 (11) 508 (13) S 
       05-06 
(21) 20190027  (22) 14.08.2019
(72) Կարեն Խաչիկյան (AM) 
(73) Կարեն Անդրանիկի Խաչիկյան (AM) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Գոգնոց-անձեռոցիկ
(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) 20181511  (111) 29644
(220) 01.10.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 01.10.2028 
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.10.2018
(540) 

(526) «CONVERTIBLE FILTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20181597  (111) 29645
(220) 15.10.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 15.10.2028
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 28.12.2018
(310) 75590   (320) 03.08.2018   (330) JM

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր պանտոն (3546C), սև և դեղին պանտոն 
(1235C, 1245C, 130C, 125C, 7408C, 131C) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ և դրանց 
մասեր, մոտորներ, շարժիչներ և գեներատոր-
ներ, (բացառությամբ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար 
նախա  տեսվածների). կցորդիչներ և փոխ-
հաղորդակներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. ճնշակներ (մեքենաներ). 
էլեկտրական գեներատորներ. պոմպեր 
գյուղատնտեսության, գրունտը խտացնելու, 
շինարարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողի մշակման, հողը 
փորելու, անտառային տնտեսության, 
լանդշաֆտի,  ամբարձիչ աշխատանքների, 
նավա գնացության, բեռնման – բեռնաթափման, 
հավաքման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
ասֆալտապատման, խողովակաշարման, 
էներգիայի արտադրման, ճանապարհների 
կառուցման և վերանորոգման, կառուցա-
պատման տեղանքի նախապատրաստման և 
հողատարածքների շտկման, թափոնների 
մշակման, օդում և տիեզերքում աշխատանքների, 
բացահանքերում աշխատանքների, հավաքման 
և ցեմենտապատման, բուսականության 
հսկման, կառավարման, փոխադրման, 
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պետական խնդիրների և պաշտպանության 
համար, ինչպես նաև մասեր բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների վերանորոգման, փոխարինման 
և վերականգնման համար.  մեքենաներ, 
հաստոցներ և դրանց մասեր, մոտորներ, 
շարժիչներ և գեներատորներ, (բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների), կցորդիչներ և 
փոխհաղորդակներ, բացառությամբ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների, մասնավորապես` կցոր-
դիչներով բեռնատարներ, ասֆալտապատման 
մեքենաներ, հետադարձ բահի տեսքով 
բեռնիչներ, սառը ճանապարհային ֆրեզներ, 
սառը ձևավորիչներ, գրունտի խտարարներ, 
գլդոններ, կոմպակտ թրթուրավոր և 
ամենագնաց բեռնիչներ, բարձր 
անցանելիությամբ բեռնիչներ,  բուլդոզերներ, 
դրագլայներ, գայլիկոնիչներ, էլեկտրական 
կառավարմամբ ճոպանային էքսկավատորներ, 
էքսկավատորներ, ծառահատիչ-փաթեթավորող 
մեքենաներ, անտառատնկման մեքենա ներ, 
ֆորվարդերներ (փոխադրիչ-բեռնիչ), բերքա-
հավաք մեքենաներ, ինքնագնաց մեքենաներ, 
հիդրավլիկ կառավարմամբ էքսկավատոր ներ, 
բեկումային սլաքով բեռնիչներ, բարձիչ- 
բեռնաթափիչ մեքենաներ,  ավտոուղե -
հարթիչներ, խողովակատեղադրիչներ, 
ճա նա պարհները վերականգնող մեքենաներ, 
կառուցա պատման հրապարակներ նախա-
պատրաստող էքսկավատորներ, քարշա-
փոխադրման մեքենաներ, ճակատային 
բեռնիչներ, արտաքին շերտերի մշակման 
փոխակրիչային համակարգեր, փոխագու-
ցավոր բեռնիչներ, փոխագուցավոր սլաքով 
բարձիչ - բեռնաթափիչ մեքենաներ,  հանքափոր 
մեքենաներ, հանքաքարերի ստորգետնյա 
մշակում, անվավոր բուլդոզերներ, անվավոր 
էքսկավատորներ, անվավոր բեռնիչներ, 
անվավոր կեռաշերեփ էքսկավատորներ, 
փայտաբեռնիչներ,  հետադարձ բահի տեսքով 
բեռնիչներ, նավագնացական շարժիչներ, 
արդյունաբերական շարժիչներ, մեքենաների 
դիզելային շարժիչներ, հիդրավլիկական 
շարժիչներ և մոտորներ. էլեկտրական, 
արդյունաբերական, դիզելային, գազային և 
բնական գազով գեներատորներ և 
գեներատորային տեղակայանքներ, ինչպես 

նաև մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
վերանորոգման, փոխարինման և վերա-
կանգնման համար. հարմարանքներ, մասնա-
վորապես` հորատներ, էքսկավատորների 
սլաքներ, հետադարձ բահերի շերեփներ, 
աքցանային բռնիչներ, ունիվերսալ 
պտուտակներ, դանակներ (մեքենաների 
մասեր), թփահատ գործիքներ, շերեփներ, սառը 
ձևավորիչներ, ճյուղակտրիչ մեքենաներ, 
ծառահատիչ գլխիկներ, խոտհնձիչներ, 
երկժանիով բռնիչներ, գրեյֆերներ, մուրճեր, 
կոմբայնի գլխիկներ, ապրանքների 
տեղափոխման սլաքներ, փխրիչներ, 
բազմագործառական մշակման մեքենաներ,  
փոշեցիր մեքենաներ, փոցխեր, փխրիչներ, 
սղոցներ, մկրատներ, սիլոսի քերահաններ, 
օդաճնշական ձյունամաքրող մեքենաներ, 
դաշտերի ձյունամաքրող մեքենաներ, 
ձյունագութաններ,  ձյունամաքրող մեքենաներ, 
կոճղերի մանրացման մեքենաներ, հարթացնող 
սարքեր, կուլտիվատորներ, խրամատների 
էքսկավատորներ, բեռնասլաքներ, ջրամա-
տակարարման համակարգեր, կարապիկներ, 
բազմաֆունկցիոնալ գործիքային կրիչներ,  
կտրոցներ, թռիչքային երկժանիներ` բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքները հողափոր 
աշխատանքների, հողի մշակման և 
ապրանքները բարձելու – բեռնաթափելու 
համար, ինչպես նաև մասեր բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների վերանորոգման, փոխարինման 
և վերականգնման համար.  գրունտը 
խտացնելու, գազերի սեղմման, շինությունների 
քանդման, հողագործության, հողի մշակման,  
հողը փորելու, անտառային տնտեսության 
համար մեքենաների մասեր, մասնավորապես` 
ծառերի և թփերի հատման,  գրունտը 
խտացնելու, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողի մշակման,  հողը 
փորելու, լանդշաֆտի, գազոնների խնամքի, 
բեռնամբարձ աշխատանքների, 
նավագնացության,  ապրանքները բարձելու – 
բեռնաթափելու, հանքային աշխատանքների, 
գրունտի ցանկածածկման, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, նավթի և գազի հորատման 
աշխատանքների, շարժիչով և գեներատոր-
ներով էներգիայի արտադրման, նավթարդյու-
նա հանության, թունելների անցկացման, 
թափոնների մշակման,  օդում և տիեզերքում 
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աշխատանքների, բուսականության հսկման, 
կառավարման համար. մետաղական խտարար 
օղակներ տուրբոմեքենաներում և ցենտրի-
ֆուգում օգտագործելու համար.  մետաղական 
խտարար օղակներ գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործելու,  գրունտը խտացնելու,  շինա-
րարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողամշակման, հողափոր 
աշխատանքների, անտառային տնտեսության, 
լանդշաֆտի, ամբարձիչ աշխատանքների, 
նավագնացության, բեռնման – բեռնաթափման, 
հանքահանման, գրունտի ցանքածածկման, 
նավթի և գազի բաշխման, նավթի և գազի 
տեղանքի որոնման, նավթաարդյունա-
բերության, ասֆալտապատման, խողովակա-
շարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի նախա-
պատրաստման և հողատարածքների շտկման, 
թունելների անցկացման և բուսականության 
հսկման, կառավարման համար. մետաղական 
խտարարներ մեքենաների համար 
գյուղատնտեսության մեջ օգտագործելու, 
գրունտը խտացնելու, շինարարության, 
շինությունների քանդման, հողագործության, 
հողամշակման, հողափոր աշխատանքների, 
անտառային տնտեսության, լանդշաֆտի, 
ամբարձիչ աշխատանքների, նավագնացության, 
բեռնման – բեռնաթափման, հանքահանման, 
գրունտի ցանքածածկման, նավթի և գազի 
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթաարդյունաբերության, ասֆալտա պատ-
ման, խողովակաշարման, էներգիայի 
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և 
վերանորոգման, կառուցապատման տեղանքի 
նախապատրաստման և հողատարածքների 
շտկման, թունելների անցկացման և 
բուսականության հսկման, կառավարման 
համար. շարժիչների դետալների լայն 
տեսականի հետադարձ բահի տեսքով 
բեռնիչների, ճակատային բեռնիչների, 
ամենագնաց բեռնիչների, բազմաֆունկցիոնալ 
գործիքային կրիչների, անվավոր բեռնիչների, 
թրթուրավոր էքսկավատորների, ուղիղ թիերի, 
փոխագուցավոր սլաքով բեռնման – 
բեռնաթափման մեքենաների, բեռնման – 
բեռնաթափման թրթուրավոր մեքենաների, 
բեռնման – բեռնաթափման անվավոր 

մեքենաների, թրթուրավոր էքսկավատորների, 
խողովակաշարերի, թրթուրավոր բեռնիչների, 
թափոնների խտացման մեքենաների, հողի 
խտացման մեքենաների, անիվային բուլդո-
զերների, ավտոգրեյդերների, արդյու նա-
բերական տրակտորների, անվավոր 
կեռաշերեփ տրակտորների, փայտամշակման 
մեքենաների, թրթուրավոր քարշակ 
տրակտորների, անվավոր քարշակ տրակ-
տորների, ծառահատիչ-փաթեթավորող 
թրթուրավոր մեքենաների, ծառահատիչ-
փաթեթավորող անվավոր մեքենաների, 
ֆորվարդերների (փոխադրիչ-բեռնիչ), թրթու-
րավոր բերքահավաք մեքենաների, կեռ սլաքով 
բեռնիչների, գրունտի թրթռավոր խտարարների, 
գրունտի խտարարների, ասֆալտի թրթռավոր 
խտարարների,   օդաճնշական խտարար ների, 
ասֆալտափռիչների, թրթուրավոր ասֆալտա-
փռիչների, բետոնաբաշխիչ մեքենաների 
հարթացնող ձողերի, սառը ձևավորիչների, 
ճանապարհների վերականգնման համար 
մեքենաների, հավաքիչ մեքենաների, մարգերը 
կառուցող մեքենաների, ցեմենտագրունտային 
պատվածքների կառուցման մեքենաների, 
ստորգետնյա աշխատանքների համար 
բեռնիչների, թափոնների ոչնչացման համար 
մեքենաների, հորատների, կապոցների 
կուտակիչների, դանակների (մեքենաների 
մասերի), խոզանակների, թփահատ 
գործիքների, շերեփների, հնձող մեքենաների, 
ժանիավոր բռնիչների, գրեյֆերների, մուրճերի, 
բերքահավաք մեքենաների գլխիկների, 
փխրիչների, փոշեցրիչ մեքենաների, փոցխերի, 
կուլտիվատոր փխրիչների, սղոցների, 
դանակավոր կտրող սարքերի, քանդման 
սարքերի, օդափուք մեքենաների, գութանների, 
կոճղերի մանրացման մեքենաների, 
հարթացնող սարքերի, կուլտիվատորների, 
հողամշակող մեքենաների, խրամատա-
փորիչների և  ջրամատակարարման համա-
կարգերի համար. շարժիչներ և գեներատոր ներ 
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների). կցորդիչներ և փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների, մասնավորապես` աքցա նային 
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բռնիչներ, համապիտանի երկժանիներ, 
փխրիչներ, փոցխեր, կուլտիվատորներ, 
հողամշակման մեքենաներ, խրամատա-
փորիչներ գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործելու համար, գրունտի խտացման, 
շինարարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողամշակման, հողա-
փորման աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ 
աշխատանքների, նավագնացության, բեռնման 
– բեռնաթափման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի նախա-
պատրաստման և հողատարածքների շտկման, 
թունելների անցկացման և բուսականության 
հսկման, կառավարման համար. կցորդիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). վառոցքի մոմեր. օդային 
և գազային զտիչներ (մեքենաների և շարժիչների  
մասեր). շարժիչի օդի մատուցման, 
արտանետման տեղակայանքներ. ջրի 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). յուղային 
զտիչներ. կցորդիչներ, միացքներ մեքենաների 
համար. մոտորների և շարժիչների 
մեկնասարքեր. էլեկտրական պոմպեր. 
մեքենաների փոկեր. դանակներ (մեքենաների 
մասեր). տրանսպորտային միջոցների 
հարմարանքներ, մասնավորապես` աքցանային 
շերեփներ հողի և սորուն օբյեկտների 
տեղափոխման համար. այրման շարժիչի 
վառելիքային բոցամուղներ. շարժիչներում 
օգտագործվող ջրի զատիչներ. շարժիչի 
վառելիքի տաքացման սարքեր. օդի 
գոլորշիչներ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. հակաշփական առանցքա-
կալներ մեքենաների համար. հակաշփական 
կոճղակներ մեքենաների համար. մոտորները և 
շարժիչները աղտոտումից պաշտպանող 
սարքեր. մեքենաների սռնիներ. առանցքա-
կալների զատիչներ մեքենաների համար, 
մասնավորապես` քարշակով բեռնատար 

մեքենաների, ճանապարհային և 
արտաճանապարհային բեռնատարների, 
ասֆալտա պատման մեքենաների, հետադարձ 
բահի տեսքով բեռնիչների, սառը ձևավորիչների, 
գրունտի խտարարների, թրթուրավոր 
բեռնիչների, բուլդոզերների, դրագլայներների 
(միաշերեփ էքսկավատորներ), հորատների, 
գայլիկոնիչների, բեռնիչների, էքսկավա-
տորների, ծառահատիչ-փաթեթավորող մեքե-
նաների, անտառատնկման մեքենաների, 
ֆորվարդերների (փոխադրիչ-բեռնիչ), 
բերքահավաք մեքենաների, հիդրավլիկ 
կառավարմամբ էքսկավատորների, բեկումային 
սլաքով բեռնիչների, բարձիչ - բեռնաթափիչ 
մեքենաների,  ավտոուղեհարթիչների, խողովա-
կա տեղադրիչների, ճանապարհները 
վերականգնող մեքենաների, քարշակով 
տրակտորների, ճակատային բեռնիչների, 
անվավոր բուլդոզերների, անվավոր 
էքսկավատորների գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործման, գրունտի խտացման, 
շինարարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողամշակման, հողա-
փորման աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ 
աշխատանքների, նավագնացության, բեռնման 
– բեռնաթափման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի նախա-
պատրաստման և հողատարածքների շտկման, 
թունելների անցկացման և բուսականության 
հսկման, կառավարման համար. 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. առանցքակալի ականոցներ 
շարժիչների համար. արգելակային մակա-
դրակներ, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
արգելակային սեգմենտներ մեքենաների 
համար,  բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների. արգելակի կալուններ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կարբյուրատորներ. օդային ճնշակներ 
(մեքենաներ). օդի սեղմման և արտանետման 
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պոմպեր (մեքենաներ). միացման ձգաձողեր 
մեքենաների և շարժիչների, մոտորների 
համար. մեքենաների, շարժիչների կամ 
մոտորների կառավարման մալուխներ. 
հոսանքի գեներատորներ. շարժիչների 
գլանների գլխիկներ. մեքենաների գլաններ. 
շարժիչների և մոտորների գլաններ. գայլիկոնիչ 
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). հորատման 
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). հորատող 
մեքենաներ. էլեկտրական, դիզելային, 
վառելիքային և գազային գեներատորների 
փոկեր. էլեկտրական, դիզելային, վառելիքային 
և գազային գեներատորներ. շարժիչների, 
մոտորների շարժափոկեր. շարժիչների, 
մոտորների օդափոխիչներ. ներքին այրման 
շարժիչներին վառելիքի հաղորդման 
ապարատներ, մասնավորապես` վառելիքա յին 
պոմպեր. ատամնավոր փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
պատյաններ (մեքենաների մասեր). մուրճեր 
(մեքենաների մասեր). հիդրավլիկական 
մուրճեր, (մեքենաների մասեր). յուղային 
պոմպեր. յուղիչներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների թափանիվներ. շարժիչների 
մխոցներ. փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական պոմպեր. նվազեցնող ռեդուկցիոն 
փոխանցիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. լիսեռների միացքներ 
(մեքենաների). փոխհաղորդիչ լիսեռների 
առանցքակալներ. շարժիչների, մոտորների 
մղիչներ.  շարժիչների, մոտորների 
գազատուրբինային մղիչներ.  շարժահաղորդման 
տուփի լիսեռներ և շղթաներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. տուրբաճնշակներ. 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների դետալներ, 
մասեր և հարմարանքներ, վաճառվող տվյալ 
ապրանքների հետ հավաքակազմով. 
մեխանիկական կարգավորմամբ  շարժիչների 
մասեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 
հողափոր տրանսպորտային մեքենաների  
համար, մասնավորապես` գործարկման 
շարժիչներ, փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ, մխոցներ, գլանների գլխիկներ, 
սառեցման համակարգերի դետալներ, 

մասնավորապես` ջրային պոմպեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, ջրային 
պոմպեր շարժիչներում և մոտորներում 
օգտագործելու համար, յուղապաղիչներ 
շարժիչների համար, ռադիատորներ, 
ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների մասեր) 
մոտորների և շարժիչների համար, 
օդափոխիչներ մոտորների և շարժիչների 
համար, տուրբամղիչներ, յուղման 
համակարգերի դետալներ, մասնավորապես` 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
յուղային պոմպեր, յուղային պոմպեր 
մոտորներում և շարժիչներում օգտագործման 
համար, մետաղական և ոչ մետաղական 
շարժիչների խտարարներ, շարժիչների 
մետաղական և ոչ մետաղական միջադիր օղեր 
տրանսպորտային միջոցների համար, ներքին 
այրման շարժիչների միջադիրներ, լիսեռների 
միացքներ (մեքենաների), մեքենաների 
շարժաբերներ, մեքենաների շարժիչների 
շարժաբերներ, շարժիչների  լիսեռներ, օդային 
ճնշակներ և բլոկներ. ծնկաձև լիսեռներ 
շարժիչների համար, բաշխիչ լիսեռներ 
շարժիչների համար, առանցքակալներ 
շարժիչների համար. խլարարներ շարժիչների և 
մոտորների համար. արտանետումային 
փականներ շարժիչների համար. արտանետման 
գազերի խլարարներ շարժիչների համար. 
ռադիատորներ և ռադիատորների փականներ, 
խցաններ տրանսպորտային միջոցների համար. 
արտանետումային համակարգեր շարժիչների 
համար. հոսանքի գեներատորներ, ճնշակներ և 
պոմպեր (մեքենաների, շարժիչների և 
մոտորների մասեր), ինչպես նաև դրանց մասեր 
գյուղատնտեսության մեջ օգտագործման, 
գրունտի խտացման, շինարարության, 
շինությունների քանդման, հողագործության, 
հողամշակման, հողափորման աշխատանքների, 
անտառային տնտեսության, լանդշաֆտի, 
գազոնների խնամքի, ամբարձիչ աշխա-
տանքների, նավագնացության, բեռնման – 
բեռնաթափման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի 
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նախապատրաստման և հողատարածքների 
շտկման, թունելների անցկացման, թափոնների 
մշակման  և բուսականության հսկման, 
կառավարման համար. առանցքակալներ. 
կաղապարներ, ծնկավոր լիսեռներ, բաշխիչ 
լիսեռներ, գլանների գլխիկներ, մոտորների և 
շարժիչների զտիչներ, շրջանակներ, 
վառելիքային ներարկիչներ, տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների մետաղական 
միջադիրներ, ներդրակներ, էլեկտրական 
մոտորներ, էլեկտրական պոմպեր, մխոցի օղեր, 
շարժիչի մետաղաձողեր, պտտվող լիսեռներ, 
մեխանիկական կնիքներ, սեղմիչներ, ճնշման 
տվիչներ (մեքենաների մասեր), 
տուրբոսեղմիչներ մեքենաների համար և 
փականներ (մեքենաների մասեր) գրունտի 
խտացման, գազերի սեղմման, շինությունների 
քանդման, հողագործության, հողամշակման, 
հողափորման աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, մասնավորապես`  ծառերի և 
թփերի հատման, լանդշաֆտի, գազոնների 
խնամքի, բեռնամբարձ աշխատանքների, 
նավագնացության,  ապրանքների բարձելու – 
բեռնաթափելու, հանքային աշխատանքների, 
գրունտի ցանկածածկման, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, նավթի և գազի հորատման 
աշխատանքների, շարժիչով և գեներա-
տորներով  էներգիայի արտադրման, 
նավթարդյունահանության, թափոնների 
մշակման և բուսականության կառավարման 
համար. կարապիկներ (վերհան մեքենա). 
մոտորներ տրանսպորտային միջոցների 
մոդելների և (կամ) տրանսպորտային միջոցների 
մայրուղային մոդելների համար.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ, 
տրակտորներ, նավագնացական տրանս-
պորտային միջոցներ և ապարատներ 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղափոխվող 
գյուղատնտեսության մեջ օգտագործման, 
գրունտի խտացման, շինարարության, 
շինությունների քանդման, հողագործության, 
հողամշակման, հողափորման աշխա-
տանքների, անտառային տնտեսության, 
լանդշաֆտի, ամբարձիչ աշխատանքների, 
նավագնացության, բեռնման – բեռնաթափման, 
մետաղաջարդոնների հավաքման, հանքա-
հանման, գրունտի ցանկածածկման, 
նավթի և գազի բաշխման, նավթի և գազի 

տեղանքի որոնման, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտա-
դրման, ճանապարհների կառուցման և 
վերանորոգման, կառուցապատման տեղանքի 
նախապատրաստման և հողատարածքների 
շտկման, թափոնների մշակման,  օդում 
և տիեզերքում աշխատանքների, բացա-
հանքերում աշխատանքների,  հավաքման 
և ցեմենտապատման, բուսականության 
հսկման, կառավարման, տրանսպորտի, 
պետական խնդիրների և պաշտպանության 
համար, ինչպես նաև դետալներ բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքների վերանորոգ-
ման, փոխարինման և վերականգնման 
համար. տրանսպորտային միջոցներ, 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղափոխվելու 
համար ապարատներ, մասնավորապես՝ 
բեռնատար ավտոմեքենաներ, ամենագնաց 
բեռնատար ավտոմեքենաներ, քարշակով 
բեռնատար ավտոմեքենաներ, ստորգետնյա 
աշխատանքների համար բեռնատար 
ավտոմեքենաներ, ներքին այրման շարժիչով 
ճանկավոր ավտոբեռնիչներ,  ճանկավոր 
էլեկտրական ավտոբեռնիչներ, հիդրավլիկական 
էլեկտրական սայլակներ, ժանիավոր ձեռքի 
բեռնիչներ, ասֆալտապատման մեքենաներ, 
հետադարձ բահի տեսքով բեռնիչներ, սառը 
ձևավորիչներ, գրունտի խտարարներ, 
գլդոններ, կոմպակտ թրթուրավոր և 
ամենագնաց բեռնիչներ, բուլդոզերներ, 
դրագլայներ, հորատներ, գայլիկոնիչներ, 
էլեկտրական կառավարմամբ ճոպա-
նային էքսկավատորներ, էքսկավատորներ, 
ծառահատիչ-փաթեթավորող մեքենաներ, 
անտառատնկման մեքենաներ, ֆորվարդերներ 
(փոխադրիչ-բեռնիչ), բերքահավաք մեքենաներ, 
ինքնագնաց մեքենաներ, հիդրավլիկ 
կառավարմամբ էքսկավատորներ, բեկումային 
սլաքով բեռնիչներ, բարձիչ - բեռնաթափիչ 
մեքենաներ,  ավտոուղեհարթիչներ, խողո-
վա կա տեղադրիչներ, ճանապարհները վերա-
կանգնող մեքենաներ, կառուցապատման 
հրապարակներ նախապատրաստող տրակ-
տորներ, գյուղատնտեսական աշխատանքների 
համար տրակտորներ, կոմբայններ, հնձիչ 
մեքենաներ, խոտհնձիչներ, փաթեթավորող 
մեքենաներ, պտտական հնձիչներ և 
մանրատիչներ խոտի չորացման համար, 
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դանակավոր հնձիչներ և մանրատիչներ 
խոտի չորացման համար, կապոցների 
հավաքիչներ,  քարշափոխադրման մեքենաներ, 
ճակատային բեռնիչներ, արտաքին շերտերի 
մշակման փոխակրիչային համակարգեր, 
տելեսկոպիկ բեռնիչներ, տելեսկոպիկ սլաքով 
բարձիչ - բեռնաթափիչ մեքենաներ, պինդ 
ապարներ հանքահանող մեքենաներ, երկար 
հանքախորշով հանքանյութ հանող մեքենաներ, 
երկար սյուներով հանքափորող համակար-
գեր, անվավոր բուլդոզերներ, անվավոր 
էքսկավատորներ, անվավոր բեռնիչներ, 
անվավոր կիսաշերեփ տրակտորներ, 
փայտաբեռնիչներ, հետադարձ բահի տեսքով 
բեռնիչներ, ինչպես նաև վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների վերանորոգման, փոխարինման 
և վերականգնման համար դետալներ, 
բոլոր վերոնշյալ ապրանքների շարժիչների 
կառուցողական մասեր. շարժահաղորդակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար, և դետալներ դրանց վերանորոգման, 
փոխարինման և վերականգնման համար. 
լոկոմոտիվներ. ռելսային սայլակներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար շարժիչներ. դիզելային շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար, ուժային կառույցների համար 
հրթիռային շարժիչներ  ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. մասեր, 
դետալներ տրանսպորտային միջոցների 
համար, մասնավորապես` թրթուրավոր 
ժապավեններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. հիդրոշարժաբերներ, 
հիդրավլիկական շղթաներ և հիդրավլիկական 
ադապտերներ տրանսպորտային միջոցներում 
հիդրավլիկ համակարգերի մասերը իրար 
կապելու համար. ազդանշանային շչակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հետևի դիտահայելիներ. հետևի կողային 
դիտահայելիներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. նստոցներ և նստոցների գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
նստոցների կախոցներ, նստոցների բարձիկներ 
և արմնկակալներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. տրանսպորտային միջոցների 
կառավարվող նստոցների ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների գլխակալների 
ծածկոցներ. արգելակներ տրանսպոր-

տային միջոցների համար. արգելակային 
հավաքակազմեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակային համակարգերի 
օդաճնշակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների կառուցվածքային 
մասեր, դետալներ և հարմարանքներ. 
տրանսպորտային միջոցներին կցվող 
հիդրավ լիկական ապարատներ, որոնք 
նախատեսված են տեղափոխման համար, 
և նախատեսված չեն շարժիչների և 
մոտորների համար, մասնավորապես` հիդրո-
շարժաբերներ, հիդրավլիկական մեխա-
նիզմներ, հիդրավլիկական պոմպեր և 
կախոցների հիդրավլիկական մեղմիչներ. բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքների մասեր, դետալներ 
և հարմարանքներ, որոնք վաճառվում են 
տվյալ ապրանքների հետ հավաքակազմում. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
դետալներ, մասեր և հարմարանքներ, 
մասնավորապես` շարժիչներ, շարժաձողեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար (բացառությամբ մոտորների 
և շարժիչների մաս կազմողների), 
շարժահաղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման 
և վերականգնման համար դետալներ, 
մասնավորապես` կառուցվածքային մասերի, 
բեռնա տարների համար մասերի և դետալ-
ների, ճանապարհային և ամենագնաց 
բեռնատարների, ասֆալտապատման մեքե-
նաների, հետադարձ բահի տեսքով բեռնիչների, 
սառը ձևավորիչների, գրունտի խտարարների, 
թրթուրավոր բեռնիչների, բուլդոզերների, 
դրագլայների, հորատների, գայլիկոնիչների,  
բեռնիչների, էքսկավատորների, ծառահատիչ-
փաթեթավորող  մեքենաների,  անտառա-
տնկման մեքենաների,  ֆորվարդերների 
(փոխադրիչ-բեռնիչ), բերքահավաք մեքե-
նաների,  հիդրավլիկ կառավարմամբ 
էքսկավա տորների,  բեկումային սլաքով 
բեռնիչների, բարձիչ - բեռնաթափիչ մեքե-
նաների, ավտոուղեհարթիչների, խողո-
վա կա տեղադրիչների, ճանապարհները 
վերա  կանգնող մեքենաների, քարշակով տրակ-
տորների, ճակատային բեռնիչների, անվավոր 
բուլդոզերների, անվավոր էքսկավատորների 
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գյուղատնտեսության մեջ օգտագործման, 
գրունտի խտացման, շինարարության, 
շինությունների քանդման, հողագործության, 
հողամշակման, հողափորման աշխատանքների, 
անտառային տնտեսության, լանդշաֆտի, 
ամբարձիչ աշխատանքների, նավագնացության, 
բեռնման – բեռնաթափման, հանքահանման, 
գրունտի ցանքածածկման, նավթի և գազի 
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատ-
ման, խողովակաշարման, էներգիայի 
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և 
վերանորոգման, կառուցապատման տեղանքի 
նախապատրաստման և հողատարածքների 
շտկման, թունելների անցկացման և 
բուսականության հսկման, կառավարման 
համար. ձեռնասայլակներ. կցիչների 
կափարիչներ. ցեխից, կեղտից պաշտպանող 
վահանակներ. համարանիշերի բռնիչներ. 
տրանսպորտային միջոցների ղեկանիվների 
պատյաններ. ավտոմեքենաների դիմապակու 
արևապաշտպան պանելներ. հեծանիվներ. 
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ. 
մոտոռոլլերներ. սկուտերներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). օդային պոմպեր (տրանսպոր-
տային միջոցների մասեր). հեծանիվների 
ազդանշանային շչակներ. հեծանիվների 
զանգեր. անիվներ – կայունարարներ հեծանիվ-
ների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181598  (111) 29646
(220) 15.10.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 15.10.2028
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 28.12.2018
(310) 75592   (320) 03.08.2018   (330) JM
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ և դրանց 

մասեր, մոտորներ, շարժիչներ և գեներատորներ, 
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ և փոխհաղորդակներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ճնշակներ (մեքենաներ). էլեկտրական 
գեներատորներ. պոմպեր գյուղատնտեսության, 
գրունտը խտացնելու, շինարարության, 
շինությունների քանդման, հողագործության, 
հողի մշակման, հողը փորելու, անտառային 
տնտեսության, լանդշաֆտի,  ամբարձիչ 
աշխատանքների, նավագնացության, բեռնման 
– բեռնաթափման, հավաքման, հանքահանման, 
գրունտի ցանքածածկման, նավթի և գազի 
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
ասֆալտապատման, խողովակաշարման, 
էներգիայի արտադրման, ճանապարհ ների 
կառուցման և վերանորոգման, կառուցա-
պատման տեղանքի նախապատրաստման և 
հողատարածքների շտկման, թափոնների 
մշակման, օդում և տիեզերքում աշխատանքների, 
բացահանքերում աշխատանքների, հավաքման 
և ցեմենտապատման, բուսականության 
հսկման, կառավարման, փոխադրման, 
պետական խնդիրների և պաշտպանության 
համար, ինչպես նաև մասեր բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների վերանորոգման, փոխարինման 
և վերականգնման համար.  մեքենաներ, 
հաստոցներ և դրանց մասեր, մոտորներ, 
շարժիչներ և գեներատորներ, (բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների), կցորդիչներ և 
փոխհաղորդակներ, բացառությամբ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների, մասնավորապես` 
կցորդիչներով բեռնատարներ, ասֆալտա-
պատման մեքենաներ, հետադարձ բահի 
տեսքով բեռնիչներ, սառը ճանապարհային 
ֆրեզներ, սառը ձևավորիչներ, գրունտի 
խտարարներ, գլդոններ, կոմպակտ թրթուրավոր 
և ամենագնաց բեռնիչներ, բարձր 
անցանելիությամբ բեռնիչներ,  բուլդոզերներ, 
դրագլայներ, գայլիկոնիչներ, էլեկտրական 
կառավարմամբ ճոպանային էքսկավատորներ, 
էքսկավատորներ, ծառահատիչ-փաթեթավորող 
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մեքենաներ, անտառատնկման մեքենաներ, 
ֆորվարդերներ (փոխադրիչ-բեռնիչ), բերքա-
հավաք մեքենաներ, ինքնագնաց մեքենաներ, 
հիդրավլիկ կառավարմամբ էքսկավատորներ, 
բեկումային սլաքով բեռնիչներ, բարձիչ - 
բեռնաթափիչ մեքենաներ,  ավտոուղե -
հարթիչներ, խողովակատեղադրիչներ, 
ճանա   պարհ ները վերա կանգնող մեքենա ներ, 
կառուցա պատման հրապարակներ նախա-
պատ րաստող էքսկավատորներ, քար-
շափոխադրման մեքենաներ, ճակատային 
բեռնիչներ, արտաքին շերտերի մշակման 
փոխակրիչային համակարգեր, փոխագուցավոր 
բեռնիչներ, փոխագուցավոր սլաքով բարձիչ - 
բեռնաթափիչ մեքենաներ,  հանքափոր 
մեքենաներ, հանքաքարերի ստորգետնյա 
մշակում, անվավոր բուլդոզերներ, անվավոր 
էքսկավատորներ, անվավոր բեռնիչներ, 
անվավոր կեռաշերեփ էքսկավատորներ, 
փայտաբեռնիչներ,  հետադարձ բահի տեսքով 
բեռնիչներ, նավագնացական շարժիչներ, 
արդյունաբերական շարժիչներ, մեքենաների 
դիզելային շարժիչներ, հիդրավլիկական 
շարժիչներ և մոտորներ. էլեկտրական, 
արդյունաբերական, դիզելային, գազային և 
բնական գազով գեներատորներ և 
գեներատորային տեղակայանքներ, ինչպես 
նաև մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
վերանորոգման, փոխարինման և վերա-
կանգնման համար. հարմարանքներ, մասնա-
վորապես` հորատներ, էքսկավատորների 
սլաքներ, հետադարձ բահերի շերեփներ, 
աքցանային բռնիչներ, ունիվերսալ 
պտուտակներ, դանակներ (մեքենաների 
մասեր), թփահատ գործիքներ, շերեփներ, սառը 
ձևավորիչներ, ճյուղակտրիչ մեքենաներ, 
ծառահատիչ գլխիկներ, խոտհնձիչներ, 
երկժանիով բռնիչներ, գրեյֆերներ, մուրճեր, 
կոմբայնի գլխիկներ, ապրանքների 
տեղափոխման սլաքներ, փխրիչներ, 
բազմագործառական մշակման մեքենաներ,  
փոշեցիր մեքենաներ, փոցխեր, փխրիչներ, 
սղոցներ, մկրատներ, սիլոսի քերահաններ, 
օդաճնշական ձյունամաքրող մեքենաներ, 
դաշտերի ձյունամաքրող մեքենաներ, 
ձյունագութաններ,  ձյունամաքրող մեքենաներ, 
կոճղերի մանրացման մեքենաներ, հարթացնող 
սարքեր, կուլտիվատորներ, խրամատների 

էքսկավատորներ, բեռնասլաքներ, ջրամատա-
կարարման համակարգեր, կարապիկներ, 
բազմաֆունկցիոնալ գործիքային կրիչներ,  
կտրոցներ, թռիչքային երկժանիներ` բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքները հողափոր 
աշխատանքների, հողի մշակման և 
ապրանքները բարձելու – բեռնաթափելու 
համար. ինչպես նաև մասեր բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների վերանորոգման, փոխարինման 
և վերականգնման համար.  գրունտը 
խտացնելու, գազերի սեղմման, շինությունների 
քանդման, հողագործության, հողի մշակման,  
հողը փորելու, անտառային տնտեսության 
համար մեքենաների մասեր, մասնավորապես` 
ծառերի և թփերի հատման,  գրունտը 
խտացնելու, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողի մշակման,  հողը 
փորելու, լանդշաֆտի, գազոնների խնամքի, 
բեռնամբարձ աշխատանքների, նավա-
գնացության,  ապրանքները բարձելու – 
բեռնաթափելու, հանքային աշխատանքների, 
գրունտի ցանկածածկման, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, նավթի և գազի հորատման 
աշխատանքների, շարժիչով և գեներա-
տորներով էներգիայի արտադրման, նավթ-
արդյունահանության, թունելների անցկացման, 
թափոնների մշակման,  օդում և տիեզերքում 
աշխատանքների, բուսականության հսկման, 
կառավարման համար. մետաղական խտա րար 
օղակներ տուրբոմեքենաներում և ցենտրի-
ֆուգում օգտագործելու համար.  մետաղական 
խտարար օղակներ գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործելու,  գրունտը խտացնելու,  
շինարարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողամշակման, հողափոր 
աշխատանքների, անտառային տնտեսության, 
լանդշաֆտի, ամբարձիչ աշխատանքների, 
նավագնացության, բեռնման – բեռնաթափման, 
հանքահանման, գրունտի ցանքածածկման, 
նավթի և գազի բաշխման, նավթի և գազի 
տեղանքի որոնման, նավթաարդյու-
նաբերության, ասֆալտա պատման, խողովա-
կաշարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի նախա-
պատրաստման և հողատարածքների շտկման, 
թունելների անցկացման և բուսականության 
հսկման, կառավարման համար. մետաղական 
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խտարարներ մեքենաների համար գյուղա-
տնտեսության մեջ օգտագործելու, գրունտը 
խտացնելու, շինարարության, շինությունների 
քանդման, հողագործության, հողամշակման, 
հողափոր աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ 
աշխատանքների, նավագնացության, բեռնման 
– բեռնաթափման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթաարդյունաբերության, ասֆալտա պատ-
ման, խողովակաշարման, էներգիայի 
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և 
վերանորոգման, կառուցապատման տեղանքի 
նախապատրաստման և հողատարածքների 
շտկման, թունելների անցկացման և 
բուսականության հսկման, կառավարման 
համար. շարժիչների դետալների լայն 
տեսականի հետադարձ բահի տեսքով 
բեռնիչների, ճակատային բեռնիչների, 
ամենագնաց բեռնիչների, բազմաֆունկցիո նալ 
գործիքային կրիչների, անվավոր բեռնիչների, 
թրթուրավոր էքսկավատորների, ուղիղ թիերի, 
փոխագուցավոր սլաքով բեռնման – բեռնա-
թափման մեքենաների, բեռնման – բեռնա-
թափման թրթուրավոր մեքենաների, բեռնման 
– բեռնաթափման անվավոր մեքենաների, 
թրթուրավոր էքսկավատորների, խողովա-
կաշարերի, թրթուրավոր բեռնիչների, 
թափոնների խտացման մեքենաների, հողի 
խտացման մեքենաների, անիվային 
բուլդոզերների, ավտոգրեյդերների, արդյունա-
բերական տրակտորների, անվավոր 
կեռաշերեփ տրակտորների, փայտամշակման 
մեքենաների, թրթուրավոր քարշակ 
տրակտորների, անվավոր քարշակ 
տրակտորների, ծառահատիչ-փաթեթավորող 
թրթուրավոր մեքենաների, ծառահատիչ-
փաթեթավորող անվավոր մեքենաների, 
ֆորվարդերների (փոխադրիչ-բեռնիչ), թրթու-
րավոր բերքահավաք մեքենաների, կեռ սլաքով 
բեռնիչների, գրունտի թրթռավոր խտարարների, 
գրունտի խտարարների, ասֆալտի թրթռավոր 
խտարարների,   օդաճնշական խտարարների, 
ասֆալտափռիչների, թրթուրավոր ասֆալ-
տափռիչների, բետոնաբաշխիչ մեքենաների 
հարթացնող ձողերի, սառը ձևավորիչների, 
ճանապարհների վերականգնման համար 

մեքենաների, հավաքիչ մեքենաների, մարգերը 
կառուցող մեքենաների, ցեմենտագրուն տային 
պատվածքների կառուցման մեքենաների, 
ստորգետնյա աշխատանքների համար 
բեռնիչների, թափոնների ոչնչացման համար 
մեքենաների, հորատների, կապոցների 
կուտակիչների, դանակների (մեքենաների 
մասերի), խոզանակների, թփահատ գործիք-
ների, շերեփների, հնձող մեքենաների, 
ժանիավոր բռնիչների, գրեյֆերների, մուրճերի, 
բերքահավաք մեքենաների գլխիկների, 
փխրիչների, փոշեցրիչ մեքենաների, փոցխերի, 
կուլտիվատոր փխրիչների, սղոցների, 
դանակավոր կտրող սարքերի, քանդման 
սարքերի, օդափուք մեքենաների, գութան ների, 
կոճղերի մանրացման մեքենաների, 
հարթացնող սարքերի, կուլտիվատորների, 
հողամշակող մեքենաների, խրամատա-
փորիչների և  ջրամատակարարման համա-
կարգերի համար. շարժիչներ և գեներատոր ներ 
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների). կցորդիչներ և փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար-
վողների, մասնավորապես` աքցանային 
բռնիչներ, համապիտանի երկժանիներ, 
փխրիչներ, փոցխեր, կուլտիվատորներ, 
հողամշակման մեքենաներ, խրամա-
տափորիչներ գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործելու համար, գրունտի խտացման, 
շինարարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողամշակման, հողա-
փորման աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ 
աշխատանքների, նավագնացության, բեռնման 
– բեռնաթափման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի նախա-
պատրաստման և հողատարածքների շտկման, 
թունելների անցկացման և բուսականության 
հսկման, կառավարման համար. կցորդիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ 
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վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). վառոցքի մոմեր. օդային 
և գազային զտիչներ (մեքենաների և շարժիչ-
ների  մասեր). շարժիչի օդի մատուցման, 
արտանետման տեղակայանքներ. ջրի 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). յուղային 
զտիչներ. կցորդիչներ, միացքներ մեքենաների 
համար. մոտորների և շարժիչների 
մեկնասարքեր. էլեկտրական պոմպեր. 
մեքենաների փոկեր. դանակներ (մեքենաների 
մասեր). տրանսպորտային միջոցների 
հարմարանքներ, մասնավորապես` աքցանային 
շերեփներ հողի և սորուն օբյեկտների 
տեղափոխման համար. այրման շարժիչի 
վառելիքային բոցամուղներ. շարժիչներում 
օգտագործվող ջրի զատիչներ. շարժիչի 
վառելիքի տաքացման սարքեր. օդի 
գոլորշիչներ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. հակաշփական առանցքա-
կալներ մեքենաների համար. հակաշփական 
կոճղակներ մեքենաների համար. մոտորները և 
շարժիչները աղտոտումից պաշտպանող 
սարքեր. մեքենաների սռնիներ. առանցքա-
կալների զատիչներ մեքենաների համար, 
մասնավորապես` քարշակով բեռնատար 
մեքենաների, ճանապարհային և արտաճա-
նապարհային բեռնատարների, ասֆալտա-
պատման մեքենաների, հետադարձ բահի 
տեսքով բեռնիչների, սառը ձևավորիչների, 
գրունտի խտարարների, թրթուրավոր 
բեռնիչների, բուլդոզերների, դրագլայներների 
(միաշերեփ էքսկավատորներ), հորատների, 
գայլիկոնիչների, բեռնիչների, էքսկա-
վատորների, ծառահատիչ-փաթեթավորող 
մեքենաների, անտառատնկման մեքենաների, 
ֆորվարդերների (փոխադրիչ-բեռնիչ), բերքա-
հավաք մեքենաների, հիդրավլիկ 
կառավարմամբ էքսկավատորների, բեկումային 
սլաքով բեռնիչների, բարձիչ - բեռնաթափիչ 
մեքենաների,  ավտոուղեհարթիչների, խողովա-
կա տեղադրիչների, ճանապարհները վերա-
կանգնող մեքենաների, քարշակով 
տրակտորների, ճակատային բեռնիչների, 
անվավոր բուլդոզերների, անվավոր 
էքսկավատորների գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործման, գրունտի խտացման, 

շինարարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողամշակման, հողա-
փորման աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ 
աշխատանքների, նավագնացության, բեռնման 
– բեռնաթափման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի նախա-
պատրաստման և հողատարածքների շտկման, 
թունելների անցկացման և բուսականության 
հսկման, կառավարման համար. 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. առանցքակալի ականոցներ 
շարժիչների համար. արգելակային 
մակադրակներ, բացառությամբ տրանս պոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների. 
արգելակային սեգմենտներ մեքենաների 
համար,  բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների. արգելակի կալուններ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կարբյուրատորներ. օդային ճնշակներ 
(մեքենաներ). օդի սեղմման և արտանետման 
պոմպեր (մեքենաներ). միացման ձգաձողեր 
մեքենաների և շարժիչների, մոտորների 
համար. մեքենաների, շարժիչների կամ 
մոտորների կառավարման մալուխներ. 
հոսանքի գեներատորներ. շարժիչների 
գլանների գլխիկներ. մեքենաների գլաններ. 
շարժիչների և մոտորների գլաններ. գայլիկոնիչ 
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). հորատման 
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). հորատող 
մեքենաներ. էլեկտրական, դիզելային, 
վառելիքային և գազային գեներատորների 
փոկեր. էլեկտրական, դիզելային, վառելիքային 
և գազային գեներատորներ. շարժիչների, 
մոտորների շարժափոկեր. շարժիչների, 
մոտորների օդափոխիչներ. ներքին այրման 
շարժիչներին վառելիքի հաղորդման 
ապարատներ, մասնավորապես` վառելիքային 
պոմպեր. ատամնավոր փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
պատյաններ (մեքենաների մասեր). մուրճեր 
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(մեքենաների մասեր). հիդրավլիկական 
մուրճեր, (մեքենաների մասեր). յուղային 
պոմպեր. յուղիչներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների թափանիվներ. շարժիչների 
մխոցներ. փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական պոմպեր. նվազեցնող ռեդուկցիոն 
փոխանցիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. լիսեռների միացքներ 
(մեքենաների). փոխհաղորդիչ լիսեռների 
առանցքակալներ. շարժիչների, մոտորների 
մղիչներ.  շարժիչների, մոտորների գազա-
տուրբինային մղիչներ.  շարժահաղորդման 
տուփի լիսեռներ և շղթաներ բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. տուրբաճնշակներ. 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների դետալներ, 
մասեր և հարմարանքներ, վաճառվող տվյալ 
ապրանքների հետ հավաքակազմով. 
մեխանիկական կարգավորմամբ  շարժիչների 
մասեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 
հողափոր տրանսպորտային մեքենաների  
համար, մասնավորապես` գործարկման 
շարժիչներ, փոփոխական հոսանքի գեներա-
տորներ, մխոցներ, գլանների գլխիկներ, 
սառեցման համակարգերի դետալներ, 
մասնավորապես` ջրային պոմպեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, ջրային 
պոմպեր շարժիչներում և մոտորներում 
օգտագործելու համար, յուղապաղիչներ 
շարժիչների համար, ռադիատորներ, 
ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների մասեր) 
մոտորների և շարժիչների համար, 
օդափոխիչներ մոտորների և շարժիչների 
համար, տուրբամղիչներ, յուղման 
համակարգերի դետալներ, մասնավորապես` 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
յուղային պոմպեր, յուղային պոմպեր 
մոտորներում և շարժիչներում օգտագործման 
համար, մետաղական և ոչ մետաղական 
շարժիչների խտարարներ, շարժիչների 
մետաղական և ոչ մետաղական միջադիր օղեր 
տրանսպորտային միջոցների համար, ներքին 
այրման շարժիչների միջադիրներ, լիսեռների 
միացքներ (մեքենաների), մեքենաների 
շարժաբերներ, մեքենաների շարժիչների 
շարժաբերներ, շարժիչների  լիսեռներ, օդային 

ճնշակներ և բլոկներ. ծնկաձեւ լիսեռներ 
շարժիչների համար, բաշխիչ լիսեռներ 
շարժիչների համար, առանցքակալներ 
շարժիչների համար. խլարարներ շարժիչների և 
մոտորների համար. արտանետումային 
փականներ շարժիչների համար. արտանետման 
գազերի խլարարներ շարժիչների համար. 
ռադիատորներ և ռադիատորների փականներ, 
խցաններ տրանսպորտային միջոցների համար. 
արտանետումային համակարգեր շարժիչների 
համար. հոսանքի գեներատորներ, ճնշակներ և 
պոմպեր (մեքենաների, շարժիչների և 
մոտորների մասեր), ինչպես նաև դրանց մասեր 
գյուղատնտեսության մեջ օգտագործման, 
գրունտի խտացման, շինարարության, 
շինությունների քանդման, հողագործության, 
հողամշակման, հողափորման աշխատանքների, 
անտառային տնտեսության, լանդշաֆտի, 
գազոնների խնամքի, ամբարձիչ աշխա-
տանքների, նավագնացության, բեռնման – 
բեռնաթափման, հանքահանման, գրունտի 
ցանքածածկման, նավթի և գազի բաշխման, 
նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման, 
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգ-
ման, կառուցապատման տեղանքի նախա-
պատրաստման և հողատարածքների շտկման, 
թունելների անցկացման, թափոնների մշակման  
և բուսականության հսկման, կառավարման 
համար. առանցքակալներ. կաղապարներ, 
ծնկավոր լիսեռներ, բաշխիչ լիսեռներ, գլանների 
գլխիկներ, մոտորների և շարժիչների զտիչներ, 
շրջանակներ, վառելիքային ներարկիչներ, 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
մետաղական միջադիրներ, ներդրակներ, 
էլեկտրական մոտորներ, էլեկտրական պոմպեր, 
մխոցի օղեր, շարժիչի մետաղաձողեր, պտտվող 
լիսեռներ, մեխանիկական կնիքներ, սեղմիչներ, 
ճնշման տվիչներ (մեքենաների մասեր), 
տուրբոսեղմիչներ մեքենաների համար և 
փականներ (մեքենաների մասեր) գրունտի 
խտացման, գազերի սեղմման, շինությունների 
քանդման, հողագործության, հողամշակման, 
հողափորման աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, մասնավորապես`  ծառերի և 
թփերի հատման, լանդշաֆտի, գազոնների 
խնամքի, բեռնամբարձ աշխատանքների, 
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նավագնացության,  ապրանքների բարձելու – 
բեռնաթափելու, հանքային աշխատանքների, 
գրունտի ցանկածածկման, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, նավթի և գազի հորատման 
աշխատանքների, շարժիչով և գեներատորներով  
էներգիայի արտադրման, նավթարդյունա-
հանության, թափոնների մշակման և 
բուսականության կառավարման համար. 
կարապիկներ (վերհան մեքենա). մոտորներ 
տրանսպորտային միջոցների մոդելների և 
(կամ) տրանսպորտային միջոցների 
մայրուղային մոդելների համար.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ, 
տրակտորներ, նավագնացական տրանս-
պորտային միջոցներ և ապարատներ 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղափոխվող 
գյուղատնտեսության մեջ օգտագործման, 
գրունտի խտացման, շինարարության, 
շինությունների քանդման, հողագործության, 
հողամշակման, հողափորման աշխա-
տանքների, անտառային տնտեսության, 
լանդշաֆտի, ամբարձիչ աշխատանքների, 
նավագնացության, բեռնման – բեռնաթափման, 
մետաղաջարդոնների հավաքման, հանքա-
հանման, գրունտի ցանկածածկման, 
նավթի և գազի բաշխման, նավթի և գազի 
տեղանքի որոնման, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտա-
դրման, ճանապարհների կառուցման և 
վերանորոգման, կառուցապատման տեղանքի 
նախապատրաստման և հողատարածքների 
շտկման, թափոնների մշակման,  օդում 
և տիեզերքում աշխատանքների, բացա-
հանքերում աշխատանքների,  հավաքման և 
ցեմենտապատման, բուսականության հսկման, 
կառավարման, տրանսպորտի, պետական 
խնդիրների և պաշտպանության համար. 
ինչպես նաև դետալներ բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների վերանորոգման, փոխարինման 
և վերականգնման համար. տրանսպորտային 
միջոցներ, ցամաքով, օդով կամ ջրով 
տեղափոխվելու համար ապարատներ, 
մասնավորապես՝ բեռնատար ավտոմեքե նա-
ներ, ամենագնաց բեռնատար ավտոմեքենաներ, 
քարշակով բեռնատար ավտոմեքենաներ, 
ստորգետնյա աշխատանքների համար 
բեռնատար ավտոմեքենաներ, ներքին այրման 

շարժիչով ճանկավոր ավտոբեռնիչներ,  
ճանկավոր էլեկտրական ավտոբեռնիչներ, 
հիադրավլիկական էլեկտրական սայ-
լակներ, ժանիավոր ձեռքի բեռնիչներ, 
ասֆալտապատման մեքենաներ, հետադարձ 
բահի տեսքով բեռնիչներ, սառը ձևավորիչ-
ներ, գրունտի խտարարներ, գլդոններ, 
կոմպակտ թրթուրավոր և ամենագնաց 
բեռնիչներ, բուլդոզերներ, դրագլայներ, 
հորատներ, գայլիկոնիչներ, էլեկտրական 
կառավարմամբ ճոպանային էքսկավատորներ, 
էքսկավատորներ, ծառահատիչ-փաթեթավորող 
մեքենաներ, անտառատնկման մեքենաներ, 
ֆորվարդերներ (փոխադրիչ-բեռնիչ), 
բերքա հավաք մեքենաներ, ինքնագնաց 
մեքե  նաներ, հիդրավլիկ կառավարմամբ 
էքսկա վատորներ, բեկումային սլաքով 
բեռնիչներ, բարձիչ-բեռնաթափիչ մեքե-
նա ներ,  ավտոուղեհարթիչներ, խողովա-
կատեղադրիչներ, ճանապարհները 
վերա կանգնող մեքենաներ, կառուցապատ-
ման հրապարակներ նախապատրաս-
տող տրակտորներ, գյուղատնտեսական 
աշխա տանք ների համար տրակտորներ, 
կոմբայններ, հնձիչ մեքենաներ, խոտհնձիչներ, 
փաթեթավորող մեքենաներ, պտտական 
հնձիչներ և մանրատիչներ խոտի չորացման 
համար, դանակավոր հնձիչներ և մանրատիչներ 
խոտի չորացման համար, կապոցների 
հավաքիչներ,  քարշափոխադրման մեքենաներ, 
ճակատային բեռնիչներ, արտաքին շերտերի 
մշակման փոխակրիչային համակարգեր, 
տելեսկոպիկ բեռնիչներ, տելեսկոպիկ սլաքով 
բարձիչ - բեռնաթափիչ մեքենաներ, պինդ 
ապարներ հանքահանող մեքենաներ, երկար 
հանքախորշով հանքանյութ հանող մեքենաներ, 
երկար սյուներով հանքափորող համակարգեր, 
անվավոր բուլդոզերներ, անվավոր էքսկա-
վատորներ, անվավոր բեռնիչներ, անվավոր 
կիսաշերեփ տրակտորներ, փայտաբեռնիչներ, 
հետադարձ բահի տեսքով բեռնիչներ. 
ինչպես նաև վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
վերանորոգման, փոխարինման և 
վերականգնման համար դետալներ, բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքների շարժիչների 
կառուցողական մասեր. շարժահաղորդակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
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համար, և դետալներ դրանց վերանորոգման, 
փոխարինման և վերականգնման համար. 
լոկոմոտիվներ. ռելսային սայլակներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար շարժիչներ. դիզելային շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար, ուժային կառույցների համար 
հրթիռային շարժիչներ  ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. մասեր, 
դետալներ տրանսպորտային միջոցների 
համար, մասնավորապես` թրթուրավոր 
ժապավեններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. հիդրոշարժաբերներ, 
հիդրավլիկական շղթաներ և հիդրավլիկական 
ադապտերներ տրանսպորտային միջոցներում 
հիդրավլիկ համակարգերի մասերը իրար 
կապելու համար. ազդանշանային շչակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հետևի դիտահայելիներ. հետևի կողային 
դիտահայելիներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. նստոցներ և նստոցների գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. նստոց-
ների կախոցներ, նստոցների բարձիկներ և 
արմնկակալներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
կառավարվող նստոցների ծածկոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների գլխակալների 
ծածկոցներ. արգելակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային 
հավաքակազմեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակային համակարգերի 
օդաճնշակներ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքային 
մասեր, դետալներ և հարմարանքներ. 
տրանսպորտային միջոցներին կցվող 
հիդրավլիկական ապարատներ, որոնք 
նախատեսված են տեղափոխման համար, 
և նախատեսված չեն շարժիչների և 
մոտորների համար, մասնավորապես` հիդրո-
շարժաբերներ, հիդրավլիկական մեխա-
նիզմներ, հիդրավլիկական պոմպեր և 
կախոցների հիդրավլիկական մեղմիչներ. բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքների մասեր, դետալներ 
և հարմարանքներ, որոնք վաճառվում են 
տվյալ ապրանքների հետ հավաքակազմում. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
դետալներ, մասեր և հարմարանքներ, 

մասնավորապես` շարժիչներ, շարժաձողեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար (բացառությամբ մոտորների և 
շարժիչների մաս կազմողների), շարժա-
հաղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման 
և վերականգնման համար դետալ-
ներ, մասնավորապես` կառուցվածքային 
մա սերի, բեռնատարների համար մասերի և 
դետալների, ճանապարհային և ամենագնաց 
բեռնատարների, ասֆալտապատման մեքե-
նաների, հետադարձ բահի տեսքով բեռնիչների, 
սառը ձևավորիչների, գրունտի խտարարների, 
թրթուրավոր բեռնիչների, բուլդոզերների, 
դրագլայների, հորատների, գայլիկոնիչների,  
բեռնիչների, էքսկավատորների, ծառահատիչ-
փաթեթավորող  մեքենաների,  անտառա-
տնկման մեքենաների,  ֆորվարդերների 
(փոխադրիչ-բեռնիչ), բերքահավաք մեքե-
նաների,  հիդրավլիկ կառավարմամբ 
էքսկավատորների,  բեկումային սլաքով 
բեռնիչների, բարձիչ-բեռնաթափիչ մեքենա-
ների, ավտոուղեհարթիչների, խողովակա-
տեղադրիչների, ճանապարհները 
վերա կանգնող մեքենաների, քարշակով 
տրակտորների, ճակատային բեռնիչների, 
անվավոր բուլդոզերների, անվավոր 
էքսկավատորների գյուղատնտեսության 
մեջ օգտագործման, գրունտի խտացման, 
շինարարության, շինությունների քանդման, 
հողագործության, հողամշակման, հողա-
փորման աշխատանքների, անտառային 
տնտեսության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ 
աշխատանքների, նավագնացության, 
բեռնման – բեռնաթափման, հանքահանման, 
գրունտի ցանքածածկման, նավթի և գազի 
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման, 
նավթարդյունաբերության, ասֆալտապատման, 
խողովակաշարման, էներգիայի արտա-
դրման, ճանապարհների կառուցման և 
վերանորոգման, կառուցապատման տեղանքի 
նախապատրաստման և հողատարածքների 
շտկման, թունելների անցկացման և 
բուսականության հսկման, կառավարման 
համար. ձեռնասայլակներ. կցիչների 
կափարիչներ. ցեխից, կեղտից պաշտպանող 
վահանակներ. համարանիշերի բռնիչներ. 
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տրանսպորտային միջոցների ղեկանիվների 
պատյաններ. ավտոմեքենաների դիմապակու 
արևապաշտպան պանելներ. հեծանիվներ. 
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ. մոտո-
ռոլլերներ. սկուտերներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). օդային պոմպեր (տրանսպորտային 
միջոցների մասեր). հեծանիվների ազդա-
նշանային շչակներ. հեծանիվների զանգեր. 
անիվներ–կայունարարներ հեծանիվների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181908  (111) 29647
(220) 30.11.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 30.11.2028 
(730) «Ամամուր» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Ագարակ, Ալավերդյան տուն 5, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(526) «Goods from Meghri» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, նարնջագույն և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. չամիչ. շաքարած մրգեր. խուրմա. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
մշակված ընկույզներ.

դաս 31. ընկույզներ. թարմ մրգեր. նուշ:
____________________

(210) 20181979  (111) 29648
(220) 10.12.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 10.12.2028

(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ. քաղցրավենիք.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), 

մրգային գինիներ, խաղողի գինի, մրգային 
օղիներ:

____________________

(210) 20181980  (111) 29649
(220) 10.12.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 10.12.2028
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ. քաղցրավենիք.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), 

մրգային գինիներ, խաղողի գինի, մրգային 
օղիներ:

____________________

(210) 20182092  (111) 29650
(220) 24.12.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 24.12.2028
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 
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(526)  «RESTAURANT»,  «РЕСТОРАН» և 
«ՌԵՍՏՈՌԱՆ» բառերն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20182145  (111) 29651
(220) 28.12.2018 (151) 15.10.2019
   (181) 28.12.2028
(730) Ֆայնենշըլ ընդ Րիսկ Օրգընայզեյշն 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. ֆինանսների, ներդրումների, 

գործա րարության, նորությունների մասին 
տեղեկատվություն պարունակող ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
և բջջային հավելվածների համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրեր  գործարարության ասպարեզի 
տվյալների տարբեր հիմնապաշարներ 
մուտք գործելու համար. էլեկտրոնային 
տվյալների հեշտ փոխանցման համար կապի 
համակարգչային ապահովում գործարարության 
մասին տեղեկատվություն տրամադրող 
տվյալների հիմնապաշարների մուտքի 
տրամադրման միջոցով. համակարգչային 
ծրագրեր   առևտրում բաժնետոմսերի և 
պարտատոմսերի օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
որը կապված է տվյալների հավաքագրման 
և բաշխման, ֆինանսական փոխանակում-
ների,  բաժնետոմսերի  առևտրի, արժեթղթերի 
և ֆինանսական գործառնությունների 
հետ. միջնորդների, դիլերների և նրանց 
հաճախորդների կողմից  արժեթղթերի հետ 
կապված գործառնություններում օգտագործվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
գնումների պատվերների ուղղորդման և 
կատարման և արժեթղթերի վաճառքի համար. 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, որը կոմպլեքս ստուգման 
ժամանակ տրամադրում է տեղեկատվություն  

կապված “ճանաչիր քո հաճախորդին” 
սկզբունքի, տեղեկատվություն ֆինանսական 
ծառայությունների համապատասխանեցման 
նորմատիվ պահանջներին և կորպորատիվ 
ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ.

դաս 35. դեմոգրաֆիկ տվյալների վերա-
բերյալ պատվիրված վիճակագրական 
հաշվետվությունների տրամադրում. առև-
տրային գործունեության գնահատում. 
գործնական տեղեկատվություն.  առևտրային  
տեղեկատվություն տրամադրող գործա-
կալությունների ծառայություններ. տնտեսական 
կանխատեսում. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություն-
ներ. վիճակագրական տեղեկատվության 
տրամադրում. համաշխարհային շուկայում 
նորությունների և մեկնաբանությունների, 
շուկայի գործունեության վերլուծման և 
հաշվետվությունների և  մունիցիպալ 
պարտատոմսերի գնագոյացման, ինչպես 
նաև կորպորատիվ գանձապետարանների 
գումարային միջոցների նորությունների 
և վերլուծության և դրանք նորմատիվ 
պահանջներին համապատասխանեցնելու, 
միաձուլման  և կլանման նորությունների 
և դրանց վերլուծման, կորպորացիայի 
սեփականության մասին տեղեկատվության, 
կորպորատիվ և ֆինանսական ղեկավարների 
մասին տեղեկատվության, առևտրային 
գործառնությունների կառավարման և 
գործարքների  կնքման տեսքով գործարքները 
կնքելուց հետո գործառնությունների, 
արժեթղթերի բաշխման և հաշիվների 
համեմատման տեսքով տեղեկատվության 
տրամադրում.

դաս 36. ֆինանսային խորհրդատվական 
ծառայությունների թեմայով տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսային խորհրդա-
տվական ծառայությունների թեմայով 
գիտահետազոտական աշխատանքների 
անց կացման աջակցություն. ֆինանսական 
տվյալների վերաբերյալ պատվերով 
վիճակագրական հաշվետվությունների տրա-
մադրում. ֆինանսական վերլուծություն. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
հարկային փորձաքննություն. բորսային արժեքի 
գնանշում. էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգում դրամական միջոցների 
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փոխանցում. պարտատոմսերի, կուպոններով 
պարտատոմսերի, առևտրային վաճառքների, 
բորսային և ներդրումային հիմնադրամների 
վերաբերյալ ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես` շուկայական առևտրի 
և բորսային արժեքի գնանշման մասին 
տեղեկատվության տեսքով տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական արժեթղթերի 
առևտրի բնագավառում աջակցություն, 
մասնավորապես` համեմատում, հավաքում, 
մշակում, աղյուսակների կազմում, գործարքների 
բաշխում, գործարքների վերաբերյալ բանակցում 
և գործարքների կնքում. արժեթղթերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
մասնավորապես` արժեթղթերի, միջնորդների, 
դիլերների և արժեթղթերի թողարկիչ հաս-
տատությունների դասակարգում. երրորդ 
անձանց համար ֆինանսական արժեթղթերի 
ինդեքսների և ենթաինդեքսների հաշվարկում, 
տրամադրում և նորացում. մեքենայացված 
ֆինանսական ծառայություններ, մասնա-
վորապես` արժեթղթերով միջնորդական 
առցանց գործարքների կատար ման 
ծառայություններ համաշխարհային ցանցի 
միջոցով. համաշխարհային ցանցի միջոցով 
արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տեսքով էլեկտրոնային առցանց 
համակարգչային հիմնապաշարների տրա-
մադրում. տնտեսական, ֆինանսական, 
դրամային և բորսային տեղեկատվության, 
տարադրամի փոխանակման մասին 
տեղեկատվության տեսքով տեղեկատվական 
ծառայությունների տրամադրում.

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
տրամադրման ծառայություններ (SaaS), 
որոնք տրամադրում են ֆինանսական 
տեղեկատվություն առևտրի, ֆինանսային 
փոխանակումների, գործարքների վերաբերյալ 
հաշվարկների, ֆինանսային շուկաների 
վերաբերյալ տեղեկատվության, ինչպես 
նաև տեղեկատվություն ապրանքների 
առքուվաճառքի և կանխատեսման մեջ 
օգտագործելու համար.  ֆինանսական 
տեղեկա տվություն, ինչպես նաև հանրային 
գրանցումների հիմնապաշարներ պարունակող 
ոչ ներբեռնելի համակարգչային ծրագրերի 
ապահովում “ճանաչիր հաճախորդիդ” 

սկզբունքի հետ կապված կոմպլեքս ստուգման 
և առևտրային ռիսկերի գնահատման դեպքում. 
հանրային փաստաթղթերի համար որոնո-
ղական և վերականգնողական ֆունկցիաներ 
պարունակող ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի ապահովում, որը տեղեկատվություն 
է տրամադրում “ճանաչիր հաճախորդիդ” 
սկզբունքի հետ կապված կոմպլեքս ստուգման 
դեպքում. հետախուզման և անվտանգության 
բնագավառում հետազոտություններ և 
խորհրդատվություն: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190037  (111) 29652
(220) 15.01.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 15.01.2029
(730) Արմինե Արմենի Աբգարյան, Երևան, 
Մաշտոցի 24, բն. 16, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրի մուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
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սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթո. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 

յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր ծովա-
խեցգետիններ (անկենդան). խխունջի ձվեր. 
սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բան-
ջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին   խոհարարական  
նպատակների հա մար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
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պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ-
ների համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. 
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի 
բլիթներ. 

դաս 30.  ջրիմուռներ (համեմունք).  
մակա րոնեղեն.  նշով խմոր.  անիսոնի սերմ.  
աստղաձև անիսոն.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար.  ոչ բուժիչ 
թուրմեր.  սրճային բուրավետարարներ.  
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար.  համեմանք.  հաց անխաշ խմորից.  
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.  
պաքսիմատ.  թխվածքաբլիթ.  ածիկային 
գալետներ.  անանուխի կոնֆետներ.  կոն-
ֆետներ.  վաֆլիներ.  ամոքահունց բուլ-
կիներ.  կակաո.  սուրճ.  սուրճի հումք.  սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ.  հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով.  
դարչին (ամոքանք).  կապարի թուփ.  կարա-
մելներ (կոնֆետներ).  կարրի (ամոքանք).  
հացահատիկային արտադրանք.  ծամոն 
(մաստակ).  եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).  
թեյ.  շոկոլադ.  նշակարկանդակներ.  մեխակ 
(ամոքանք).  համեմունքներ.  քաղցրավենիք.  

եգիպտացորենի փաթիլներ.  ադիբուդի.  
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.  
պաղպաղակ.  նրբաբլիթներ.  սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի.  կերակրի 
աղ.  թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.  
քրքում.  բնական քաղցրացնող նյութեր.  
ամոքանք.  քաղցրաբլիթներ.  բուրավետ 
պղպեղ.  սննդային ալյուր.  բակլայի ալյուր.  
եգիպտացորենի ալյուր.  մանանեխի փոշի.  
գարու ալյուր.  սոյայի ալյուր.  ցորենի ալյուր.  
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ.  սննդային 
օսլա.  խմորի մակարդներ.  պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն).  պետիֆուրներ (հրուշակներ).  
շաքար.  բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).  
փոշի հրուշակեղենի համար.  քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար.  
կոճապղպեղ (ամոքանք).  կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար.  բնական կամ 
արհեստական սառույց.  սառույց սառեցման 
համար.  գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար.  սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ).  սննդային ձավարներ.  
քացախ.  կետչուպ (սոուս).  կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ.  սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ.  շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.  
մակարդներ.  խմորիչներ.  կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար.  մակարուն (նշով թխվածք).  
մակարոններ.  աղացած եգիպտացորեն.  
բոված եգիպտացորեն.  հաց.  ածիկաշաքար.  
մաթ.  ոսկե օշարակ.  կերամափի օշարակ.  
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար.  
մեղր.  մաքրած գարի.  մանանեխ.  մշկընկույզ.  
լապշա (արիշտա).  կուտապներ.  գարեձավար.  
սենդվիչներ.  պաստեղներ (հրուշակեղեն).  
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).  չոր 
թխվածքաբլիթ.  բուլկիներ.  պատիճավոր 
պղպեղ (համեմանք).  պիցաներ.  պղպեղ 
(տաքդեղ).  կարտոֆիլի ալյուր.  պուդինգ 
(քաղցրակուտապ).  պրալինե.  ռավիոլի.  
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).  
բրինձ.  զաֆրան (քրքում) (համեմանք).  
սագո.  սոուսներ (համեմունքներ).  նեխուրի 
աղ.  սպիտակաձավար.  սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր).  սպագետի.  տապիոկա.  տապիոկայի 
ալյուր.  տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ).  վանիլի բուրավետարարներ 
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խոհարարական նպատակների համար.  
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).  վերմիշել.  
կուլեբյակա մսով (կերակուր).  պաշտետով 
կարկանդակներ.  տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ.  սննդային 
սառույց.  պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.  
հրուշակեղեն նշի հիմքով.  հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով.  բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի.  բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.  
մանրացված վարսակ.  մաքրված վարսակ.  
մթերք վարսակի հիմքով.  վարսակի փաթիլներ.  
վարսակաձավար.  մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն).  գարեջրի քացախ.  սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ.  կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ.  շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.  
սուրճի փոխարինիչներ.  սառնաշաքար 
(նաբաթ).  փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք).  չոու-չոու (համեմունք).  կուսկուս 
(ձավար).  ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար.  ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.  
ակնամոմ.  ռելիշ (համեմունք).  մեղվամոր 
կաթ.  ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու 
համար.  սուշի.  տոմատի սոուս.  մայոնեզ.  
կրեկերներ.  եփած կրեմ.  մրգային դոնդող 
(հրուշակային).  մյուսլի.  բրնձային բլիթներ.  
սոյայի սոուս.  սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց).  չատնի (համեմունք).  գարնանային 
ռուլետ.  տակոս.  տորտիլաներ.  սառույցով 
թեյ.  թեյի հիմքով ըմպելիքներ.  համեմունքներ 
աղցանների համար.  թավալելու պաքսիմատ.  
թաբուլե.  հալվա.  քիշ.  մսային թանձր 
ամոքանք.  միսո (համեմունք), սոյայի խյուս 
(համեմունք).  հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր.  բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
եգիպտացորենի շիլա.  եգիպտացորենի 
ձավար.  հացաթխման փոշի.  կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).  
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ).  արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ.  ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար.  շոկոլադային 
մուսեր.  աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).  
մրգային խյուսեր (սոուսներ).  մարինադներ.  
չիզբուրգեր (սենդվիչներ.  պեստո (սոուս).  
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար.  կտավատի սերմ խոհարարական 

նպատակների համար.  ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար.  հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ.  գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար.  գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար.  սոուսներ մակարոնեղենի համար.  
հացահատիկային սալիկներ.  արմավենու 
շաքար.  պատրաստի խմոր.  թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ.  խմոր 
հրուշակեղենի համար.  վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ).  պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով).  շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար.  քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար.  շոկոլադապատ ընկույզներ.  բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ).  ընկույզի ալյուր.  
մանրացրած սխտոր (համեմունք).  բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ).  բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար.  
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ).  ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).  
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ).  
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ).  բուրիտո.  
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով).  ուտելի թուղթ.  ուտելի բրնձե թուղթ.  
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով.  հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով.  ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.  
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).  
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).  
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է.  սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է.  երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.  կաթնային 
կոնֆիտյուր.  բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ).  օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ).  արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ.  հոթ-դոգ սենդվիչներ.  սառույցի 
խորանարդիկներ.  մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար.  
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք).  
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի).  մշակված կինոա.  բլղուր.  
մշակված հնդկացորեն.  հնդկացորենի ալյուր.  
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ).  խնձորի 
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սոուս (համեմունքներ).  չորահաց.  լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ).  զեֆիր 
(հրուշակեղեն).  պաստիլա (հրուշակեղեն.  
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ).  կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).  
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով.  շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ.  շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ.  արիշտա ուդոն.  արիշտա սոբա.

դաս 35.  օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի վար-
ձույթ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառայություններ հասարակական հարա-

բերությունների բնագավառում. սղագրա-
կան ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդա գրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված  
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կար ծիքի հետազոտում. վճարման փաս-
տաթղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչա յին 
հիմնա պաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
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զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 

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

դաս 43.  տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում 
և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). 
ծերանոցների ծառայություններ. սրճա-
րանների ծառայություններ. նախաճա-
շարանների ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառա-
յություններ հիմնարկներում կամ ուսումնա-
կան հաստատություններում. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայություն ներ.   
պանսիոններ  կենդանիների համար. բա րերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառա յություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար-
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190088 (111) 29653
(220) 21.01.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 21.01.2029
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. հեռուստատեսային զվարճալի 

հաղորդումներ:
____________________

(210) 20190130  (111) 29654
(220) 25.01.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 25.01.2029
(730) Սամսոն Գագիկի Սամսոնյան, Կոտայքի 
մարզ, Քասախ, Փարաջանովի 4/1, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բեժ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
կապույտ, ոսկեգույն և մուգ ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 31. անասնակեր:
____________________

(210) 20190183  (111) 29655
(220) 04.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 04.02.2029
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիա 
Մովսիսյան, Երևան, Ջանիբեկյան փ., տուն 27/1, 
AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

դաս 18. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար:

____________________

(210) 20190190  (111) 29656
(220) 04.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 04.02.2029
(730) «ՍՏՌ ԱՌՄ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ 1 
մկրշ. 2/8, բն. 64, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «Армения» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գունով:
(511) 

դաս 35. վառելիքի վաճառք:
____________________

(210) 20190191  (111) 29657
(220) 04.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 04.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես 
Սիմոնյան, Երևան, Գրիգոր Լուսավորիչ 9, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «coffee and cake» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20190245  (111) 29658
(220) 12.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 12.02.2029
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռ-
նություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 9. ձայնագրությունների կրիչներ. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. հոլոգրամներ. 
մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ. 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա-
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սկավառակներ (չվերագրանցելի). դեկորատիվ 
մագնիսներ. մկնիկների գորգեր. դաստակ-
ների հենարաններ համակարգիչների հետ 
աշխատանքի համար. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. ՀՀԴ 
(USB) ֆլեշ- կրիչներ. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
ակնոցներ (օպտիկա). ակնոցների շրջանակներ. 
ակնոցների պատյաններ. արևապաշտպան 
ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 3D 
ակնոցներ. սմարթ-ակնոցներ. պատյաններ 
անձնական թվային օգնական սարքերի 
համար. համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. վիրտուալ 
իրականության գլխադիր սաղավարտներ.

դաս 14. թանկարժեք իրեր սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). ուլունքներ 
մամլած սաթից. համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների սեղմիչներ. թանկարժեք 
իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ սև սաթից. 
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր). մեդալներ. դեկորատիվ գնդասեղներ. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). գլխարկների 
ոսկյա զարդարանքներ. ականջօղեր. 
թևքա ճարմանդներ. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից.

դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 
ալբոմներ. նկարներ. էստամպներ (փորա-
գրանկարներ). փորագրանկարներ. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. տոմսեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բրոշյուրներ. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). դրոշմակներ 

(կնիքներ). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քարտեր. թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. գրքեր. թղթե 
տոպրակներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գծանկարչական տպագիր 
նյութեր. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). փաթեթավորման թուղթ. 
գրենական պիտույքներ. խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ). լուսանկարներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). արձանիկներ 
պապիեմաշեից. բլանկներ (տպագրված). 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք. 
տպագրական հրատարակություններ. 
փոս տային թուղթ. բուկլետներ. լուսա-
փորագրանկարներ. ամսագրեր (պար-
բերական). թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար. էջանիշներ գրքերի 
համար. շնորհավորական բացիկներ. սեղանի 
թղթե տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. փոստային 
նամականիշներ. օրացույցներ. ստվարաթուղթ 
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ). 
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. գրաֆինների թղթե 
տակդիրներ. թղթե դրոշներ. վերականգնված 
թաղանթանյութից փափուկ թերթեր 
փաթեթավորման համար. թղթից կամ 
ստվարաթղթից պիտակներ. վիսկոզից 
թերթեր փաթեթավորման համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). երաժշտական 
բացիկներ. տեղեկագրեր. թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ). թղթե բաններներ. 
ինքնահոս գրիչներ. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). մատիտներ. ավտոմատ 
մատիտներ. ածխային մատիտներ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). սեղանի թղթե սփռոցներ. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. անձնագրերի կազմեր. 
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դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ. 
հովանոցներ. պատյաններ անձրևի 
հովանոցների համար. թիկնապայուսակներ. 
արևի հովանոցներ. դրամապանակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. տուրիստական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
պայու սակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). այցեքարտերի պատ-
յաններ. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. 
ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկներ. 
անվավոր ճամպրուկներ. պայուսակներ 
ալպինիստների համար. ծովափի պայուսակներ. 
կռնապայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
ուղեբեռի տեսակավորման համար 
հարմարեցվող պայուսակներ.

դաս 21. գարեջրի գավաթներ. անոթ-
ներ խմելու համար. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ ըմպելիքների համար. 
թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. ջրամաններ. 
բաժակներ (անոթներ). գավաթիկներ. թրմելու 
թեյամաններ. գավաթներ. գարեջրի կափարիչով 
գավաթներ. բաժակներ ըմպելիքների համար.

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ. 
գդակներ. տրիկոտաժեղեն. հագուստի օձիքներ. 
կաշնեներ. թասակներ (գլխարկ). գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. շալեր. 
սվիտերներ. պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. հանովի օձիքներ. ականջակալներ 
(հագուստ). փողկապներ. վզպատներ. շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. գլխաշոր, որը ծածկում 
է պարանոցը և ուսերը. գոգնոցներ (հագուստ). 
համազգեստ. գլխակապեր (հագուստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. բազկապատներ. անջրանցիկ 
հագուստ.

դաս 26. մետաղազարդեր (հագուստի 
պարագաներ). զարդեր հագուստի համար. 
գնդասեղներ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի և բիժուտերիայի. տարբերանշաններ, ոչ 
ազնիվ մետաղներից. կոճակ-խորհրդանշաններ. 
շքանշանի ժապավեններ.

դաս 28. խաղագնդակներ. փչովի 
խաղագնդակեր. փոքր գնդակներ խաղերի 
համար. խաղալիքներ. կառուցելու խորա-
նարդիկներ (խաղալիքներ). խաղագնդեր. 
մանր զարդարանքներ երեկույթների 
համար (ուշադրության նշաններ). դոմինո 
(խաղ). շախմատ. տնային խաղեր. խաղեր. 
խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերական 
դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակներ. 
հոլեր (խաղալիքներ). գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ).

դաս 35. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. գովազդ փոստով. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն.

դաս 41. տեքստային նյութերի հրա-
պարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
գրքերի հրատարակում. շոուների արտա-
դրություն. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. գրքերի և պար-
բերականների առցանց հրապարակում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. համերգների կազմակերպում և 
անցկացում. տեսագրությունների մոնտաժում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
թատերականացված ներկայացումներ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). շոուների արտադրություն:

____________________
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(210) 20190246  (111) 29659
(220) 12.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 12.02.2029
(730) Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 9. ձայնագրությունների կրիչներ. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. հոլոգրամներ. 
մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ. 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա-
սկավառակներ (չվերագրանցելի). դեկորատիվ 
մագնիսներ. մկնիկների գորգեր. դաստակների 
հենարաններ համակարգիչների հետ 
աշխատանքի համար. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. ՀՀԴ 
(USB) ֆլեշ- կրիչներ. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
ակնոցներ (օպտիկա). ակնոցների շրջանակներ. 
ակնոցների պատյաններ. արևապաշտպան 
ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 3D 
ակնոցներ. սմարթ-ակնոցներ. պատյաններ 
անձնական թվային օգնական սարքերի 
համար. համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. վիրտուալ 
իրականության գլխադիր սաղավարտներ.

դաս 14. թանկարժեք իրեր սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). ուլունքներ 
մամլած սաթից. համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների սեղմիչներ. թանկարժեք 

իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ սև սաթից. 
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր). մեդալներ. դեկորատիվ գնդասեղներ. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). գլխարկների 
ոսկյա զարդարանքներ. ականջօղեր. 
թևքաճարմանդներ. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից.

դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 
ալբոմներ. նկարներ. էստամպներ (փորա-
գրանկարներ). փորագրանկարներ. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. տոմսեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բրոշյուրներ. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). դրոշմակներ 
(կնիքներ). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քարտեր. թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. գրքեր. թղթե 
տոպրակներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գծանկարչական տպագիր 
նյութեր. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). փաթեթավորման թուղթ. 
գրենական պիտույքներ. խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ). լուսանկարներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). արձանիկներ 
պապիեմաշեից. բլանկներ (տպագրված). 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք. 
տպագրական հրատարակություններ. փոս-
տային թուղթ. բուկլետներ. լուսափորա-
գրանկարներ. ամսագրեր (պարբերական). 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
փոստային նամականիշներ. օրացույցներ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային 
պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. թղթե 
կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. թղթե դրոշներ. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. թղթից 
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կամ ստվարաթղթից պիտակներ. վիսկոզից 
թերթեր փաթեթավորման համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). երաժշտական 
բացիկներ. տեղեկագրեր. թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ). թղթե բաններներ. 
ինքնահոս գրիչներ. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). մատիտներ. ավտոմատ 
մատիտներ. ածխային մատիտներ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). սեղանի թղթե սփռոցներ. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. անձնագրերի կազմեր. 

դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակ-
ներ. հովանոցներ. պատյաններ անձրևի 
հովանոցների համար. թիկնապայուսակներ. 
արևի հովանոցներ. դրամապանակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. տուրիստական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). այցեքարտերի պատ-
յաններ. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. 
ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկներ. 
անվավոր ճամպրուկներ. պայուսակներ 
ալպինիստների համար. ծովափի պայուսակներ. 
կռնապայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
ուղեբեռի տեսակավորման համար 
հարմարեցվող պայուսակներ.

դաս 21. գարեջրի գավաթներ. անոթ-
ներ խմելու համար. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ ըմպելիքների համար. 
թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. ջրամաններ. 
բաժակներ (անոթներ). գավաթիկներ. թրմելու 
թեյամաններ. գավաթներ. գարեջրի կափարիչով 
գավաթներ. բաժակներ ըմպելիքների համար.

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ. 
գդակներ. տրիկոտաժեղեն. հագուստի օձիքներ. 
կաշնեներ. թասակներ (գլխարկ). գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. շալեր. 
սվիտերներ. պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. հանովի օձիքներ. ականջակալներ 

(հագուստ). փողկապներ. վզպատներ. շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. գլխաշոր, որը ծածկում 
է պարանոցը և ուսերը. գոգնոցներ (հագուստ). 
համազգեստ. գլխակապեր (հագուստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. բազկապատներ. անջրանցիկ 
հագուստ.

դաս 26. մետաղազարդեր (հագուստի 
պարագաներ). զարդեր հագուստի համար. 
գնդասեղներ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի և բիժուտերիայի. տարբերանշաններ, ոչ 
ազնիվ մետաղներից. կոճակ-խորհրդանշաններ. 
շքանշանի ժապավեններ.

դաս 28. խաղագնդակներ. փչովի 
խաղագնդակեր. փոքր գնդակներ խաղերի 
համար. խաղալիքներ. կառուցելու խորա-
նարդիկներ (խաղալիքներ). խաղագնդեր. 
մանր զարդարանքներ երեկույթների 
համար (ուշադրության նշաններ). դոմինո 
(խաղ). շախմատ. տնային խաղեր. խաղեր. 
խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերական 
դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակներ. 
հոլեր (խաղալիքներ). գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ).

դաս 35. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. գովազդ փոստով. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն.

դաս 41. տեքստային նյութերի հրա-
պարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
գրքերի հրատարակում. շոուների արտա-
դրություն. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոն-
գրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազ-
մա կերպում և անցկացում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
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նկարչություն. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. համերգների կազմակերպում և 
անցկացում. տեսագրությունների մոնտաժում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
թատերականացված ներկայացումներ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). շոուների արտադրություն:

____________________

(210) 20190279  (111) 29660
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) Նաիրա Ֆրիդոնի Կիրակոսյան, Երևան, 
Աղբյուր Սերոբ 2ա, բն. 45, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

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

դաս 35. վաճառք.
դաս 40. հագուստի կարում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:

____________________

(210) 20190280 (111) 29661
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. պարտ-
քերի բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրման միջ-
նորդություն. բանկային ծառայություններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի-
զելի պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա  կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնա-
յողական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
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փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. հիմնա-
դրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190281  (111) 29662
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ», «ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ դեղին և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
պարտքերի բռնագանձման գործակա-
լությունների ծառայություններ. ապահո-
վագրման միջնորդություն. բանկային 
ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահա րաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնահա-

տումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավոր-
ման կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190282  (111) 29663
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
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(540) 

(526) «ARMENIAcjsc» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ դեղին և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. պարտ-
քերի բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրման միջնոր-
դություն. բանկային ծառայություններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-

ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավոր-
ման կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190283 (111) 29664
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ», «ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ դեղին և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. պարտ-
քերի բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրման միջնոր-
դություն. բանկային ծառայություններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի-
զելի պահարաններում. դրամահավաքների 
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կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայու-
թյուններ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսա-
յական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. հիմնա-
դրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190284 (111) 29665
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 

(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ARMENIA», «ԱՐՄԵՆԻԱ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և մանուշա կագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. պարտ-
քերի բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրման միջնոր-
դություն. բանկային ծառայություններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի-
զելի պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայու-
թյուններ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բոր-
սայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնա-
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յողական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավոր-
ման կազմակերպում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190285 (111) 29666
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ARMENIAcjsc», «ԱՐՄԵՆԻԱփբը» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
պարտքերի բռնագանձման գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
ապա  հովա գրման միջնորդություն. բան-
կային ծառայություններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա-

րաններում. դրամահավաքների կազմա-
կերպում. փոխառությունների տրամա դրում 
(ֆինանսավորում). հարկային փորձա-
քննություն. ֆինանսական գնահա տումներ 
(ապահովագրություն, բան կային գործառ-
նություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ. 
խնամակալական ծառայություններ. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական կառավարում. 
փոխատվության տրամադրում գրավի 
դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսա-
յական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190286 (111) 29667
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
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(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱփբը», «ARMENIAcjsc» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
պարտքերի բռնագանձման գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
ապահո վագրման միջնորդություն. բան-
կային ծառայություններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-

թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190287  (111) 29668
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱփբը», «ARMENIAcjsc» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. պարտ-
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քերի բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրման միջնոր-
դություն. բանկային ծառայություններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմակերպում. փոխառությունների 
տրամա դրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190288 (111) 29669
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱփբը» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. պարտ-
քերի բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրման միջնոր-
դություն. բանկային ծառայություններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հա տումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
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թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20190289 (111) 29670
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. պարտ-
քերի բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրման միջ-
նորդություն. բանկային ծառայություններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 

կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե-
թղթերի թողարկում. արժեքավոր իրերի 
պահպանություն. բորսայական գնանշումներ. 
վարկային քարտերի թողարկում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայություններ. խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայություններ. 
միջնորդային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  ֆինանսական 
հետազոտություններ:

____________________
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(210) 20190291  (111) 29671
(220) 19.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.02.2029
(730) «Սահլեվս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Ձագավանքի 24, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

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

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

____________________

(210) 20190296 (111) 29672
(220) 20.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 20.02.2029
(730) «Բիդեք» ՍՊԸ, Երևան, Սասունցի Դավիթ 
87ա, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «Construction» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37.   էլեկտրասարքերի տեղադրում 
և վերանորոգում. վերելակների տեղադրում 
և վերանորոգում. ասֆալտապատում. 
բուլդոզերների վարձույթ. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. շինարարական տեխնիկայի 
վարձույթ.  ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. օդի 
լավորակման սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերա հսկողություն. շինարարական կառուց-
վածքների քանդում. հակակոռոզիական 
մշակում. ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հեր-
մետիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. քարաշինարարական աշխա-
տանքներ. ջրապատնեշների կառու ցում, 
ծովապատնեշների կառուցում. խողովակա-
շարերի, նավթամուղների կառուցում և 
տեխնիկական սպասարկում. պատերի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. պոմպերի վերանորոգում. 
գամում. լաքապատում. մաքրող մեքենաների 
վարձույթ. շինարարական փայտամածների 
մոնտաժում. աղյուսի շարում. տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. լեռնահանքային 
օգտակար հանածոների արդյունահանում. 
հանքերի շահագործում. ճանապարհների 
սալարկում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). հորատանցքերի հորա-
տում. տոնավաճառային կրպակների և 
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տաղավարների կառուցում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում խան-
գա րումների վերացում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդատվություն շինարարության հարցերով. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
մալուխների անցկացում, տեղադրում. 
շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում:

____________________

(210) 20190329  (111) 29673
(220) 25.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 25.02.2029
(730) Հալդիրամ Ինդիա ՓՎԹ. Լթդ., IN 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված աղանդեր՝ մրգերի, 

բանջարեղենի, կաթնաշոռային գնդիկների, 
կաթի և կաթնամթերքի պարունակությամբ. 
մշակված ընկույզներ, ներառյալ՝ գետնընկույզ, 
քեշյու ընկույզ.

դաս 30. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախուտեստներ, հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր, սիսեռի ալյուրի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր, պահածոյացված 
աղանդեր՝ հրուշակեղենի, կոնֆետների, 
պաղպաղակի, քաղցրավենիքի, այդ թվում՝ 
արևելյան քաղցրավենիքի ու հնդկական 
քաղցրավենիքի պարունակությամբ, քաղցրա-

վենիք, կոնֆետ ներ, սառնաշաքար (նաբաթ), 
աղի թեթև նախաճաշեր` հիմնականում 
բաղկացած «նամկին»  տեսակի  սնունդից,  որը   
պատրաստ ված է ալյուրից և հացահատիկից 
(հացահատիկային արտադրանքից). 
թխվածքաբլիթ, գալետներ, թխվածքներ, 
հրուշակներ, սենդվիչներ, շոկոլադ, 
հացաթխվածքներ, հացաբուլկեղեն, մեղր, 
հացաթխման փոշիներ, հացահատիկից 
պատրաստված սնունդ և թեթև նախաճաշեր.  
հացահատիկային արտադրանք և ման-
րացված ու ծեծած կիսապատրաստվածք՝ 
պատրաստված սննդային ալյուրից, ցորենի 
ալյուրից, մանր աղացվածքի ալյուրից և խոշոր 
աղացվածքի ալյուրից.  բրինձ, ամոքանք, աղ, 
մանանեխ, քացախ (սոուսներ, համեմունքներ), 
պաղպաղակ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190342  (111) 29674
(220) 26.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 26.02.2029
(730) «Կրեատիվ լաբորատորիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ թաղ., փ. 4, տուն 6, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «creativelab» բառային գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտականաչ (C-90, M-46, Y-39, K-12), բաց 
կապտականաչ (C-48, M-0, Y-14, K-0), մուգ 
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կապտականաչ (C-94, M-67, Y-53, K-49), 
փիրուզագույն (C-78, M-9, Y-43, K-0), կանաչ 
(C-83, M-29, Y-35, K-2), բաց կանաչ (C-69, M-0, 
Y-36, K-0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական դարպասներ. 
մետաղյա դռներ. մետաղյա պատուհաններ. 
մետաղյա պիտույքներ և պարագաներ դռների և 
պատուհանների համար. մետաղյա պրոֆիլներ 
դռների և պատուհանների արտադրության 
համար. մետաղյա ցուցանակներ.

դաս 9. լույս արձակող ցուցանակներ. 
թվային ցուցանակներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. մեխանիկական ցուցանակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար.

դաս 17. պլաստմասսայե պրոֆիլներ դռների 
և պատուհանների արտադրության համար. 

դաս 19. ոչ մետաղական դարպասներ. ոչ 
մետաղյա դռներ. ոչ մետաղյա պատուհաններ. 
ոչ մետաղյա պիտույքներ և պարագաներ 
դռների և պատուհանների համար, որոնք 
ընդգրկված են այս դասում. շինարարական 
ապակի. պատուհանի շինարարական 
հայելապակի. մեկուսիչ շինարարական 
ապակի. պատուհանի ապակի, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների 
համար նախատեսվածների. պատուհանի 
շինարարական ապակի. ամրանավորած 
ապակի. արծնապատ ապակի շենքերի համար.

դաս 20. փայտե կամ պլաստմասսայե 
ցուցանակներ հայտարարությունների համար. 
փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակներ.

դաս 35. գովազդ. արտաքին գովազդ. 
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ 
սոցիալական ցանցերում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
նմուշների տարածում. գովազդային նյու-
թերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հայտարարությունների փակցնում. ծառայու-
թյուններ հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. ապրանքների ցուցադրում. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
շուկայա գիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 

օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
գովազդային սցենարների տեքստերի 
կազմում. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության վերա-
բերյալ. բրենդինգի ծառայություններ, այն 
է՝ բրենդի վերաբերյալ խորհրդատվություն, 
բրենդի ստեղծման ծառայություններ, 
բրենդի կառավարում, բրենդի մարքեթինգ 
(շուկայավարում). դարպասների, դռների, 
պատուհանների, ապակե կոնստրուկցիաների 
և ապակու, դռների և պատուհանների 
արտադրության համար պրոֆիլների, 
ցուցանակների, լուսավորման սարքերի և 
տեղակայանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառք.

դաս 37. գովազդային վահանակների 
տեղադրում և վերանորոգում. դարպասների 
տեղադրում և վերանորոգում. դռների և 
պատուհանների տեղադրում և վերանորոգում. 
ապակե կոնստրուկցիաների տեղադրում և 
վերանորոգում. ցուցանակների ներկում և 
նորացում. էլեկտրասարքերի տեղադրում և 
վերանորոգում.

դաս 40. պոլիգրաֆիա. տպագրություն. 
օֆսեթ տպագրություն. նկարների տպա-
գրում. լուսանկարների տպագրում. 
փորագրում. լազերային փորագրում. 
կնիքների և դրոշմակնիքների փորագրում. 
լուսափորագրում. կազմարարական աշխա-
տանքներ. ասեղնագործում. վիմագրություն. 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն 
ըստ պատվերի.

դաս 42. գովազդային նյութերի գրա-
ֆիկական ձևավորում. գովազդային 
վահանակների դիզայն. գեղարվեստական 
դիզայն. արդյունաբերական դիզայն.   ինտերիերի 
ձևավորում. ինտերիերի դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնա-
գավառում. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20190351  (111) 29675
(220) 27.02.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 27.02.2029
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Միլանիա Հոում», RU 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործա կա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային գործա-
կալությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ 

մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես–ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղե-
կատվություն. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. 
շուկա յագիտական (մարքեթինգային) 
հետա զոտություններ. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման և կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. նախապես գրառված 
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երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբ – կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների խթա-
նում. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. գովազդային 

ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազ դային նյութերի վարձույթ. գովազ-
դային վահանակների վարձույթ. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. վաճառասեղանների վարձույթ. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատա րակում. ռադիոգովազդ. հայտա-
րարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրա-
յին կամ գովազդային նպատակներով. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ. հոգեբանական տեստա-
վորում աշխատողներ ընտրելիս. 
դեղա գործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. արտաքին վարչական կառա-
վարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
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նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
մեքենագրման ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. հանդի-
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ–կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), այդ թվում` ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սղագրա-
կան ծառայություններ. ենթակապալառուի 
ծառա յություններ (առևտրային (կոմեր-
ցիոն) օգնություն). հեռախոսազանգերին 
պատաս խանելու ծառայություններ բացա-
կայող բաժանորդների համար. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ:   
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190414  (111) 29676
(220) 06.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 06.03.2029
(730) ՕՕՕ «Կուկարեկու», RU 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք. անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն). բուրավետ ջուր. հարդարանքի 
ջուր. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.  
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
բաղադրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). եթերային 
յուղեր. բուրավետիչներ ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր). արդուզարդի միջոցներ. 
ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. շամպուններ. 
մազերի լավորակիչներ. կոսմետիկական 
դիմակներ. կոսմետիկական վազելին. 
կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
շրթներկ. փայլ շրթունքների համար. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. խունկ. դեպիլյատորներ. 
լաքեր մազերի համար. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու 
համար. օդի բուրավետիչներ. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
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օգտագործվողների. սննդային բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուսական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող 
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար,  
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը 
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով 
տոգորված մանկական սրբիչներ. փայլփլուքներ 
եղունգների համար. եղունգի լաքեր.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի 
փոշի երեխաների համար. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկ-
ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
սամիթի յուղ բժշկական նպատակների համար, 
սամիթ բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. բուժիչ թեյեր. 
խոտային թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ յուղեր. դեղաբույսեր. կաթնային 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար, ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար, բժշկական շրթնաքսուքներ, թուրմեր 
բժշկական նպատակների համար, շիճուկներ, 
մենթոլ, հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար,  հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. 
շաքար բժշկական նպատակների համար, 
կպչուն ժապավեններ բժշկական նպատակների 
համար, խմելու սոդա դեղագործական 
նպատակների համար, սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար, յոդ 
դեղագործական նպատակների համար, 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. սննդային նրբաթելեր. 
ակնամոմ դեղագործական նպատակների 
համար. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ.  
բժշկական նպատակներին հարմարեցված 
համասեռ սնունդ. ատամի մածուկներ 
բուժական.  բուժիչ պատրաստուկներ 
ոջիլների դեմ (պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան 
շամպուններ.  միջատասպան շամպուններ 
կենդանիների համար. բուժիչ շամպուններ. 
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի 
բուժիչ լոսյոններ. ախտահանող օճառներ.  
բուժիչ օճառներ. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. արձաններ ազնիվ մետաղներից. 
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). 
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից. 
տուփեր ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար). հուռութներ բանալիների օղակների 
համար, հանովի օղակներ բանալիների համար, 
բիժուտերիա.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. դասագրքեր 
(ձեռնարկ). օրացույցներ.  նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր. 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. գլոբուսներ, 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
ալբոմներ. նկարներ. փոստային բացիկներ. 
տպագիր արտադրանք լրագրեր. գովազդային 
պաստառներ. պարբերական մամուլ. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). բրոշյուրներ. ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ), 
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անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ.  թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար. զուգարանի 
թուղթ. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե 
կոսմետիկ անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
մաքրելու համար. թղթե սրբիչներ. մանկական 
խանձարուրներ. թղթե տոպրակներ. սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն.  գրաֆինների թղթե 
տակդիրներ.  

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր 
և հագուստ կենդանիների համար. 
դպրոցական պայուսակներ.  այցեքարտերի 
թղթապանակներ. ճամփորդական սնդուկներ. 
թիկնապայուսակներ. տնտեսական պայու-
սակներ. տուրիստական պայուսակներ.  
ծովափի պայուսակներ.  կանացի պայուսակներ.  
ուղեպայուսակներ. մանկական լանջագոտիներ.  
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու 
համար.  պայուսակներ. սանձեր քայլելիս 
երեխաներին պահելու համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. 

ապա րատներ տեսախաղերի համար. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. ամբողջական հավ, 
հավի սառեցված մասեր,  ճուտ,  լոր, հավի 
սիրտութոք, լյարդութոք, լյարդ, ամբողջական 
հնդկահավ, հնդկահավի սառեցված մասեր, 
հնդկահավի սիրտութոք, լյարդութոք, լյարդ 
սառեցված պիցա, ձուկ և ձկան մասեր, 
խորտիկներ, սառեցված պատրաստի սնունդ, 
նագեթներ (պաքսիմատի մեջ թաթախված 
մսից կամ ձկան մսից գնդիկներ՝ տապակմանը 
պատրաստ), պաքսիմատի մեջ թաթախված 
հավ, պաքսիմատի մեջ թաթախված լցոններ 
և կոտլետներ, կոտլետներ, մսագնդիկների 
չափով մասնատված մսի կտորներ, նրբերշիկ, 
հնդկահավի միս կոտլետների համար, 
մսագնդիկներ, հնդկահավի ապխտած 

լանջամիս, հնդկահավի ազդրամիս, ապխտած 
թռչնամիս, հավի ենթամթերքներ, հավի և 
ճտի կիսաֆաբրիկատներ, խոզի կտրածոներ, 
տավարի ոսկրազուրկ կտրածոներ, տավարի 
ենթամթերքներ, տավարի կիսաֆաբրիկատներ, 
տավարի մսից պատրաստի մթերքներ 
օգտագործման համար, սառեցված պատ-
րաստի կերակուրներ, պաքսիմատապատ 
հավեր, տեֆտելի, մսագնդիկներ, նրբերշիկներ, 
ապխտած թռչուն, ջերմամշակման ենթարկված 
միս, սալյամի (խոզի մսի վերամշակված 
մթերքներ), բեկոն, ապխտած խոզի կրծքամիս, 
երշիկեղեն, նագեթներ, պաքսիմատապատ 
լցոնված մթերքներ, ընդգրկված 29-րդ դասում, 
պաքսիմատապատ բանջարեղեն, պատրաստի 
հավեր և ճտեր օգտագործման համար, 
պատրաստի հնդկահավ օգտագործման 
համար, տավարի մսից պատրաստի մթերքներ 
օգտագործման համար, ընդգրկված 29-րդ 
դասում, տավարի միս, խոզապուխտ, 
խոզի աղած ազդրից մթերքներ. ապուր, 
մարգարին, ջերմամշակման ենթարկված 
միս. պահածոյացված, սառեցված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, ձվի դեղնուց, ձվի սպիտակուց, կաթ և 
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
մշակված ընկույզներ. մշակված գետնընկույզ. 
մշակված պնդուկ. լորի ձու. տոմատի խյուս. 
բանջարեղենային աղցաններ. մրգային 
աղցաններ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
պահածոյացված սնկեր. պահածոյացված 
հատապտուղներ. մրգակեղև. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. բանջարեղենի 
պահածոներ. խնձորի խյուս. արևածաղկի 
մշակված սերմեր. սառեցումով չորացրած 
բանջարեղեն. մշակված քաղցր եգիպտացորեն.

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական և անտառային մթերքներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

59

ՄԱՍ 1

59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 19

չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ. չմշակված 
ցիտրուսային պտուղներ. ընկույզներ 
(պտուղներ). Նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ.  թփուտներ. վարսակ. 
թարմ հատապտուղներ. ճակնդեղ (թարմ). 
հացահատիկի թեփ. հացազգիների անմշակ 
հատիկներ. սնկեր (չմշակված). սնկամարմին. 
չմշակված շագանակներ. չմշակված 
կիտրոններ. թարմ վարունգ, թարմ պոմիդոր. 
թարմ բանջարեղեն. թարմ դդումներ, սեխեր, 
ձմերուկ. թարմ, բնական ծաղիկներ. դեկորատիվ 
նպատակներով չորացրած ծաղիկներ. ձվեր 
ճտեր աճեցնելու համար. ցեղական անասուն. 
չմշակված բակլա. բույսերի ծաղկափոշի 
(հումք). թարմ մրգեր. թարմ հատապտուղներ. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանական 
նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու 
համար. բարկահամ թարմ խոտեր. սածիլներ.  
թարմ սալաթ-կաթնուկ. թարմ ոսպ. փռոցներ 
կենդանիների համար. եգիպտացորեն. մրգային 
քուսպ. պնդուկ (թարմ). ձկնկիթ. ծաղիկների 
սոխուկներ. թարմ սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) 
չմշակված. թարմ նարինջներ. եղինջ. ծղոտ 
(անասնակեր). խաղողի վազեր. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկորատիվ 
նպատակների համար. թարմ պրաս.  կարտոֆիլ 
(չմշակված). խաղող (չմշակված). վարդի թփեր. 
գետնասնկեր (չմշակված). նուշ (պտուղներ). 
գետնընկույզ (չմշակված). հացաբույսերի 
մշակման արգասիքներ անասնակերի 
համար. թարմ սպանախ. թարմ սխտոր. 
չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա. չմշակված 
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած 
կամ չմաքրած). չմշակված հնդկացորեն, 
ձավարեղեն. 

դաս 32.  գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր, աղբյուրի ջուր և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. մանրածախ և մեծածախ առևտուր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում, հեռուստահեռարձակում, 
լրա  տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, մալուխային հեռուստահեռարձա կում. 
համակարգչային տերմինալներով իրագործ վող 
կապ. 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.  
տուրիստական գործակալությունների ծառա-
յություններ. փոստային առաքում. ավտո-
մոբիլային փոխադրումներ. տրանսպորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). ֆիզիկական 
դաստիարակություն. հանգստի կազմակերպում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. երաժշտասրահ-



ԳՅՈՒՏԵՐ

60

ՄԱՍ 1

60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 19

ների ներկայացումներ. նվագախմբերի 
ծառայություններ. շոու ծրագրեր. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). կոլոքվիումների կազմակերպում և 
անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովնաերի (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություններ. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով.  
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). հանգստի բազաների 
ծառայու թյուններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումներ. կինո-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
սպորտային միջոցառումների ժամկետների 
պլանավորում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում.  
կրկնօրինակում. պարահանդեսների կազ-
մակերպում. ներկայացումների կազմակեր-
պում (իմպրեսարիոների ծառայություններ). 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացա-
ռությամբ գովազդայինից. տեսագրությունների 
մոնտաժում. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
ժամանցի նպատակով. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). 

դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. մասնա-
գիտական վերապատրաստում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. քեմ-
պինգների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. 
ժամա նակավոր բնակատեղերի վարձա-
կալում. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստո  րանների ծառայություններ.  ինքնա -
սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի հիմնապաշարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և 
ամանեղենի վարձույթ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190432  (111) 29677
(220) 11.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 11.03.2029
(730) Արտյոմ Արտակի Չաքմիշյան, Երևան, 
Չեխովի 25, բն. 20, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «Boulangerie» և «Patisserie» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
սննդի կազմակերպման ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20190445 (111) 29678
(220) 12.03.2019   (151) 15.10.2019
   (181) 12.03.2029
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 5.  դեղագործական արտադրանք:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20190464 (111) 29679
(220) 15.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 15.03.2029
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 30.  թխվածքաբլիթ.  անանուխի 

կոնֆետներ.  կոնֆետներ.  վաֆլիներ.  կակաո.  
սուրճ.  սուրճի հումք.  սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ.  հրուշակեղեն քաղցր խմորից.  
կարամելներ (կոնֆետներ).  հացահատիկային 
արտադրանք.  ծամոն (մաստակ).  թեյ.  
շոկոլադ.  պաղպաղակ.  նրբաբլիթներ.  
քաղցրաբլիթներ.  սննդային ալյուր.  ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ.  պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն).  պետիֆուրներ (հրուշակեղեն).  
շաքար.  բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար.  փոշի հրուշակեղենի համար.  
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար.  կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար.  գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար.  կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ.  սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.  
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.  մակարուն 
(նուշով թխվածք).  հաց.  անանուխ (դաղձ) 

քաղցրավենիքի համար.  պաստեղներ 
(հրուշակեղեն).  խմորեղեն (ալրային հրու-
շակեղեն).  չոր թխվածքաբլիթ.  բուլկիներ.  
պուդինգ (քաղցրակուտապ).  պրալինե.  
վարսակաձավար.  վարսակի փաթիլներ.  
բիսկվիթներ (գալետներ.  թխվածքներ).  
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).  
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).  սննդային 
սառույց.  պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.  
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա.  հրուշակե-
ղեն գետնընկույզի հիմքով.  մատուտակի 
ձողիկներ (հրուշակեղեն).  սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ.  կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.  
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.  սուրճի 
փոխարինիչներ.  կրեկերներ.  եփած կրեմ.  
մրգային դոնդող (հրուշակային).  սառույցով 
թեյ.  թեյի հիմքով ըմպելիքներ.  հալվա.  
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար.  շոկոլադային մուսեր.  աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն).  խմոր հրուշակեղենի 
համար.  շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար.  քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար.  
շոկոլադապատ ընկույզներ.  հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով.  հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.  
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար.  հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր.  սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց).  ցորենի 
ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.  
կոճապղպեղ (ամոքանք).  կարտոֆիլի ալյուր.  
հրուշակեղեն.  քաղցրավենիք.  հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար.  եգիպտացորենի ձավար.  սննդային 
ձավարներ.  աղացած եգիպտացորեն.  բոված 
եգիպտացորեն.  եգիպտացորենի ալյուր.  
եգիպտացորենի փաթիլներ.  կուս կուս.  
մակարոններ.  մակարոնեղեն.  սպիտակա-
ձավար.  նշակարկանդակներ.  մեղր.  մաթ.  նշով 
խմոր.  մշկընկույզ.  մյուսլի.  աստղաձև անիսոն.  
ոչ բուժիչ թուրմեր.  մաքրած գարի.  արմավենու 
շաքար.  պաստեղներ (հրուշակեղեն).  սուր 
համեմունքներ (համեմանք).  հաց անխաշ 
խմորից.  փոշի հրուշակեղենի համար.  
ցորենի ալյուր.  կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար.  բրինձ.  բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ).  բրնձային բլիթներ.  սագո.  
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ոսկե օշարակ, կերամափի օշարակ.  ածիկի 
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.  
սոուսներ (համեմունքներ).  պաքսիմատ.  
թավալելու պաքսիմատ.  սուշի.  թաբուլե.  
տապիոկա.  հրուշակներ.  սառնաշաքար 
(նաբաթ).  չիզբուրգեր (սենդվիչներ)։ 

____________________

(210) 20190492  (111) 29680
(220) 19.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Քըմփլայնս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
29, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. տվյալների պահոցների և 

հաճախորդների վերաբերյալ հստակ տեղե-
կատվության տրամադրման ծառայություններ:

____________________

(210) 20190493 (111) 29681
(220) 19.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Ատլանտիս տուր» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 29, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (R38 G74 B129 (#26481A) գույնով:
(511) 

դաս 39. տուրիզմ. ավիատոմսերի 
վաճառք. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
ճանապարհորդական գործակալի ծառայու-
թյուններ. ճանապարհորդական ուղեվարի 
ծառայություններ. ճանապարհորդների ուղեկ-
ցում. ճանապարհորդների փոխադրում. 
ճանապարհորդությունների և տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում:

____________________

(210) 20190498 (111) 29682
(220) 19.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) Բացի «STONE LAND» և «ՔԱՐԵՐԻ 
ԱՇԽԱՐՀ» արտա հայտությունից մնացած բոլոր 
գրա  ռումներն ու թվերն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190499 (111) 29683
(220) 19.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.04.2019
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(540) 

(526) Բացի «STONE LAND» և «ՔԱՐԵՐԻ 
ԱՇԽԱՐՀ» արտահայտությունից մնացած 
բոլոր գրառումներն ու թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դարչնագույն, ոսկեգույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190500 (111) 29684
(220) 19.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) Բացի «STONE LAND» և «ՔԱՐԵՐԻ 
ԱՇԽԱՐՀ» արտա հայտությունից մնացած բոլոր 
գրառումներն ու թվերն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, սև 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190501  (111) 29685
(220) 19.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) Բացի «Հին կուպաժ» և «Старый Купаж» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումները և շշի 
արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դարչնագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190502  (111) 29686
(220) 19.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

64

ՄԱՍ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 19

(526) Բացի «Հին կուպաժ» և «Old Blend» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումները և շշի 
արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դարչնագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190557  (111) 29687
(220) 26.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 26.03.2029
(730) «Վա-Տի» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 25-2/3, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «Cafe» և «Since 2017» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի ծառայություններ:
____________________

(210) 20190558 (111) 29688
(220) 26.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 26.03.2029
(730) «Միստր Գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 59, 
տարածք 18, AM 

(442) 03.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպի տակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճանքի կենտրոնի ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20190575  (111) 29689
(220) 27.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 27.03.2029
(730) Քայնդ ԷլԷլՍի, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, 
US 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 29.  առողջ նախուտեստներ, այն 

է՝ ընկույզների և սերմերի հիմքով ձողիկներ 
նախաճաշի համար.  մշակված մրգերի և 
ընկույզների հիմքով սննդային ձողիկներ. 
ընկույզների հիմքով նախուտեստային 
ձողիկներ.  մրգերի հիմքով նախուտեստային 
ձողիկներ.  կաթի հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
յոգուրտ.  պանիր.   բանջարեղենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր.  կարտոֆիլի և քաղցր կարտոֆիլի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր.  մրգերի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր.  ընկույզների և սերմերի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. ընկույզների 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. մշակված 
մրգեր.  մշակված ընկույզներ.  չորացրած 
մրգեր.  մրգային աղանդերներ.  ջրազրկված 
մրգեր. ընկույզների հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
կաթնամթերք.  կաթնային աղանդերներ.  
կաթի հիմքով ըմպելիքներ.  յոգուրտից 
աղանդերներ.  յոգուրտից ըմպելիքներ.  
դոնդող.  մուրաբաներ.  կոմպոտներ.  մրգերի 
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և բանջարեղենի հիմքով հացին քսվող սնունդ.  
թանձր ամոքանք՝ ուտելուց առաջ խորտիկները, 
նախուտեստները թաթախելու համար.  
նախուտեստներ՝ հիմնականում բանջարեղենի 
պարունակությամբ.  նախուտեստներ՝ հիմնա-
կանում կարտոֆիլի և քաղցր կարտոֆիլի 
պարունակությամբ. 

դաս 30.  գրանոլաներ.  գրանոլայից 
թեթև նախաճաշեր.  գրանոլայի հիմքով 
նախուտեստային ձողիկներ. գրանոլայի 
խառնուրդներ.  հացահատիկներ և հացա-
հատիկային պատրաստուկներ.  հացահատիկի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր.  հացահատիկից 
ձողիկներ և էներգիա հաղորդող ձողիկներ. 
սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ 
հացահատիկային ձողիկներ. բարկահամ 
նախուտեստներ.  սուրճ.  բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սերմնահատիկի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր.  ցորենի հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
սննդային սառույց, սառեցված յոգուրտ. 
պաղպաղակ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
ծամոն (մաստակ). հացահատիկի և ընկույզների 
հիմքով նախուտեստներ՝ հիմնականում կաթնա-
մթերքի պարունակությամբ.  հրուշակեղեն, 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).  
մյուսլի.  բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.  
օշարակներ աղանդերները զարդարելու 
համար.  ալյուր։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190576  (111) 29690
(220) 27.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 27.03.2029
(730) Քայնդ ԷլԷլՍի, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, 
US 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 29.  առողջ նախուտեստներ, այն 

է՝ ընկույզների և սերմերի հիմքով ձողիկներ 
նախաճաշի համար.  մշակված մրգերի և 

ընկույզների հիմքով սննդային ձողիկներ. 
ընկույզների հիմքով նախուտեստային 
ձողիկներ.  մրգերի հիմքով նախուտեստային 
ձողիկներ.  կաթի հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
յոգուրտ.  պանիր.   բանջարեղենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր.  կարտոֆիլի և քաղցր կարտոֆիլի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր.  մրգերի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր.  ընկույզների և սերմերի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. ընկույզների 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. մշակված 
մրգեր.  մշակված ընկույզներ.  չորացրած 
մրգեր.  մրգային աղանդերներ.  ջրազրկված 
մրգեր. ընկույզների հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
կաթնամթերք.  կաթնային աղանդերներ.  
կաթի հիմքով ըմպելիքներ.  յոգուրտից 
աղանդերներ.  յոգուրտից ըմպելիքներ.  
դոնդող.  մուրաբաներ.  կոմպոտներ.  մրգերի 
և բանջարեղենի հիմքով հացին քսվող սնունդ.  
թանձր ամոքանք՝ ուտելուց առաջ խորտիկները, 
նախուտեստները թաթախելու համար.  
նախուտեստներ՝ հիմնականում բանջարեղենի 
պարունակությամբ.  նախուտեստներ՝ հիմնա-
կանում կարտոֆիլի և քաղցր կարտոֆիլի 
պարունակությամբ. 

դաս 30.  գրանոլաներ.  գրանոլայից 
թեթև նախաճաշեր.  գրանոլայի հիմքով 
նախուտեստային ձողիկներ. գրանոլայի 
խառնուրդներ.  հացահատիկներ և հացա-
հատիկային պատրաստուկներ.  հացահատիկի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր.  հացահատիկից 
ձողիկներ և էներգիա հաղորդող ձողիկներ. 
սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ 
հացահատիկային ձողիկներ. բարկահամ 
նախուտեստներ.  սուրճ.  բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սերմնահատիկի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր.  ցորենի հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
սննդային սառույց, սառեցված յոգուրտ. 
պաղպաղակ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
ծամոն (մաստակ). հացահատիկի և ընկույզների 
հիմքով նախուտեստներ՝ հիմնականում կաթնա-
մթերքի պարունակությամբ.  հրուշակեղեն, 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).  
մյուսլի.  բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.  
օշարակներ աղանդերները զարդարելու 
համար.  ալյուր։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20190584 (111) 29691
(220) 28.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 28.03.2029
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 16.04.2019
(310) 76413   (320) 29.11.2018   (330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. ինտեգրալ սխեմաներ, ծրա-

գրավորվող ինտեգրալ սխեմաներ, 
կիսահաղորդիչներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190587  (111) 29692
(220) 28.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 28.03.2029
(730) «Բամա գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Այգեպատ, Ա. Ալեքսանյան 14, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և դեղին  գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ:

____________________

(210) 20190590 (111) 29693
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 

(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ:
____________________

(210) 20190591  (111) 29694
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ:
____________________

(210) 20190593 (111) 29695
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ: 
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

67

ՄԱՍ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 19

(210) 20190595 (111) 29696
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190599 (111) 29697
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190601  (111) 29698
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029  
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190603 (111) 29699
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190612  (111) 29700
(220) 29.03.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Հոլիտա» ՍՊԸ, Երևան, Պրահայի փ., 
տուն 51, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
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փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 

բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր 
կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու 
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
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մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 

քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի).

դաս 35. վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
____________________

(210) 20190620 (111) 29701
(220) 02.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 02.04.2029
(730) Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. նշի օճառ.  օճառներ.  գործվածքների 

երանգները վերականգնող օճառներ.   օճառներ 
սափրվելու համար.  օճառներ ոտքերի քրտնելու 
դեմ.  հոտազերծող օճառներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառներ քրտնելու դեմ. 
հակամանրէային օճառներ. ախտահանող 
օճառներ. բուժիչ օճառներ. շամպուններ. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար 
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ).   չոր շամ-
պուններ.  շամպուններ կենդանիների համար 
(ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).  բուժիչ 
շամպուններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար.  ժելեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների.  մազերի 
լավորակիչներ.  արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ).  
ատամի մածուկներ.  ատամի փոշիներ.  
ատամի մածուկներ բուժական. կոսմետիկական 
դիմակներ. համպար (պարֆյումերիա). 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. շրթներկ.  բամբակե տամպոններ 
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կոսմե տիկական նպատակների համար.  մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ.  
լաքեր եղունգների համար.  լոսյոններ մազերի 
համար.  միջոցներ մազերը ներկելու համար.  
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար.  արհեստական թարթիչներ.  
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար.  
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն).  կոսմետիկական 
հավաքածուներ.  կոսմետիկական միջոցներ.  
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար.  կոսմետիկական մատիտներ.  կոս-
մետիկական կրեմներ.  եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր).  եթերային յուղեր.  յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար.  
կոսմետիկական յուղեր.  յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ.  յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար.  հարդարանքի յուղեր.  լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար.  
հարդարանքի կաթ.  կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար.  օծանելիք.  պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար.  պարֆյումերիային 
արտադրանք.  կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար.  շրթներկեր կոսմետիկա-
կան նպատակների համար.  դիմափոշի.  
մատիտներ հոնքերի համար.  կոսմետիկական 
ներկանյութեր.  նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար.  կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար.  աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների.  
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար.  պատրաստուկներ ներկերը հեռաց-
նելու համար.  գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար.  
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ.  կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար.  
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար.  փայլ շրթունքների համար.  բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների.  արևապաշտպան պատ-
րաստուկներ.  պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.   
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաս-
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ.  
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ.  
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 

ոչ բժշկական նպատակների համար.  
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար.  
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. 

դաս 7. աղբի, թափոնների մանրացման 
մեքենաներ. աղբի, թափոնների խտացման 
մեքենաներ. պլաստմասսա վերամշակելու 
մեքենաներ.   

դաս 9. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). տեսաէկրաններ. համա-
կարգիչների հիշողության բլոկներ. համա-
կարգիչներ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). «մկնիկ» 
տեսակի մանիպուլյատորներ (կից սարքա-
վորումներ). դյուրակիր համակարգիչներ. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
պլանշետային համակարգիչներ. վրան 
կրովի համակարգիչներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). բեռնվող գրաֆիկական 
տարրեր բջջային հեռախոսների համար. 
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող 
զգայապատկերներ. ներբեռնվող պատկերների 
ֆայլեր. խաղային բեռնվող ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային 
գրառված ծրագրեր. վառոցքի համակար-
գերի մարտկոցներ. անոդային մարտկոցներ. 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
էլեկտրական մարտկոցներ. արևային 
մարտկոցներ. արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար. 
կուտակիչների բանկաներ. էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ. կուտակչային 
մարտկոցների խտաչափներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական  կուտակիչների համար. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 

դաս 11. խուղակային վառարաններ. 
վառարաններ հացաբուլկեղենի համար. 
վառարաններ, բացառությամբ լաբորատոր 
վառարանների. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սնունդ պատրաստելու համար). բազմապրոֆիլ 
կաթսաներ. խոհանոցային սալօջախներ. 
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար. գրիլի խոհանոցային 
ապարատներ. տաքացման խոհանոցային 
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սարքեր. էլեկտրական շուտեփուկներ. 
եփման էլեկտրական սալեր. օդաջեռուցիչներ 
(կալորիֆերներ). ջեռուցման տեղակայանքներ. 
եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման 
տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթսաներ. 
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, 
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ. 
կերակուրներ տաքացնելու հարմարանքներ. 
օդորակիչներ. ջեռուցման ռադիատորներ. 
արևային ջերմային հավաքիչներ 
(ջեռուցում). բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ջեռուցման և հովացման 
սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու 
համար. էլեկտրական լամպեր. լուսատուներ. 
լապտերներ հեծանիվների համար. լամպի 
ապակիներ. գազալցված լամպեր. գնդաձև 
թասակներ լամպերի համար. յուղային լամպեր. 
պայթանվտանգ լամպեր. չինական լապտերներ. 
էլեկտրական լամպեր տոնածառերի համար.  
լուսամփոփներ. փողոցային լապտերներ. 
լուսատուներ ակվարիումների համար. 
հատակադիր լապտերներ. լամպերի 
կոթառներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. 
լամպանոթներ. 

դաս 12. սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտո-
մեքենաներ). ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենա-
ներ) փոխադրման համար զանազան 
նպատակներով. անվարորդ ավտոմեքենաներ 
(ինքնավար ավտոմեքենաներ). մրցար-
շավային ավտոմեքենաներ. ռոբոտացված 
ավտոմեքենաներ. աղբատար ավտո-
մեքենաներ. օդապարիկներ. ավտոբուսներ. 
հետընթաց ավտոբուսներ.  կատերներ. 
բեռնատար ավտոմեքենաներ. ինքնաթիռներ 
(օդանավեր). լաստանավեր. հեծանիվներ. 
երկանիվ սայլակներ. քարշակներ (տրանս-
պորտային միջոցներ). անդամալույծի 
բազկաթոռներ. մակույկներ. մեքենաներ 
գոլֆի համար. մանկական անվտանգ 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-
սառնարաններ (երկաթուղային տրանսպորտ). 
երկաթուղային վագոններ. մոտոցիկլետներ. 
վագոն – ռեստորաններ. թռչող ապարատ-

ներ. սահնակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). մոպեդներ. զբոսանավեր. ձեռնա-
սահնակներ (ֆիննական սահնակներ). 
սկուտերներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
մոտոռոլլեր. սկուտերներ սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար. 
հեռակառավարվող տրանսպորտային միջոցներ 
ստորջրյա զննումների համար. փրկարարական 
սահնակներ. առաքման դրոններ. ուղղաթիռներ. 
ինքնահավասարակշռվող տախտակներ. 
ինքնահավասարակշռվող էլեկտրական 
ունիցիկլեր.

 դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 
ալբոմներ. նկարներ. էստամպներ (փորա-
գրանկարներ). փորագրանկարներ. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. տոմսեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բրոշյուրներ. ասեղնագործության  
նմուշներ (սխեմաներ). դրոշմակներ 
(կնիքներ). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քարտեր. թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. գրքեր. թղթե 
տոպրակներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գծանկարչական տպագիր 
նյութեր. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). փաթեթավորման թուղթ. 
գրենական պիտույքներ. խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ). լուսանկարներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). արձանիկներ 
պապիեմաշեից. բլանկներ (տպագրված). 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք. 
տպագրական հրատարակություններ. փոս-
տային թուղթ. բուկլետներ. լուսափորա-
գրանկարներ. ամսագրեր (պարբերական). 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
փոստային նամականիշներ. օրացույցներ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյա-
կային պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. 
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրաֆին-
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ների թղթե տակդիրներ. թղթե դրոշներ. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. թղթից 
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. վիսկոզից 
թերթեր փաթեթավորման համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). երաժշտական 
բացիկներ. տեղեկագրեր. թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ). թղթե բաններներ. 
ինքնահոս գրիչներ. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). մատիտներ. ավտոմատ 
մատիտներ. ածխային մատիտներ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). սեղանի թղթե սփռոցներ. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. անձնագրերի կազմեր.  

դաս 18.  այցեքարտերի թղթապանակներ. 
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար. 
թիկնապայուսակներ. արևի հովանոցներ. 
դրամապանակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. տուրիստական 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշե գա լանտերեա). պայուսակներ. կրեդիտ 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
այցեքարտերի պատյաններ. ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ. ճամպրուկներ. տափակ 
ճամպրուկներ.  անվավոր ճամպրուկներ. 
պայու սակներ ալպինիստների համար. ծովափի 
պայուսակներ. կռնապայուսակներ. սպոր տային 
պայուսակներ. ուղեբեռի տեսակավորման 
համար հարմարեցվող պայուսակներ. թամբերի 
հիմնակմախքներ.

դաս 21.  խմոցներ (գուռեր). կերամաններ. 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ սննդա-
մթերքի համար. ապակյա սրվակներ 
(անոթներ). ոռոգման հարմարանքներ. 
ցնցուղներ (այգեգործական). հացի կենցա-
ղային զամբյուղներ. գնդաձև ապակե 
տարողություններ (անոթներ). դույլեր. 
թասեր (անոթներ). խոհանոցային սպասքի 
հավաքակազմեր. կարագամաններ. կափա-
րիչներ կարագամանների համար. գարեջրի 
գավաթներ. անոթներ խմելու համար. 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների 

համար. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ 
մատուցելու համար. օճառամաններ. 
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված 
շշեր. ապակե խցաններ. ապակե գնդեր. 
մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. 
փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի համար. 
կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքներ համար). 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրամաններ. 
կաթսաներ. կենցաղային խեցեգործական 
իրեր. կաղապարներ (խոհանոցային սպասք). 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
բաժակներ (անոթներ). սկահակներ 
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ 
դանակների համար սեղանի սպասքավորման 
համար. կափարիչներ կճուճների համար. 
բյուրեղապակյա ամանեղեն. կաղապարներ 
սառույցի համար. ամանեղեն սնունդը 
ջերմամշակելու համար. խոհարարական 
կաղապարներ. խոհանոցային տախտակներ 
կտրատելու համար. զուգարանի թղթի 
բաշխիչներ. զուգարանի թղթի բաժանիչներ. 
օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված 
ջրի համար. սպասք համեմունքների համար. 
բռնիչներ սպունգների համար. հախճապակյա 
ամանեղեն. ծաղկամաններ. թավաներ. 
կաղապարներ թխվածքի համար. եփելու 
սպասք. սկուտեղ - ափսեներ բանջարեղենի 
համար. խոհանոցային շերեփներ. կենցա-
ղային սպասք. հաց կտրատելու տախտակներ. 
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատու-
փեր զբոսախնջույքների համար. տախտակ-
ներ արդուկելու համար. կենցաղային 
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. 
պղպեղամաններ. ճենապակյա ամանեղեն. 
սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ. կավե 
ամանեղեն. աղբարկղեր. դույլեր սառույցի 
համար. խոհանոցային քերիչներ. կենցաղային 
կամ խոհանոցային տարողություններ. 
աղցանամաններ. աղամաններ. սպասքա-
կազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղներ. 
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատ-
րաստելու մետաղական անոթներ. 
պնակներ. ապուրաման. շաքարամաններ. 
սկահակներ (վազաներ) ճաշասեղանի 
համար. գավաթիկներ. թրմելու թեյամաններ. 
տնային պարագաներ հարդարանքի համար. 
աղբանոթներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
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դանակների, պատառաքաղների և գդալ-
ների. գավաթներ. գեղարվեստական իրեր 
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. ափսեներ. ապակե 
արկղեր. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. թեյը 
թրմելու գնդիկներ. սուրճի սպասքակազմեր 
(սեղանի սպասք). ջրամանների ոչ թղթե և ոչ 
մանածագործվածքից տակդիրներ. կենցա-
ղային զամբյուղներ. կենցաղային սկուտեղներ. 
կափարիչներ ամանների համար. ամանների 
տակդիրներ (սեղանի սպասք). սափորներ 
(կժեր). խոհանոցային տարողություններ. 
խոհանոցային սպասք. խոհանոցային սպասք 
սնունդ պատրաստելու համար. ոչ էլեկտրական 
սրճամաններ. սրվակներ. գարեջրի կափարի չով 
գավաթներ. սպասք բուսական յուղի և քացախի 
համար. փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու 
համար. ձողիկներ կոկտեյլների համար. 
դանակներ թխվածքներ կտրելու համար 
(խոհանոցային պարագաներ). բաժակներ 
ըմպելիքների համար. գդալներ խառնելու համար 
(խոհանոցի սպասք). զամբյուղների թղթերի 
համար. ձողիկներ խմելու համար. ձողիկներ 
համտեսելու համար. բազմակի օգտագործման 
սառցե գնդիկներ. ունելիներ աղցանի համար. 
սպասքի շերեփներ. պաղպաղակի գդալներ. 
փոքրիկ խոզանակներ եղունգների համար. 
հարդարանքի խոզանակներ. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար. սափրվելու 
վրձիններ. դիմահարդարման վրձիններ. թար-
թիչների խոզանակներ.      

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ. 
գդակներ. տրիկոտաժեղեն. հագուստի օձիքներ. 
կաշնեներ. թասակներ (գլխարկ). գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք).  հովարներ գլխարկների համար. շալեր. 
սվիտերներ. պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. հանովի օձիքներ. ականջակալներ 
(հագուստ). փողկապներ. վզպատներ. շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. գլխաշոր, որը ծածկում 
է պարանոցը և ուսերը. գոգնոցներ (հագուստ). 
համազգեստ. գլխակապեր (հագուստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. բազկապատներ. անջրանցիկ 
հագուստ. 

դաս 28. օղակներով խաղեր. խաղային 
կոնստրուկտորներ. շաշկի (խաղ). շախմատ. 
տնային խաղեր. խաղեր. կեգլի (խաղ). 
տրիկտրակ. նարդի. սարքեր խաղերի համար. 
սեղանի խաղեր. ջոյստիկներ տեսախաղերի 
համար. շարժական խաղեր և խաղալիքներ, 
որոնք ներառում են հեռահաղորդակցության 
գործառույթներ. 

դաս 31. ծառեր. ծառերի բներ. թփուտներ. 
բնական ծաղիկներ. ծիլեր բուսաբանական 
նպատակների համար. սերմեր տնկելու համար. 
բույսեր. ծաղիկների սոխուկներ.

դաս 35. գովազդային նյութերի տարա-
ծում. գովազդային նյութերի առաքում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. ռադիո-
գովազդ. հեռուստագովազդ. գովազդ փոստով. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով.

դաս 39. թափոնների փոխադրում և 
պահում.

դաս 40. աղբի և թափոնների կրկնական 
մշակում. թափոնների մշակում (վերամշակում). 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի 
և թափոնների այրում. թափոնների և 
վերամշակված նյութի տեսակավորում 
(վերամշակում). թափոնների վերականգնում. 
էներգիա արտադրելու ծառայություններ. 

դաս 41. տեքստային նյութերի հրա-
պարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
գրքերի հրատարակում. շոուների արտա-
դրություն. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազ-
մա կերպում և անցկացում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
տեսագրությունների մոնտաժում. վարպետաց 
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դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի).  սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
թատերականացված ներկայացումներ. թան-
գարանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ, 
ցուցահանդեսներ). գործնական հմտու-
թյունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. ձայնագրությունների ստուդիաների 
ծառայություններ. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. նոու-հաու փոխանցում 
(ուսուցում).

դաս 42. խորհուրդներ էներգիայի խնա-
յողության հարցերով. 

դաս 44. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների վնասակար ազդեցության 
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
այգեգործություն. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. բուծարանագետների ծառայու-
թյուններ. ծառերի վիրաբուժություն. լանդ-
շաֆտային դիզայն. անտառազանգվածի 
վերականգնում:

____________________

(210) 20190629 (111) 29702
(220) 03.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 03.04.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «ЗОЛОТО 
ЕРЕВАНА» բառա կապակցությունից ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքայի նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին և շագանակագուևյն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20190689 (111) 29703
(220) 09.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 09.04.2029
(730) Սանոֆի Պաստյող, FR 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 5.  դեղագործական արտադրանք, 
պատվաստանյութեր:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190693 (111) 29704
(220) 09.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 09.04.2029
(730) Ռոբերտ ՄըքԲրայդ Լթդ, GB 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. oծանելիք. եթերային 

յուղեր. ոչ բժշկական հարդարանքի միջոցներ. 
մազերի լոսյոններ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. ներկանյութեր մորուքի 
և բեղերի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. սափրվելու լոսյոններ. կրեմներ. 
սափրվելու կրեմներ և ժելեր. մաշկի կրեմներ. 
մաշկի խոնավացնող միջոցներ. ատամի 
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մածուկներ. ատամի փոշիներ. շամպուններ. 
տալկի փոշի. մազերի լավորակիչներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական կրեմներ. 
կոսմետիկական դիմակներ. մազերի 
հարդարման ժելեր. լաքեր մազերի համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. մազերի ներկման պատրաստուկներ. 
լաքեր եղունգների համար. պատրաստուկներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. հոտա-
զերծիչներ անձնական օգտագործման համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190722  (111) 29705
(220) 11.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 11.04.2029
(730) Վարդան Սամվելի Ժամհարյան, Երևան, 
Բաբաջանյան 27, բն. 35, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

դաս 3. օծանելիք.
դաս 35. օծանելիքների մանրածախ 

վաճառք:
____________________

(210) 20190747  (111) 29706
(220) 15.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 15.04.2029
(730) «Գ.Ս. վայն քոմփանի» ՍՊԸ, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 5/11, AM 
(442) 02.05.2019

(540) 

(511) 
դաս 33.  անանուխի թրմօղի.  սպիրտային 

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

____________________

(210) 20190754  (111) 29707
(220) 15.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 4. պինդ վառելանյութ. պատրույգներ  

գազի լամպերի համար, այդ թվում`  ցանց-
պատրույգներ գազի լամպերի համար. չոր 
վառելանյութ.



ԳՅՈՒՏԵՐ

76

ՄԱՍ 1

76

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 19

դաս 5. լրացված դեղատուփեր.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
մետաղական շարժական կառուցվածքներ. 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
մետաղական կեռեր. մետաղական կեռեր 
խարույկի պարագաների համար, այդ թվում` 
կաթսայիկների, կաթսաների, ճոպանների 
համար.  մետաղական եռոտանիներ. 
մետա ղական եռոտանիներ խարույկի 
պարագաները կախելու  համար, այդ թվում` 
կաթսայիկների, կաթսաների, ճոպանների 
համար. մետաղական փականքներ, այդ 
թվում` տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղյա բանալիներ փականքների համար. 
մետաղական կանիստրներ. կարաբիններ.  
աղեղներ վրանների համար.  խարույկը քամուց 
պաշտպանելու մետաղական վահաններ. 
մետաղական ցանցեր. 

դաս 8. սեղանի սպասք, մասնավորապես` 
պատառաքաղներ, գդալներ, դանակներ. 
դանակներ (ձեռքի գործիքներ). գրչահատ 
դանակներ. որսորդական դանակներ. 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. թիեր 
(ձեռքի գործիքներ). սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ.  դանակ սրելու գործիքներ. ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ.

դաս 9. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հեռադիտակներ. կշեռքներ. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. կողմնացույցներ. էլեկտրա-
կան ձայնահաններ (ադապտերներ). ռադիո-
հաղորդիչներ. ազդանշանային լապտերներ. 
չափիչ ժապավեններ երկարությունը չափելու 
համար.  դինամո ռադիոընդունիչներ. 
փրկարար բաճկոնակներ. ընդունիչ-հաղորդիչ 
ռադիոկայաններ.

դաս 10. ականջի վիրախծուծներ (ականջը 
պաշտպանելու հարմարանքներ).

դաս 11. ջերմակներ ոտքերի համար. 
ջերմակներ ձեռքերի համար. կենցաղային 
էլեկտրական օդափոխիչներ. կենցաղային 
օդափոխիչներ, այդ թվում` կոմպակտ. լամպեր 
ընդգրկված 11-րդ դասում. գրպանի էլեկտրա-
կան լապտերներ. լուսավորման լապտերներ. 
լապտերներ ընդգրկված 11-րդ դասում. 
կրակարաններ (մանղալներ). գրիլ-ցանցեր. 
այրոցներ. խարույկ վառելու պարագաներ 
սնունդը խարույկի վրա պատրաստելու համար, 

մասնավորապես` վառիչներ, հրահաններ. 
հերմետիկ տոպրակներով ճամփորդական 
ցնցուղներ. լապտերներ ավտոմեքենաների 
համար. ճակատի լապտերներ.

դաս 16. հերմետիկ պլաստմասսայե 
տոպրակներ փաթեթավորելու համար. թղթե 
անձեռոցիկներ.

դաս 17. ռետինե հերմետիկ տոպրակներ 
փաթեթավորման համար.

դաս 18. կաշի և կաշվից նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք չեն 
վերաբերվում այլ դասերին. կենդանիների 
կաշիներ. ճամփորդական սնդուկներ, 
ճամպրուկներ. արևի և անձրևի հովանոցներ, 
կոթեր. ձեռնափայտեր (գավազաններ).   զբո-
սանքի ձեռնափայտեր. թիկնապայուսակներ.  
մանկական թիկնապայուսակներ. պայուսակներ,  
որոնք ընգրկված են տվյալ դասում. դատարկ 
պիտույքատուփեր կոսմետիկայի համար. 
քսակներ. օղակներ ձեռնափայտերի 
(գավազանների) համար. ծայրապանակներ 
ձեռնափայտերի (գավազանների) համար. 
պատյաններ ձեռնափայտերի (գավազանների) 
համար.  պատյաններ թիկնապայուսակների 
համար. անջրանցիկ տուփեր: 

դաս 20. ոչ մետաղական ցցիկներ վրան ների 
համար. կահույք քեմփինգի համար, այդ թվում` 
աթոռներ, բազկաթոռներ, մահճակալներ, 
սեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
(պահեստավորման և տեղափոխման համար). 
ներքնակներ. փչովի բարձեր. քեմփինգային 
խոհանոցներ (կահույք քեմփինգի համար).

դաս 21. շիշ բացելու հարմարանքներ. 
պղպեղամաններ. խոհանոցային տախտակ-
ներ կտրատելու համար. աղամաններ. 
ափսեներ. գավաթիկներ. գավաթներ. 
խոհանոցային շերեփներ. ոչ էլեկտրական 
թեյամաններ. կաթսայիկներ. կաթսա-
ներ. կերակրակաթսաներ. ճաշամաններ 
(թասեր). ամանեղենի հավաքակազմեր. 
գրիլներ քեմփինգի համար. բաժակներ 
(անոթներ). թերմոսներ. եռոտանիներ 
գրիլի համար. տափաշշեր. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) պարկեր. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) պայուսակներ. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) կոնտեյներներ. ոչ 
էլեկտրական դյուրակիր սառցապահարան-
ներ. ջերմամեկուսիչ տարողություններ  
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ըմպելիքների և սննդամթերքի համար. 
դույլեր. գրիլներ, ռաշպերներ (խոհանոցային 
սպասք). ամանեղենի հավաքակազմով 
թիկնապայուսակներ զբոսախնջույքների 
համար.    ամանեղենի հավաքակազմով 
պայուսակներ զբոսախնջույքների համար. 
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար. ամանեղեն. 
հավաքակազմեր զբոսախնջույքների համար. 
տախտակներ կտրատելու համար. սպասքի 
շերեփներ. թերմոս-բաժակներ.

դաս 22. ճոպաններ, առասաններ, 
պարաններ. բրեզենտ. պարաններ. ոչ 
մետաղական ճոպաններ. մանածագործական  
պարկեր փաթեթավորման համար. պարկեր 
խառը ապրանքներ  տեղափոխելու և 
պահես տավորելու համար. ոչ մետաղական 
ծածկարաններ. վրաններ. տենտեր. ցանց-
ծուղակներ կենդանիների համար. քողարկման 
ցանցեր. ձկնորսական ցանցեր.  վրաններ 
տուրիստների համար. ցանցաճոճ. կանգնակ-
ներ վրանների համար.

դաս 23. կարի թելեր և մանվածքաթել, 
մանվածք և դրանցից հավաքակազմեր 
տուրիստական հանդերձանքի վերանորոգման 
համար.

դաս 24. գործվածքներ  և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն  այլ 
դասերում,  անկողնու և սեղանի ծածկոցներ. 
վերմակներ, ծածկոցներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
մանածագործական նյութեր. քնապարկեր. 
ներդրակներ քնապարկերի համար. մոլեսկին 
(գործվածք). բարձերեսներ. ներքնակերեսներ. 
զբոսախնջույքների պլեդներ. սրբիչներ. 
կոմպրեսիոն տոպրակներ  քնապարկերի 
համար.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
դաս 26. ասեղներ կարի համար. սևեռակ 

– ճարմանդներ. մատնոցներ. ճարմանդներ 
(հագուստի պարագաներ). կոճակներ. կարի 
ասեղներ, մատնոցներ, կարկատաններ և 
դրանցից հավաքակազմեր, որոնք ընդգրկված 
են 26-րդ դասում և նախատեսված են 
տուրիստական հանդերձանքի վերանորոգման 
համար.

դաս 27. տուրիստական գորգեր. ինքնա-
փչվող գորգեր.

դաս 28. խաղեր.  խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 35. գովազդ. ներմուծման-արտա-
հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ապրանքների ցուցադրում  
գովազ դային նպատակներով. մանրածախ և 
մեծածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. ապրանքների առաջխաղացում 
երրորդ անձանց համար. նմուշների տարածում. 
տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ 
անձանց համար (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում 
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու 
կամ ձեռք բերելու հարմարավետության 
համար. առցանց խանութների ծառայություն-
ներ.  ապրանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190760 (111) 29708
(220) 15.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Ռուզաննա Հովհաննիսյան, Երևան, 
Անդրանիկի 27, բն. 26, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. 
դաս 35. հագուստի վաճառք:

____________________

(210) 20190787  (111) 29709
(220) 17.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 17.04.2029
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(730) «Էլեկտրոնային վճարային համակարգերի 
զարգացման ասոցիացիա» հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Կիևյան 16, 814 
սենյակ, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «AMD», «RUR», «USD», «EURO» և «YEN» 
արժույթների կարճ անվանումները և դրանց 
նշան ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, նարնջագույն, կապույտ, մոխրագույն 
և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով:

____________________

(210) 20190791  (111) 29710
(220) 17.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 17.04.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մետալիկ մանուշակագույն և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:

____________________
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(210) 20190805 (111) 29711
(220) 19.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 19.04.2029
(730) «Իմպ-էքս թրեյդինգ» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, ք. Աբովյան, Հատիսի 1/68, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «Meat Product» և «SINCE 2019» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն (RGB 75/60/30) և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս. սառեցված մսային կիսա-
ֆաբրիկատներ. կոտլետ. կոտլետներ բուրգերի 
համար:

____________________

(210) 20190824 (111) 29712
(220) 23.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 23.04.2029
(730) «Թաշջյան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 26/7 բն., AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 

կիսակոշիկներ. կոշկերեսներ. սպորտային 
կոշիկներ. սպորտային կիսակոշիկներ. 
կրկնակոշիկներ. կոշիկների կրկնատակեր. 
սանդալներ:

____________________

(210) 20190839 (111) 29713
(220) 26.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 26.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում: 

____________________

(210) 20190845 (111) 29714
(220) 26.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 26.04.2029
(730) «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 47, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «SWEET» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

____________________
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(210) 20190878 (111) 29715
(220) 30.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 30.04.2029
(730) Տաթևիկ Երզնկյան, Երևան, Նորաշեն, շ. 
28, բն. 14, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների և 

վարսավիրանոցների ծառայություններ. մատ-
նա հարդարում. մազերի պատվաստում. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
դաջում. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. մազահեռացում մոմով 
(էպիլյացիա). պիրսինգ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190881  (111) 29716
(220) 30.04.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 30.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում:  

____________________

(210) 20190927  (111) 29717
(220) 03.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 03.05.2029

(730) «Ար-քիմ»  ՍՊԸ, Երևան, Յան Ռայնիսի 
13/9, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող, մաքրող միջոցներ, 

բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկա կան նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. 
օճառներ. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. կենցաղային քիմիա-
կան գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի 
համար. ժավելաջուր. օճառածառի կեղև լվացքի 
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. կենցաղային 
հակաստատիկներ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար. կենցաղային հակադիրտեր. 
լվացքի սոդա. մաքրելու համար սոդա. 
բծերը հանելու միջոցներ. պատրաստուկներ 
մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). քսուքներ 
ողորկման համար. օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. մոմեր կահույքի և 
հատակների փայլեցման համար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20190956 (111) 29718
(220) 08.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 08.05.2029
(730) Սամվել Օհանյան, Արմավիրի մարզ, գ, 
Փարաքար, Ազնավուրի փ., տուն 67, AM 
(442) 03.06.2019
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(540) 

(526) «SHAURMA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպի տակ, կանաչ, ծիրանագույն և շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի սպասարկման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190968 (111) 29719
(220) 10.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 10.05.2029
(730) «Ռեգուլուս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 43, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20190983 (111) 29720
(220) 13.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 13.05.2029
(730) Արթուր Վարդապետյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Փարաքար, Ռոբերտ Գասպարյան փ., 
տուն 33, AM 

(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 

(ուսումն ական կամ զվարճալի). շոուների 
արտադրություն. գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20191013  (111) 29721
(220) 16.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 16.05.2029
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20191015  (111) 29722
(220) 16.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 16.05.2029
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 03.06.2019
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(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20191021  (111) 29723
(220) 17.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 17.05.2029
(730) «Մեդիա նախաձեռնությունների 
կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Արշակունյաց 3, 3-րդ 
հարկ, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. խաղային գրառված ծրագրեր 

համակարգիչների համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20191022  (111) 29724
(220) 17.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 17.05.2029
(730) «Մեդիա նախաձեռնությունների 
կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Արշակունյաց 3, 3-րդ 
հարկ, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթ ների կազ մակերպում. կրթա-
դաստիա րակչական ծառայություններ. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. կոնֆերանսների կազմակեր-
պում և անցկացում. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթության նպատակներով. թանգարան-
ների ծառայություններ (շնորհանդես ներ, 
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառությամբ գովազդայինի. 
տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20191023  (111) 29725
(220) 17.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 17.05.2029
(730) «Մեդիա նախաձեռնությունների 
կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Արշակունյաց 3, 3-րդ 
հարկ, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. խաղային գրառված ծրագրեր 

համակարգիչների համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

կրթադաստիարակչական ծառայություն-
ներ. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակ-
ներով. թանգարանների ծառայություն-
ներ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:

____________________
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(210) 20191024  (111) 29726
(220) 17.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 17.05.2029
(730) «Մեդիա նախաձեռնությունների 
կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Արշակունյաց 3, 3-րդ 
հարկ, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. խաղային գրառված ծրագրեր 

համակարգիչների համար.
դաս 28. սեղանի խաղեր. 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ. 

____________________

(210) 20191080  (111) 29727
(220) 22.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ինտերավտո» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց պող. 25-1 բ, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:
____________________

(210) 20191094  (111) 29728
(220) 23.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 23.05.2029

(730) «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ, 
Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (RGB-11,44,91, CMYK-100, 89, 36, 30, 
HEX-#0b2c5b) և սպիտակ (RGB-255, 255, 255, 
CMYK-000, 00, 00, 00, HEX-#ffffff)  գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բորսայական միջնորդություն. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ): 

____________________

(210) 20191101  (111) 29729
(220) 23.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Սերգեյ Նավասարդյան, Երևան, Ամիրյան 
18ա, բն. 83, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 42. քիմիական անալիզ.  նավթային 

հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով.  ճարտարապետա-
կան ծառայություններ.  հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում.  ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավառում.  
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում.  
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
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հարցերով.  հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում.  տեխնիկա-
կան հետազոտություններ.  նավթահորերի 
հսկողություն.  հետազոտություններ կոս-
մետոլոգիայի բնագավառում.  ինտերիերի 
ձևավորում.  արդյունաբերական դիզայն.  
դիզայ ներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում.  նյութերի 
փորձարկումներ.  տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում.  համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում.  նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում.  հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում.  հետազոտություն-
ներ մեխա նիկայի բնագավառում.  
մանա ծագործական արտադրանքի 
փորձար կումներ.  երկրաբանական հետա-
խուզում.  հետազոտություններ երկրա-
բանության բնագավառում.  արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության 
որոշում.  չափաբերում (չափումներ).  
ծրագրային ապահովման մշակում.  
ծրագրային ապահովման արդիականացում.  
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում.  
հագուստի մոդելավորում.  գեղարվեստական 
դիզայն.  որակի հսկողություն.  ծրագրային 
ապահովման վարձույթ.  հետազոտություն-
ներ կենսաբանության բնագավառում.  
քաղաքների հատակագծերի կազմում.  
ճարտարագիտական փորձաքննություն.  
համա  կարգ չային համակարգերի նախագծում.  
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկա-
կան վերահսկողություն.  համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում.  տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա.  վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար.  համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի).  համակարգ-
չային ծրագրային ապահովման տեղակայում.  
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման.  խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով.  վեբ-
սերվերների վարձույթ.  տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից.  խորհուրդներ էներգիայի խնայողու-
թյան հարցերով.  հետազոտություններ շրջակա 

միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.  
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում.  փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում).  ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռա գրաբանություն).  ջերմոցային 
գա զերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում.  
անտառի որակի գնահատում.  բրդի որակի 
գնահատում.  հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.  
ջրի անալիզ.  գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ.  աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում.  վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն.  ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն.  տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում 
խորհրդատվություն.  սերվերների տեղա-
վորում, սերվերների հոսթինգ.  կլինիկական 
փորձարկումներ.  տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ.  տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում.  համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով.  աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ.  «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ.  տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում.  տեխնոլոգիական հարցե-
րով խորհրդատվություն.  համակարգչային 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդա տվական ծառայություններ.  
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ.  
եղանակի տեսության ծառայություններ.  
համակարգչային անվտանգության ոլոր-
տում խորհրդատվություն.  տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում.  ինտերիերի 
դիզայն.  բջջային հեռախոսների ապակողպում.  
համակարգչային համակարգերի մոնիտո րինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար.  
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլոր տում).  խորհրդա-
տվություն համա ցանցային անվտանգության 
հարցերով.  խորհրդատվություն տվյալ ների 
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անվտանգության հարցերով.  խորհրդա-
տվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով.  համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ 
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար.  անձնական տվյալների էլեկտրո-
նային վերահսկում համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար.  վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար.  ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակ-
ման շրջանակներում.  հարթակ որպես 
ծառայություն (PAAS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտա-
կան և տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնագրային քարտեզա գրման 
ոլորտում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետազո-
տություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20191102  (111) 29730
(220) 23.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Սերգեյ Նավասարդյան, Երևան, Ամիրյան 
18ա, բն. 83, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 42. քիմիական անալիզ.  նավթային 

հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով.  ճարտարապետական 
ծառայություններ.  հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում.  ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավառում.  
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում.  
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով.  հատակագծերի մշակում շինա-
րարության բնագավառում.  տեխնիկական 
հետազոտություններ.  նավթահորերի հսկո-
ղություն.  հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում.  ինտերիերի 
ձևավորում.  արդյունաբերական դիզայն.  դիզայ-
ներների ծառայություններ փաթեթա վորման 
բնագավառում.  նյութերի փոր ձարկումներ.  
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում.  
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.  
նավթի հանքավայրերի հետախուզում.  հետա-
զոտություններ ֆիզի կայի բնագավառում.  
հետազոտություն ներ մեխա  նի կայի բնագավա-
ռում.  մանա ծագործական արտադրանքի 
փոր ձար կումներ.  երկրաբանական հետա-
խուզում.  հետազոտություններ երկրա-
բանության բնագավառում.  արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որո-
շում.  չափա բերում (չափումներ).  ծրա-
գրային ապահովման մշակում.  ծրագրային 
ապահովման արդիականացում.  խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
մշակման և զարգացման ոլորտում.  
հագուստի մոդելավորում.  գեղարվեստական 
դիզայն.  որակի հսկողություն.  ծրագրային 
ապահովման վարձույթ.  հետազոտություններ 
կենսաբանության բնագավառում.  քաղաք-
ների հատակագծերի կազմում.  ճար-
տարագիտական փորձաքննություն.  
համա կարգչային համա կարգերի նախագծում.  
ավտո մոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն.  համակարգչային ծրա-
գրերի բազմացում.  տվյալների կամ փաս-
տաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրոնային կրիչի վրա.  վեբ-կայքերի ստեղ-
ծում և տեխնիկական սպասարկում եր րորդ 
անձանց համար.  համակարգչային կայ քերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի).  համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում.  
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տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման.  խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով.  վեբ-
սերվերների վարձույթ.  տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.  
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով.  հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.  
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում.  փաստաթղթերի թվայնա-
ցում (տեսածրում).  ձեռագրի վերլուծու-
թյուն (ձեռա գրաբանություն).  ջերմոցային 
գազերի արտա նետումների կրճատման 
հետ կապ ված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում.  
անտառի որակի գնահատում.  բրդի որակի 
գնահատում.  հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.  
ջրի անալիզ.  գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ.  աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում.  վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն.  ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն.  տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն.  սերվերների տեղավորում, սերվեր-
ների հոսթինգ.  կլինիկական փորձարկումներ.  
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ.  տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում.  համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով.  աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ.  «ամպային» 
տեխնո լոգիաների ծառայություններ.  տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում.  տեխնոլոգիական հարցե-
րով խորհրդատվություն.  համակարգչային 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդա տվական ծառայություններ.  հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդատվական ծառայություններ.  
եղանակի տեսության ծառայություններ.  
համակարգչային անվտանգության ոլոր-
տում խորհրդատվություն.  տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում.  ինտերիերի 
դիզայն.  բջջային հեռախոսների ապակող պում.  

համակարգչային համակարգերի մոնի տորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար.  
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություն ներ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիա ների ոլոր տում).  խորհրդատվու-
թյուն համա ցանցային անվտանգության 
հարցերով.  խորհրդատվություն տվյալ-
ների անվտանգության հարցերով.  
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով.  համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ 
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար.  անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով տեղեկա-
տվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար.  վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար.  ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում.  հարթակ որպես ծառա-
յություն (PAAS). համակարգչային 
հար թակ ների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտա-
կան և տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնա գրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում. 
բժշկական հետազոտություններ. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20191108  (111) 29731
(220) 24.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 24.05.2029
(730) Անահիտ Սահակի Սաֆարյան, Երևան, 
Կոմիտաս 1, բն. 25, AM 
(442) 17.06.2019
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(540) 

(526) «CAFE & PASTRY SHOP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մարմնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն. թխվածքաբլիթ. 
հրուշակեղեն. հացաբուլկեղեն. քաղցրավենիք. 
սուրճ.

դաս 35. խմորեղենի, թխվածքաբլիթի, 
հրուշակեղենի, հացաբուլկեղենի, քաղցրա-
վենիքի վաճառք.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191116  (111) 29732
(220) 27.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 27.05.2029
(730) Մասթեր Ֆուդեհ Քո., IR 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) ® նախազգուշական մակնշումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ծամոն (մաստակ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191124  (111) 29733
(220) 29.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.05.2029
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ 
մեքենաներ. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար. մուշտուկներ սիգարների համար. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. մուշտուկ-
ներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրապանակներ. սիգարետ ների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրո-
նային սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
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բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191125  (111) 29734
(220) 29.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.05.2029
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «TOBACCO COMPANY» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ 
մեքենաներ. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար. մուշտուկներ սիգարների համար. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. մուշտուկներ 
սիգարետների համար. սիգարետի մուշ-
տուկների ծայրապանակներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 

լուցկու տուփեր. մոխրամաններ.  թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
վառիչների համար հարմարեցված պատ-
րույգներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191127  (111) 29735
(220) 29.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 29.05.2029
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ 
մեքենաներ. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար. մուշտուկներ սիգարների համար. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
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ծխախոտերը փաթաթելու համար. մուշտուկներ 
սիգարետների համար. սիգարետի մուշ-
տուկների ծայրապանակներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191148  (111) 29736
(220) 31.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 31.05.2029
(730) Ավետիս Արամի Ավետիսյան, Արարատի 
մարզ, գ. Արգավանդ, Ս. Սարգիս Զորավորի փ., 
տուն 37, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «2Park» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ, սպիտակ, մոխրագույն, մուգ 
կա պույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. համակարգչային ծրագրային 
հավել վածներ բջջային հեռախոսների համար:

____________________

(210) 20191150  (111) 29737
(220) 31.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 31.05.2029
(730) Արմեն Եսոյան, Երևան, Վարդանանց 5ա, 
367, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպա-
տաշերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք. 
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալա-
րավարագույրներ. պողպատե թերթեր. 
պողպատե խողովակներ. մետաղական կցիչներ 
հաղորդափոկերի համար. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքներ. մետաղական ծայրա-
փողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի համա-
հալվածք), մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. ալյումինե 
լար. խարսխասալեր. մետաղյա ծայրա-
փողակներ. մետաղական մղլակներ. մետաղյա 
կայմասյուներ. մետաղական ձողեր. 
թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 
դարաններ վայրի գազանների համար. 
կապկպվածքներ բեռների տեղափոխման, 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. հակաշփական համահալվածք. 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե 
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի 
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հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղա-
կան ամրանանյութեր բետոնի համար. անկի-
զելի պահարաններ (մետաղական կամ ոչ 
մետաղական). մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղա կան 
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա-
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. 
մետաղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական 
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ. 
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցա-
վանդակների համար, ձողեր մետաղական 
ցանկապատերի համար. բերիլիում (գլու-
ցինիում). շղթաներ անասունների համար. 
երկեղջյուր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք). 
մետաղական զրահապատվածք. մետաղական 
փականքներ տուփերի համար. մետաղական 
հեղույսներ. բալոններ (մետաղական պահեստա-
րաններ) սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի 
համար. ճանաչման մետաղական ապա-
րանջաններ. պողպատասալեր. կարծր 
զոդանյութեր. մետաղական կցաշուրթեր. 
բրոնզե տապանաքարեր. բրոնզից 
պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղծա-
գործություն). ճոպաններ կախուղիների համար, 
մետաղաճոպաններ կախուղիների համար. 
մետաղական ծայրապանակներ ճոպանների 
համար, մետաղական ծայրապանակներ 
մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական 
միացքներ մետաղաճոպանների համար. 
կադմիում. կախովի կողպեքներ. մետաղական 
թիթեղիկներ սեպապնդման համար. 
մետաղական ծայրապանակներ զբոսանքի 
գավազանների համար. մետաղական 
տարողություններ թթուներ պահելու համար. 
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության 
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում 
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետա-
ղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող 
մետաղական միացուցիչ օղակներ շղթաների 
համար. շինարարական մետաղյա շրջանակներ. 
պատուհանի բլոկներ, պատուհանի անվակներ, 
պատուհանի հոլովակներ. մետաղական 
խողովակներ կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգերի համար. պայտի մեխեր. 
մետաղյա ցցեր, մետաղյա առանցքներ. քրոմ. 
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական 
երիթակներ, մետաղական ճուլկիներ. մետաղյա 
բանալիներ. մեխեր. պաստառամեխեր, հար-

դարման մեխեր. մետաղական դյուբելներ. 
չմշակված կոբալտ. մետաղյա նյութեր 
երկաթուղիների ռելսուղիների համար. 
մետաղական սյուներ կառուցվածքների համար. 
ջրմուղի մետաղական խողովակներ. 
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի 
մետաղական բանկաներ. մետաղյա բեռն-
արկղեր (պահպանման (պահեստավորման) և 
փոխադրման համար). մետաղյա զուգառելսեր. 
մետաղակաղապար (ձուլման արտադրություն). 
զնդաններ. կցվանքային մետաղական 
մակադրակներ կտուրների ջրամեկուսացման 
համար. խողովակների մետաղական 
արմունկներ, խողովակների մետաղական 
ճյուղավորումներ. մետաղական դռներ. 
գոտիները ձգելու մետաղական հարմարանք-
ներ. մետաղական սեղմակներ (պահանգներ). 
մետաղյա կեռեր կաթսայիկների համար. 
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն 
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածքներ. 
լարեր սովորական մետաղներից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե 
օղակներ. անջրանցիկ մետաղյա ամրակապեր. 
մետաղական պահեստարաններ սեղմված 
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի 
քերակներ կեղտը կոշիկի ներբաններից 
հեռացնելու համար. ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակներ. չմշակված կամ 
մասամբ մշակված երկաթ. կցվանքային 
մակադրակներ ռելսերի համար. մետաղական 
պտուտակներ, մետաղական պտուտամեխեր. 
փաթեթվածքներ մետաղե թիթեղից. 
մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ 
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ. 
շինարարական մետաղյա կալունակներ, 
շինարարական մետաղյա բարձակներ. 
մետաղյա սանդուղքներ. լուսամուտի 
մետաղական սողնակներ. մետաղական 
խողովակներ. մետաղական ռելսեր. պատու-
հանների մետաղյա պիտույքակազմեր. 
օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված թուջ. երկաթի հանքաքար. 
դռները փակելու ոչ էլեկտրական հար-
մարանքներ. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիում. 
ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական 
մետաղական ամրան. բույթեր (երկաթեղեն 
իրեր). ունկով հեղույսներ. մետաղական 
փականքներ, բացառությամբ էլեկտրականների, 
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մետաղական փականներ, բացառությամբ 
էլեկտրականների. գալենիտ (հանքանյութ). 
կապարակնիքներ. գերմանիում. մետաղական 
հողմացույցներ. լեռնագնացների կոշիկների 
սեպեր, լեռնագնացների կոշիկների երկաթե 
մեխեր. յուղելու ներագույցներ. մետաղական 
ցանցեր. զսպանակավոր փականքներ, 
զսպանակավոր փականներ. ինդիում. մետա-
ղական խորհրդանշաններ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. մետաղական շերտա-
վարագույրներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված արույր. արտաքին մետաղական 
շերտավարագույրներ, արտաքին մետաղա կան 
լուսամուտափեղկեր. մետաղական հենա-
հարթակներ հրթիռների արձակման համար. 
մետաղական կավարամածներ. մետաղական 
խարտուք. մետաղյա սանդղահեծաններ 
(սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ). 
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ 
պատուհանների միջակապեր. մետաղական 
անվակներ մահճակալների համար, 
մետաղական անվիկներ մահճակալների 
համար. մետաղական մղլակներ. բլյումներ 
(պողպատի գլոցուկ) (մետաղագործություն). 
մագնեզիում. մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ. մետաղական սեղմօղակներ 
կոթերի, բռնակների համար. մետաղական 
կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. 
մետաղական տակդիրներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. մետաղական 
հենահարթակներ բեռների տեղափոխման 
համար, մետաղական տակդիրներ բեռների 
տեղափոխման համար. մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). մետա-
ղական ծածկարաններ (շինարարություն). դռան 
մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ. չմշակ-
ված կամ մասնակի մշակված սովորական 
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ-
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ. 
մետաղական անվակներ կահույքի համար, 
մետաղական անվիկներ կահույքի համար. 
ագուցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն. 
մետաղական հուշարձաններ. մամլակի 
մետաղական շուրթեր. պատերի մետաղական 
երեսապատվածքներ (շինարարություն). նիկել. 
նիոբիում. շինարարական մետաղական 
մակադրակներ ջրամեկուսացման համար. 

տների լույս չարձակող մետաղական համարներ. 
փակոցափեղկեր մետաղական. մետաղական 
ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ. 
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս 
չարձակող մետաղական պանելներ. պատերի 
շինարարական մետաղական երեսվածք. 
մետաղյա կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. 
մետաղական գլդոններ (կառուցվածքներ). 
լեզվակներ փականքների համար. մետաղական 
սյուներ. զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). 
մետաղական հոլովակներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մետաղական ցցիկներ 
վրանների համար. մետաղական առաստաղ-
ներ. մետաղյա հատակներ. շինարարական 
մետաղական պատվածքներ. շրջադարձային 
շրջանակներ (երկաթգծերի համար). կտուրի 
մետաղական կղմինդր. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված կապար. ջրացատկի 
մետաղական աշտարակներ. դռան 
մետաղական բռնակներ. մետաղական գամեր. 
մետաղական դարբասներ, մետաղական 
ճակատամուտք. դռների մետաղական 
լողաթներ, դռների մետաղական ժապավեններ. 
պողպատե տափակ նախապատրաստուկներ, 
դռան մետաղական սողնակներ. մետաղական 
օղակներ բանալիների համար. մետաղական 
հեռագրասյուներ. ցինկ. մետաղական հեծան-
ներ. լայնանիստ մետաղական հեծաններ. 
հավաքովի մետաղական հենահարթակներ. 
երկաթեղեն փոքր իրեր. լույս չարձակող 
ճանապարհային ոչ մեխանիկական, մետա-
ղական նշաններ. մետաղական միացքներ 
խողովակների համար. մետաղալարերը ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). 
փաթեթավորման մետաղական տարո ղու-
թյուններ. մետաղական պահեստարան ներ. 
դռան մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ 
մեխանիկական մետաղական ազդանշաններ. 
շարժական մետաղական ջերմոցներ. 
մետաղական փականքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մետաղական նեցուկներ, 
մետաղական սահմանափակիչներ. մետա-
ղական բունկերներ. զանգուլակներ 
կենդանիների համար, զանգակներ 
կենդանիների համար. զանգուլակներ, զանգեր, 
զանգակներ. մետաղալար զոդման համար. 
մետաղական փականներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի, մետաղական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

92

ՄԱՍ 1

92

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 19

կափույրներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ սովորական մետաղներից. 
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ 
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ 
(դյուրակիր). ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան. 
մետաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, 
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական 
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ. 
ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. 
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր. 
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր 
մետաղական ապակեկալներ. մետաղյա 
պաշտպանող օղակներ, մետաղյա պնդացնող 
օղակներ. մետաղական մեծավանդակներ 
(կառուցվածքներ), ցիրկոնիում. պողպատե 
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածք ներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու մետա-
ղական պանելներ. մետաղական ամրանա-
նյութեր խողովակների համար. շինարարական 
մետաղական ամրանանյութեր. մետաղական 
ամրանանյութեր շարժափոկերի համար. 
սովորական մետաղներից պատրաստ ված 
գեղարվեստական իրեր. մետաղական 
շինարարական շաղախատաշտեր. մետա-
ղական տաշտեր թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավորման 
համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 
տակառների մետաղական օղագոտիներ. 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ 
հեծանիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 

ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ 
շշերի համար, պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար, մետաղական կափարիչներ շշերի 
համար. շշերի մետաղյա կափարիչներ. 
մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակման 
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. 
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր 
եռակցման և զոդման մետաղական ձողեր. 
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռների 
տեղափոխման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. առասաններ բեռները 
փոխադրելու համար. մետաղական կիսան-
դրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ. 
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական 
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական 
հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. 
մետաղական սեղմակներ ճոպանների, 
մետաղա ճոպանների համար. պատուհանների 
մետա ղական շրջանակներ. կարկասներ 
ջերմոցների համար. մետաղյա վրաքաշներ. 
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ. 
կապկպվածքի մետաղական թելեր գյուղա-
տնտեսական նպատակների համար. դռները 
բացելու ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
շինարարական մետաղական սալիկներ. 
հատակի մետաղական սալեր. մետաղական 
դամբարաններ. մետաղական օժանդակ 
պարագաներ դագաղների համար. մետաղա-
կան բեռնատար տակդիրներ. բեռնման 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթգծերի 
վագոնների համար. մետաղական հոդակապեր. 
շինարարական մետաղական հիմնակմախքներ. 
դռան մետաղական շրջանակներ. մետաղյա 
նյութեր ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. 
ծխնելույզների մետաղական գլխանոց ներ. 
մետաղական ջրհորդաններ. ցամաքուրդային 
խողովակների մետաղական կափույրներ. 
մետաղական միջնապատեր. սյուների 
մետաղական պատյաններ նավթահորերի 
համար. մետաղական պահեստարաններ 
հեղուկ վառելիքի համար. շարժական 
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական 
պահեստարաններ. մետաղական ճոպաններ. 
մետաղական քիվեր. քիվերի մետաղական 
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բեկվածքներ, քիվերի մետաղական մոլդինգներ. 
մետաղական անկյունակներ. մետաղական 
պատուհաններ. դռների մետաղապատվածքներ. 
մետաղական անվիկներ բացովի դռների 
համար. մետաղական կափարիչներ դիտա-
հորերի համար. մետաղական տանիքա-
պատվածքներ. կեռեր հերձաքարն (շիֆերը) 
ամրացնելու համար (երկաթեղեն իրեր). 
հագուստի կախարանների մետաղյա կեռիկ-
ներ. չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական 
բաքեր. սանդուղքների մետաղական 
աստիճաններ. ջրհորդան մետաղական 
խողովակներ. ճկուն խողովակները փաթաթելու 
ոչ մեխանիկական թմբկագլաններ. ջրմուղի 
խողովակների մետաղական փականներ. 
շինարարական մետաղական փայտամածներ. 
մետաղյա հենասանդուղքներ. շարժական 
մետաղական նավասանդուղքներ ուղևորների 
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ. 
մետաղական պնդօղակներ. մետաղական 
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար. 
մետաղական ճյուղավորություններ խողովա-
կաշարի համար. մետաղական շրջանակներ 
գերեզմանների համար, մետաղական 
շրջանակներ մահարձանների համար. մետա-
ղական ցանկապատեր. ճկուն խողովակները 
փաթաթելու մետաղական ոչ մեխանիկական 
հարմարանքներ. մետաղյա ցուցանակներ. 
մետաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ. 
անագաթիթեղ. թերթավոր մետաղ. մետա-
ղական փականքներ պորտֆելների համար, 
մետաղական փականքներ պայուսակների 
համար. մետաղական օժանդակ պարագաներ 
կահույքի համար. շինարարական մետաղական 
պանելներ. արձանիկներ սովորական 
մետաղներից. մետաղական ժապավենները 
ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). 
մետաղական ձուլակաղապարներ. մետաղական 
տապանասալեր. մետաղյա մահարձաններ. 
մետաղական ցուցանակներ տապանաքարերի 
համար. գերեզմանների մետաղական 
կոթողներ. մետաղական հուշատախտակներ. 
բուխարիների մետաղական ցանցեր, վառա-
րանների մետաղական ցանցեր. մետաղական 
կանգադարակներ տակառների համար. 
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա-
կալների համար. դռների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ 

բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղական 
միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհային 
վթարային մետաղական ցանկապատեր. 
մետաղյա արկղիկեր, մետաղյա սնդուկներ. 
տարբերիչ մետաղական ցուցանակներ, 
մետաղական անվանատախտակներ. գրանց-
ման մետաղական համարանշաններ, համարի 
գրանցման մետաղական թիթեղներ. կերմետներ 
(խեցեղեն՝մետաղափոշուց և դժվարահալ 
միացություններից). տակառների մետաղյա 
ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտարա-
րությունների համար. կառանման մետաղա կան 
տակառներ. ծխնելույզի մետաղական 
խողովակներ. մետաղական ծխանցքեր. 
մետաղական խողովակներ օդափոխիչ և օդի 
լավորակման հարմարանքների համար. 
մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման և 
փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ 
մեխանիկական մետաղական ձագարներ. 
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից, 
բացառությամբ տպագրականների. մետա-
ղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) 
խողովակա շարերի համար. ճնշումային 
մետաղական խողովակաշարեր. հեռախոսի 
մետաղական խցիկներ. մետաղյա արկղեր 
գործիքների համար. մետաղական արկղեր 
գործիքների համար (դատարկ). մետաղյա 
հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ 
(անիվների բլոկավորման կալուններ). 
պողպատյա ճոպաններ. մոծակապաշտպան 
մետաղական ցանցեր. լեռնագնացների 
մետաղական կեռեր. երկաթե տակդիրներ 
բուխարիների վառելափայտի համար. 
թռչուններին վանող հողմային մետաղական 
սարքեր. մետաղական վանդակներ վայրի 
գազանների համար. փոշենման մետաղներ. 
հրահեստ մետաղյա շինանյութեր. կանաչով 
հյուսապատված տաղավարներ (մետաղական 
կառուցվածքներ). մետաղական ախոռներ. 
մետաղական խոզաբներ. հավաքովի 
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա-
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի 
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր 
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բացելու 
համար. ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. պատերը 
երեսապատելու մետաղական սալիկներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

94

ՄԱՍ 1

94

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 19

մետաղական սալեր ճանապարհի ծածկերի 
համար. շինարարական մետաղական սալեր. 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. ֆոտո-
գալվանական տարրերով ներկառուցված 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ 
լոգարանների համար. տոպրակների 
մետաղական անշարժ բաշխիչներ շների 
մնացորդների համար. 3D– տպագրության 
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. 
մետաղական կեռիկներ պատուհանների 
համար. դռների մետաղական հենարաններ. 
տանիքների մետաղական փորակավոր 
կղմինդրներ. մետաղական ճաղաշարքեր. 
երեսպատման մետաղական պատվածքներ 
կառուցատարրերի համար. շիկագլոցված 
պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. 
շերտահանված մետաղյա ձողեր. ձգված և 
ողորկված մետաղյա ձողեր. պայուսակների 
մետաղյա կախիչներ. մետաղյա նեցուկներ 
կահույքի համար. մետաղյա պիտակներ. 
մետաղյա կանիստրներ (ջրամաններ). 
մետաղյա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար. 
մետաղյա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ). 
մետաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու 
համար. մետաղյա մեխեր կոշիկների համար. 
կոշիկների մետաղյա կրնկատակեր. 
էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. 
մետաղյա ծալովի դռներ. մետաղյա ձուլածոներ 
շինությունների համար. բուխարիների 
մետաղյա դարակներ. տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված մետաղական 
թեք հարթակներ. սովորական մետաղներից 
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. մետաղյա զսպանակավոր դռներ. 
նավթի արտահոսքի համար մետաղյա 
բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր. 
մետաղյա խցաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
բուխարիների մետաղյա ճաղավանդակներ.

դաս 37.  կահույքի խնամք. լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 

կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. հագուստի վերանորոգում. կաշվե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստ ների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հերմե-
տիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպա-
սարկում. վառարանների տեղադրում և 
վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, 
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառու ցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. կահույքի 
վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում. 
ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
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նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. նավա-
հանգիստների կառուցում. կրծողների ոչնչացում. 
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնում. 
սառնարանային սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում. սպիտակեղենի 
արդուկում. կրկնական անագապատում` 
կլայեկում. գամում. տրանսպորտային 
միջոց ների հակակոռոզիական մշակում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցա վորում 
և սպասարկում). հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոց ների 
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, 
այգեգործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
աղյուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի 
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների ռետինա-
ցում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպա-
սարկում և վերանորոգում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում խանգա-
րումների վերացում. ամբողջովին կամ 

մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. արհեստական ձյան 
ծածկույթ ստեղծելու ծառայություններ. 
անվտանգության կողպեքների վերանորո-
գում. արվեստի ստեղծագործությունների 
վերականգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդատվություն շինարարության հար-
ցերով. ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիք-
ների լարում. մալուխների անցկացում, 
տեղադրում. բժշկական գործիքների 
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման 
ծառայություններ. վնասատուների դեմ 
պայքարի ծառայություններ, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ. 
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ.  
շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում. 
թանաքային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191151  (111) 29738
(220) 31.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 31.05.2029
(730) Արմեն Եսոյան, Երևան, Վարդանանց 5ա, 
367, AM 
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(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա-
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք. 
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա-
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե 
խողովակներ. մետաղական կցիչներ 
հաղորդափոկերի համար. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքներ. մետաղական ծայրա-
փողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի 
համահալվածք), մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. 
ալյումինե լար. խարսխասալեր. մետաղյա 
ծայրափողակներ. մետաղական մղլակներ. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական ձողեր. 
թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 
դարաններ վայրի գազանների համար. 
կապկպվածքներ բեռների տեղափոխման, 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. հակաշփական համահալվածք. 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե 
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի 
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղական 
ամրանանյութեր բետոնի համար. անկիզելի 
պահարաններ (մետաղական կամ ոչ 
մետաղական). մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղական 
նեցուկներ, դռների մետաղական 
սահմանափակիչներ. մետաղական տափ-
օղակներ. մետաղյա սևեռակման օղակներ. 
մետաղական ծխնիներ. հատակի մետաղական 
սալիկներ. փշալար. ձողեր մետաղական 
ցանցավանդակների համար, ձողեր 
մետաղական ցանկապատերի համար. 
բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ անասունների 
համար. երկեղջյուր զնդաններ. բաբիտ 
(համահալվածք). մետաղական զրահա-
պատվածք. մետաղական փականքներ 

տուփերի համար. մետաղական հեղույսներ. 
բալոններ (մետաղական պահեստարաններ) 
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար. 
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ. 
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. 
մետաղական կցաշուրթեր. բրոնզե 
տապանաքարեր. բրոնզից պատրաստված 
իրեր (արվեստի ստեղծագործություն). 
ճոպաններ կախուղիների համար, մետաղա-
ճոպաններ կախուղիների համար. մետաղական 
ծայրապանակներ ճոպանների համար, 
մետաղական ծայրապանակներ մետաղա-
ճոպանների համար. ոչ էլեկտրական միացքներ 
մետաղաճոպանների համար. կադմիում. 
կախովի կողպեքներ. մետաղական թիթեղիկներ 
սեպապնդման համար. մետաղական 
ծայրապանակներ զբոսանքի գավազանների 
համար. մետաղական տարողություններ 
թթուներ պահելու համար. արկղիկներ դրամի 
համար՝ պարունակության պահպանվածության 
ապահովմամբ. հաֆնիում (կելտիում). 
մետաղական շղթաներ. մետաղական պաշտ-
պանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական միացուցիչ 
օղակներ շղթաների համար. շինարարական 
մետաղյա շրջանակներ. պատուհանի բլոկներ, 
պատուհանի անվակներ, պատուհանի 
հոլովակներ. մետաղական խողովակներ 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. պայտի մեխեր. մետաղյա ցցեր, 
մետաղյա առանցքներ. քրոմ. ֆեռոքրոմ. քրոմի 
հանքաքար. մետաղական երիթակներ, 
մետաղական ճուլկիներ. մետաղյա բանալիներ. 
մեխեր. պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. 
մետաղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. 
մետաղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների 
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների 
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ. 
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի 
մետաղական բանկաներ. մետաղյա բեռն-
արկղեր (պահպանման (պահեստավորման) և 
փոխա դրման համար). մետաղյա զուգառելսեր. 
մետաղակաղապար (ձուլման արտադրություն). 
զնդաններ. կցվանքային մետաղական 
մակադրակներ կտուրների ջրամեկուսացման 
համար. խողովակների մետաղական 
արմունկներ, խողովակների մետաղական 
ճյուղավորումներ. մետաղական դռներ. գոտի-
ները ձգելու մետաղական հարմարանքներ. 
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մետաղական սեղմակներ (պահանգներ). 
մետաղյա կեռեր կաթսայիկների համար. 
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն 
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածքներ. 
լարեր սովորական մետաղներից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե 
օղակներ. անջրանցիկ մետաղյա ամրակապեր. 
մետաղական պահեստարաններ սեղմված 
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի 
քերակներ կեղտը կոշիկի ներբաններից 
հեռացնելու համար. ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակներ. չմշակված կամ 
մասամբ մշակված երկաթ. կցվանքային 
մակադրակներ ռելսերի համար. մետաղական 
պտուտակներ, մետաղական պտուտամեխեր. 
փաթեթվածքներ մետաղե թիթեղից. 
մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ 
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ. 
շինարարական մետաղյա կալունակներ, 
շինարարական մետաղյա բարձակներ. 
մետաղյա սանդուղքներ. լուսամուտի մետա-
ղական սողնակներ. մետաղական խողովակ-
ներ. մետաղական ռելսեր. պատուհանների 
մետաղյա պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. 
երկաթալար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված թուջ. երկաթի հանքաքար. դռները 
փակելու ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. 
ֆեռովոլֆրամ. շինարարական մետաղական 
ամրան. բույթեր (երկաթեղեն իրեր). ունկով 
հեղույսներ. մետաղական փականքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականների, մետաղական 
փականներ, բացառությամբ էլեկտրականների. 
գալենիտ (հանքանյութ). կապարակնիքներ. 
գերմանիում. մետաղական հողմացույցներ. 
լեռնագնացների կոշիկների սեպեր, 
լեռնագնացների կոշիկների երկաթե մեխեր. 
յուղելու ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. 
զսպանակավոր փականքներ, զսպանակավոր 
փականներ. ինդիում. մետաղական 
խորհրդանշաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մետաղական 
շերտավարագույրներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված արույր. արտաքին մետաղական 
շերտավարագույրներ, արտաքին մետաղական 
լուսամուտափեղկեր. մետաղական 
հենահարթակներ հրթիռների արձակման 
համար. մետաղական կավարամածներ. 

մետաղական խարտուք. մետաղյա 
սանդղահեծաններ (սանդուղքի մասեր). 
լիմոնիտներ (միներալ). կոճղեր սովորական 
մետաղներից. դռների կամ պատուհանների 
միջակապեր. մետաղական անվակներ 
մահճակալների համար, մետաղական 
անվիկներ մահճակալների համար. 
մետաղական մղլակներ. բլյումներ (պողպատի 
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում. 
մետաղական շարժական կառուցվածքներ. 
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, 
բռնակների համար. մետաղական կցորդիչներ 
խողովակների համար. մանգան. մետաղական 
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնման-
բեռնաթափման աշխատանքների համար. 
մետաղական հենահարթակներ բեռների 
տեղափոխման համար, մետաղական 
տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ (սան-
դուղքներ). մետաղական ծածկարաններ (շինա-
րարություն). դռան մետաղական մուրճեր. 
ձեռնաշղթաներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սովորական մետաղներ. մետաղական 
հանքաքար. գործվածքներ մետաղալարից. 
հրակիր մետաղներ. մետաղական անվակներ 
կահույքի համար, մետաղական անվիկներ 
կահույքի համար. ագուցավոր մետաղական 
ցցեր. մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ. 
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի 
մետաղական երեսապատվածքներ (շինա-
րարություն). նիկել. նիոբիում. շինարարական 
մետաղական մակադրակներ ջրամեկուսացման 
համար. տների լույս չարձակող մետաղական 
համարներ. փակոցափեղկեր մետաղական. 
մետաղական ցանկապատեր. մետաղական 
զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ մեխանիկական 
լույս չարձակող մետաղական պանելներ. 
պատերի շինարարական մետաղական 
երեսվածք. մետաղյա կեռիկ-կախիչներ 
հագուստի համար. մետաղական գլդոններ 
(կառուցվածքներ). լեզվակներ փականքների 
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ 
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
մետաղական առաստաղներ. մետաղյա 
հատակներ. շինարարական մետաղական 
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ 
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(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական 
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտա-
րակներ. դռան մետաղական բռնակներ. 
մետաղական գամեր. մետաղական դարբասներ, 
մետաղական ճակատամուտք. դռների 
մետաղական լողաթներ, դռների մետաղական 
ժապավեններ. պողպատե տափակ նախա-
պատրաստուկներ, դռան մետաղական 
սողնակներ. մետաղական օղակներ 
բանալիների համար. մետաղական հեռա-
գրասյուներ. ցինկ. մետաղական հեծաններ. 
լայնանիստ մետաղական հեծաններ. հավա-
քովի մետաղական հենահարթակներ. 
երկաթեղեն փոքր իրեր. լույս չարձակող 
ճանապարհային ոչ մեխանիկական, մետա-
ղական նշաններ. մետաղական միացքներ 
խողովակների համար. մետաղալարերը ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). 
փաթեթավորման մետաղական տարողու-
թյուններ. մետաղական պահեստարաններ. 
դռան մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ 
մեխանիկական մետաղական ազդանշաններ. 
շարժական մետաղական ջերմոցներ. 
մետաղական փականքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մետաղական նեցուկ ներ, 
մետաղական սահմանափակիչներ. մետա-
ղական բունկերներ. զանգուլակներ կենդա-
նիների համար, զանգակներ կենդանիների 
համար. զանգուլակներ, զանգեր, զանգակներ. 
մետաղալար զոդման համար. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի, մետաղական կափույր ներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
արձաններ սովորական մետաղներից. 
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ 
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ 
(դյուրակիր). ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան. 
մետաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, 
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական 
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ. 
ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. 
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր. 
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր 
մետաղական ապակեկալներ. մետաղյա 
պաշտպանող օղակներ, մետաղյա պնդացնող 
օղակներ. մետաղական մեծավանդակներ 
(կառուցվածքներ). ցիրկոնիում. պողպատե 

գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածքներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու 
մետաղական պանելներ. մետաղական 
ամրանանյութեր խողովակների համար. 
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր. 
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի 
համար. սովորական մետաղներից 
պատրաստված գեղարվեստական իրեր. 
մետաղական շինարարական շաղախատաշտեր. 
մետաղական տաշտեր թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր-
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 
տակառների մետաղական օղագոտիներ, 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ 
հեծանիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակ-
ներ շշերի համար, պսակող մետաղական 
խցաններ շշերի համար, մետաղական 
կափարիչներ շշերի համար. շշերի մետաղյա 
կափարիչներ. մետաղական միջոցներ շշերի 
խցանափակման համար. մետաղական 
բռնակներ-սևեռակներ. կարծր եռակցման 
մետաղական ձողեր. կարծր եռակցման և 
զոդման մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր. 
մետաղական փոկեր բեռների տեղափոխման և 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. առասաններ բեռները փոխադրելու 
համար. մետաղական կիսանդրիներ. լողափի 
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մետաղական խցիկներ. ներկելու մետաղա կան 
խցիկներ. մետաղական ոչ էլեկտրական 
ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական հարմա-
րանքներ խողովակների համար. մետաղական 
անուրներ մալուխները և խողովակներն 
ամրացնելու համար. մետաղական սեղմակներ 
ճոպանների, մետաղաճոպանների համար. 
պատուհանների մետաղական շրջանակներ. 
կարկասներ ջերմոցների համար. մետաղյա 
վրաքաշներ. ծխնելույզների մետաղական 
գլխադիրներ. կապկպվածքի մետաղական 
թելեր գյուղատնտեսական նպատակների 
համար. դռները բացելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. շինարարական մետաղա կան 
սալիկներ. հատակի մետաղական սալեր. 
մետաղական դամբարաններ. մետաղական 
օժանդակ պարագաներ դագաղների համար. 
մետաղական բեռնատար տակդիրներ. 
բեռնման մետաղական եզրաչափքեր 
երկաթգծերի վագոնների համար. մետաղական 
հոդակապեր. շինարարական մետաղական 
հիմնակմախքներ. դռան մետաղական 
շրջանակներ. մետաղյա նյութեր ճոպանուղի-
ների ռելսուղիների համար. ծխնելույզների 
մետաղական գլխանոցներ. մետաղական 
ջրհորդաններ. ցամաքուրդային խողովակ ների 
մետաղական կափույրներ. մետաղական 
միջնապատեր. սյուների մետաղական 
պատյաններ նավթահորերի համար. 
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ 
վառելիքի համար. շարժական կառուցվածքներ. 
լողուն մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. 
քիվերի մետաղական բեկվածքներ, քիվերի 
մետաղական մոլդինգներ. մետաղական 
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ. 
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական 
անվիկներ բացովի դռների համար. 
մետաղական կափարիչներ դիտահորերի 
համար. մետաղական տանիքապատվածքներ. 
կեռեր հերձաքարն (շիֆերը) ամրացնելու 
համար (երկաթեղեն իրեր). հագուստի 
կախարանների մետաղյա կեռիկներ. 
չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական 
բաքեր. սանդուղքների մետաղական աստի-
ճաններ. ջրհորդան մետաղական խողովակ ներ. 
ճկուն խողովակները փաթաթելու ոչ 
մեխանիկական թմբկագլաններ. ջրմուղի 

խողովակների մետաղական փականներ. 
շինարարական մետաղական փայտամածներ. 
մետաղյա հենասանդուղքներ. շարժական 
մետաղական նավասանդուղքներ ուղևորների 
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ. 
մետաղական պնդօղակներ. մետաղական 
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար. 
մետաղական ճյուղավորություններ խողովա-
կաշարի համար. մետաղական շրջանակներ 
գերեզմանների համար, մետաղական 
շրջանակներ մահարձանների համար. 
մետաղական ցանկապատեր. ճկուն խողովակ-
ները փաթաթելու մետաղական ոչ 
մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա 
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ. 
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր 
մետաղ. մետաղական փականքներ պորտ-
ֆելների համար, մետաղական փականքներ 
պայուսակների համար. մետաղական օժանդակ 
պարագաներ կահույքի համար. շինարարա կան 
մետաղական պանելներ. արձանիկներ 
սովորական մետաղներից. մետաղական 
ժապավենները ձգելու հարմարանքներ (ձգող 
միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղապարներ. 
մետաղական տապանասալեր. մետաղյա 
մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ 
տապանաքարերի համար. գերեզմանների 
մետաղական կոթողներ. մետաղական 
հուշատախտակներ. բուխարիների մետա-
ղական ցանցեր, վառարանների մետաղական 
ցանցեր. մետաղական կանգադարակներ 
տակառների համար. մետաղական օժանդակ 
պարագաներ մահճակալների համար. դռների 
մետաղյա պիտույքակազմեր. մետաղական 
փականներ բեռնարկղերի համար. կապկպելու 
մետաղական միջոցներ խրձերի համար. 
ճանապարհային վթարային մետաղական 
ցանկապատեր. մետաղյա արկղիկեր, մետաղյա 
սնդուկներ. տարբերիչ մետաղական 
ցուցանակներ, մետաղական անվանա-
տախտակներ. գրանցման մետաղական 
համարանշաններ, համարի գրանցման 
մետաղական թիթեղներ. կերմետներ (խեցեղեն՝ 
մետաղափոշուց և դժվարահալ միացու-
թյուններից). տակառների մետաղյա ծորակներ. 
մետաղական սյուներ հայտարարություն ների 
համար. կառանման մետաղական տակառներ. 
ծխնելույզի մետաղական խողովակներ. 
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մետաղական ծխանցքեր. մետաղական 
խողովակներ օդափոխիչ և օդի լավորակման 
հարմարանքների համար. մետաղական 
նրբաթիթեղ փաթաթման և փաթեթավորման 
համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ մեխանիկական 
մետաղական ձագարներ. տառեր և թվեր 
սովորական մետաղներից, բացառությամբ 
տպագրականների. մետաղական կոլեկտորներ 
(հավաքիչներ) խողովակաշարերի համար. 
ճնշումային մետաղական խողովակաշարեր. 
հեռախոսի մետաղական խցիկներ. մետաղյա 
արկղեր գործիքների համար. մետաղական 
արկղեր գործիքների համար (դատարկ). 
մետաղյա հավանոցներ. արգելակային 
սեղմակներ (անիվների բլոկավորման 
կալուններ). պողպատյա ճոպաններ. մոծակա-
պաշտպան մետաղական ցանցեր. 
լեռնագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե 
տակդիրներ բուխարիների վառելափայտի 
համար. թռչուններին վանող հողմային 
մետաղական սարքեր. մետաղական 
վանդակներ վայրի գազանների համար. 
փոշենման մետաղներ. հրահեստ մետաղյա 
շինանյութեր. կանաչով հյուսապատված 
տաղավարներ (մետաղական կառուցվածքներ). 
մետաղական ախոռներ. մետաղական 
խոզաբներ. հավաքովի մետաղական տներ 
(պատրաստի հավաքակազմեր). մետաղա կան 
սկուտեղներ. փողոցի մետաղական 
ջրհորդաններ. պտուտակավոր մետաղական 
կափարիչներ շշերի համար. ոչ էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. ոչ 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական 
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի 
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական 
սալեր. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
ֆոտոգալվանական տարրերով ներկառուցված 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ 
լոգարանների համար. տոպրակների 
մետաղական անշարժ բաշխիչներ շների 
մնացորդների համար. 3D– տպագրության 
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. 
մետաղական կեռիկներ պատուհանների 
համար. դռների մետաղական հենարաններ. 
տանիքների մետաղական փորակավոր 
կղմինդրներ. մետաղական ճաղաշարքեր. 

երեսպատման մետաղական պատվածքներ 
կառուցատարրերի համար. շիկագլոցված 
պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. 
շերտահանված մետաղյա ձողեր. ձգված և 
ողորկված մետաղյա ձողեր. պայուսակների 
մետաղյա կախիչներ. մետաղյա նեցուկներ 
կահույքի համար. մետաղյա պիտակներ. 
մետաղյա կանիստրներ (ջրամաններ). 
մետաղյա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար. 
մետաղյա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ). 
մետաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու 
համար. մետաղյա մեխեր կոշիկների համար. 
կոշիկների մետաղյա կրնկատակեր. 
էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. 
մետաղյա ծալովի դռներ. մետաղյա ձուլածոներ 
շինությունների համար. բուխարիների 
մետաղյա դարակներ. տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված մետաղական 
թեք հարթակներ. սովորական մետաղներից 
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. մետաղյա զսպանակավոր դռներ. 
նավթի արտահոսքի համար մետաղյա 
բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր. 
մետաղյա խցաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
բուխարիների մետաղյա ճաղավանդակներ.

դաս 37.  կահույքի խնամք. լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
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կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում. 
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հերմե-
տիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպա-
սարկում. վառարանների տեղադրում և 
վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, 
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. կահույքի 
վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում. 
ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. 
նավահանգիստների կառուցում. կրծողների 
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. սառնարանային սարքա-
վորումների տեղադրում և վերա նորոգում. 

սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական 
անագապատում` կլայեկում. գամում. 
տրանսպորտային միջոցների հակա-
կոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
կայաններ (վառելիքով լցավորում և 
սպասարկում). հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
աղյուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի 
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպա-
սարկում և վերանորոգում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում խանգա-
րումների վերացում. ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. արհեստական ձյան 
ծածկույթ ստեղծելու ծառայություններ. 
անվտանգության կողպեքների վերանորո-
գում. արվեստի ստեղծագործությունների 
վերա կանգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդա տվություն շինարարության հարցե-
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րով. ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորա տում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում, 
տեղա դրում. բժշկական գործիքների 
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման 
ծառայություններ. վնասատուների դեմ 
պայքարի ծառայություններ, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ. 
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ.  
շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում. 
թանաքային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191153  (111) 29739
(220) 31.05.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 31.05.2029
(730) Արմեն Եսոյան, Երևան, Վարդանանց 5ա, 
367, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպա-
տաշերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք. 
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
գալարավարագույրներ. պողպատե թերթեր. 
պողպատե խողովակներ. մետաղական կցիչներ 
հաղորդափոկերի համար. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքներ. մետաղական ծայրա-

փողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի 
համահալվածք), մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. 
ալյումինե լար. խարսխասալեր. մետաղյա 
ծայրափողակներ. մետաղական մղլակներ. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական ձողեր. 
թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 
դարաններ վայրի գազանների համար. 
կապկպվածքներ բեռների տեղափոխման, 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. հակաշփական համահալվածք. 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե 
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի 
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղական 
ամրանանյութեր բետոնի համար. անկիզելի 
պահարաններ (մետաղական կամ ոչ 
մետաղական). մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղական 
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա-
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. 
մետաղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական 
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ. 
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցա-
վանդակների համար, ձողեր մետաղական 
ցանկապատերի համար. բերիլիում (գլու-
ցինիում). շղթաներ անասունների համար. 
երկեղջյուր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք). 
մետաղական զրահապատվածք. մետաղական 
փականքներ տուփերի համար. մետաղական 
հեղույսներ. բալոններ (մետաղական պահես-
տա րաններ) սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի 
համար. ճանաչման մետաղական ապա-
րանջաններ. պողպատասալեր. կարծր 
զոդանյութեր. մետաղական կցաշուրթեր. 
բրոնզե տապանաքարեր. բրոնզից 
պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղծա-
գործություն). ճոպաններ կախուղիների համար, 
մետաղաճոպաններ կախուղիների համար. 
մետաղական ծայրապանակներ ճոպանների 
համար, մետաղական ծայրապանակներ 
մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական 
միացքներ մետաղաճոպանների համար. 
կադմիում. կախովի կողպեքներ. մետաղական 
թիթեղիկներ սեպապնդման համար. 
մետաղական ծայրապանակներ զբոսանքի 
գավազանների համար. մետաղական 
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տարողություններ թթուներ պահելու համար. 
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության 
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում 
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետա-
ղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող 
մետաղական միացուցիչ օղակներ շղթաների 
համար. շինարարական մետաղյա շրջանակներ. 
պատուհանի բլոկներ, պատուհանի անվակներ, 
պատուհանի հոլովակներ. մետաղական 
խողովակներ կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգերի համար. պայտի մեխեր. 
մետաղյա ցցեր, մետաղյա առանցքներ. քրոմ. 
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական 
երիթակներ, մետաղական ճուլկիներ. մետաղյա 
բանալիներ. մեխեր. պաստառամեխեր, 
հարդարման մեխեր. մետաղական դյուբելներ. 
չմշակված կոբալտ. մետաղյա նյութեր 
երկաթուղիների ռելսուղիների համար. 
մետաղական սյուներ կառուցվածքների համար. 
ջրմուղի մետաղական խողովակներ. 
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի 
մետաղական բանկաներ. մետաղյա 
բեռնարկղեր (պահպանման (պահեստավորման) 
և փոխադրման համար). մետաղյա զուգառելսեր. 
մետաղակաղապար (ձուլման արտադրություն). 
զնդաններ. կցվանքային մետաղական 
մակադրակներ կտուրների ջրամեկուսացման 
համար. խողովակների մետաղական 
արմունկներ, խողովակների մետաղական 
ճյուղավորումներ. մետաղական դռներ. գոտի-
ները ձգելու մետաղական հարմարանքներ. 
մետաղական սեղմակներ (պահանգներ). 
մետաղյա կեռեր կաթսայիկների համար. 
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն 
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածքներ. 
լարեր սովորական մետաղներից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե 
օղակներ. անջրանցիկ մետաղյա ամրակապեր. 
մետաղական պահեստարաններ սեղմված 
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի 
քերակներ կեղտը կոշիկի ներբաններից 
հեռացնելու համար. ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակներ. չմշակված կամ 
մասամբ մշակված երկաթ. կցվանքային 
մակադրակներ ռելսերի համար. մետաղական 
պտուտակներ, մետաղական պտուտա մեխեր. 
փաթեթվածքներ մետաղե թիթեղից. մետա-
ղական փոստարկղեր. դռան ոչ էլեկտրական 

զանգակներ. անվաբութակներ. շինարարական 
մետաղյա կալունակներ, շինարարական 
մետաղյա բարձակներ. մետաղյա սանդուղքներ. 
լուսամուտի մետաղական սողնակներ. 
մետաղական խողովակներ. մետաղական 
ռելսեր. պատուհանների մետաղյա պիտույքա-
կազմեր. օղակապի երկաթ. երկաթալար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ. 
երկաթի հանքաքար. դռները փակելու ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ. ֆեռոմոլիբդեն. 
ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. 
շինարարական մետաղական ամրան. բույթեր 
(երկաթեղեն իրեր). ունկով հեղույսներ. 
մետաղական փականքներ, բացառությամբ 
էլեկտրականների, մետաղական փականներ, 
բացառությամբ էլեկտրականների. գալենիտ 
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում. 
մետաղական հողմացույցներ. լեռնագնացների 
կոշիկների սեպեր, լեռնագնացների կոշիկների 
երկաթե մեխեր. յուղելու ներագույցներ. 
մետաղական ցանցեր. զսպանակավոր 
փականքներ, զսպանակավոր փականներ. 
ինդիում. մետաղական խորհրդանշաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. մետա-
ղական շերտավարագույրներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված արույր. արտաքին 
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին 
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետա-
ղական հենահարթակներ հրթիռների 
արձակման համար. մետաղական կավարա-
մածներ. մետաղական խարտուք. մետաղյա 
սանդղահեծաններ (սանդուղքի մասեր). 
լիմոնիտներ (միներալ). կոճղեր սովորական 
մետաղներից. դռների կամ պատուհանների 
միջակապեր. մետաղական անվակներ 
մահճակալների համար, մետաղական 
անվիկներ մահճակալների համար. մետա-
ղական մղլակներ. բլյումներ (պողպատի 
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում. 
մետաղական շարժական կառուցվածքներ. 
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, 
բռնակների համար. մետաղական կցորդիչներ 
խողովակների համար. մանգան. մետաղական 
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնման-
բեռնաթափման աշխատանքների համար. 
մետաղական հենահարթակներ բեռների 
տեղափոխման համար, մետաղական 
տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. 
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մետաղական ձեռնասանդուղքներ (սանդուղք-
ներ). մետաղական ծածկարաններ 
(շինարարություն). դռան մետաղական մուրճեր. 
ձեռնաշղթաներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սովորական մետաղներ. մետաղական 
հանքաքար. գործվածքներ մետաղալարից. 
հրակիր մետաղներ. մետաղական անվակներ 
կահույքի համար, մետաղական անվիկներ 
կահույքի համար. ագուցավոր մետաղական 
ցցեր. մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ. 
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի 
մետաղական երեսապատվածքներ (շինա-
րարություն). նիկել. նիոբիում. շինարարական 
մետաղական մակադրակներ ջրամեկուսացման 
համար. տների լույս չարձակող մետաղական 
համարներ. փակոցափեղկեր մետաղական. 
մետաղական ցանկապատեր. մետաղական 
զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ մեխանիկական 
լույս չարձակող մետաղական պանելներ. 
պատերի շինարարական մետաղական 
երեսվածք. մետաղյա կեռիկ-կախիչներ 
հագուստի համար. մետաղական գլդոններ 
(կառուցվածքներ). լեզվակներ փականքների 
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ 
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
մետաղական առաստաղներ. մետաղյա 
հատակներ. շինարարական մետաղական 
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ 
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական 
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտա-
րակներ. դռան մետաղական բռնակներ. 
մետաղական գամեր. մետաղական դարբասներ, 
մետաղական ճակատամուտք. դռների 
մետաղական լողաթներ, դռների մետաղական 
ժապավեններ. պողպատե տափակ 
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական 
սողնակներ. մետաղական օղակներ 
բանալիների համար. մետաղական 
հեռագրասյուներ. ցինկ. մետաղական 
հեծաններ. լայնանիստ մետաղական հեծաններ. 
հավաքովի մետաղական հենահարթակներ. 
երկաթեղեն փոքր իրեր. լույս չարձակող 
ճանապարհային ոչ մեխանիկական, 
մետաղական նշաններ. մետաղական միացքներ 
խողովակների համար. մետաղալարերը ձգելու 

հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). 
փաթեթավորման մետաղական տարողու-
թյուններ. մետաղական պահեստարաններ. 
դռան մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ 
մեխանիկական մետաղական ազդանշաններ. 
շարժական մետաղական ջերմոցներ. 
մետաղական փականքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մետաղական նեցուկներ, 
մետաղական սահմանափակիչներ. մետա-
ղական բունկերներ. զանգուլակներ կենդա-
նիների համար, զանգակներ կենդանիների 
համար. զանգուլակներ, զանգեր, զանգակներ. 
մետաղալար զոդման համար. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի, մետաղական կափույրներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
արձաններ սովորական մետաղներից. 
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ 
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ 
(դյուրակիր). ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան. 
մետաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, 
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական 
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ. 
ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. 
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր. 
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր 
մետաղական ապակեկալներ. մետաղյա 
պաշտպանող օղակներ, մետաղյա պնդացնող 
օղակներ. մետաղական մեծավանդակներ 
(կառուցվածքներ), ցիրկոնիում. պողպատե 
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածքներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու 
մետաղական պանելներ. մետաղական 
ամրանանյութեր խողովակների համար. 
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր. 
մետաղական ամրանանյութեր շարժափո կերի 
համար. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված գեղարվեստական իրեր. 
մետաղական շինարարական շաղախատաշտեր. 
մետաղական տաշտեր թռչունների համար 
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(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավորման 
համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 
տակառների մետաղական օղագոտիներ. 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ հեծա-
նիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ 
շշերի համար, պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար, մետաղական կափարիչներ շշերի 
համար. շշերի մետաղյա կափարիչներ. 
մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակման 
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. 
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր 
եռակցման և զոդման մետաղական ձողեր. 
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռների 
տեղափոխման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. առասաններ բեռ-
ները փոխադրելու համար. մետաղական 
կիսանդրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ. 
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական 
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղա-
կան հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. մետա-
ղական սեղմակներ ճոպանների, մետաղա-
ճոպանների համար. պատուհանների 
մետաղական շրջանակներ. կարկասներ 
ջերմոցների համար. մետաղյա վրաքաշներ. 
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ. 
կապկպվածքի մետաղական թելեր 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
դռները բացելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. շինարարական մետաղական 
սալիկներ. հատակի մետաղական սալեր. 
մետաղական դամբարաններ. մետաղական 
օժանդակ պարագաներ դագաղների համար. 
մետաղական բեռնատար տակդիրներ. 

բեռնման մետաղական եզրաչափքեր երկաթ-
գծերի վագոնների համար. մետաղական 
հոդակապեր. շինարարական մետաղական 
հիմնակմախքներ. դռան մետաղական շրջա-
նակներ. մետաղյա նյութեր ճոպանուղիների 
ռելսուղիների համար. ծխնելույզների 
մետաղական գլխանոցներ. մետաղական 
ջրհորդաններ. ցամաքուրդային խողովակ ների 
մետաղական կափույրներ. մետաղական 
միջնապատեր. սյուների մետաղական 
պատյաններ նավթահորերի համար. 
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ 
վառելիքի համար. շարժական կառուցվածքներ. 
լողուն մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. 
քիվերի մետաղական բեկվածքներ, քիվերի 
մետաղական մոլդինգներ. մետաղական 
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ. 
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական 
անվիկներ բացովի դռների համար. 
մետաղական կափարիչներ դիտահորերի 
համար. մետաղական տանիքապատվածքներ. 
կեռեր հերձաքարն (շիֆերը) ամրացնելու 
համար (երկաթեղեն իրեր). հագուստի 
կախարանների մետաղյա կեռիկներ. 
չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական 
բաքեր. սանդուղքների մետաղական 
աստիճաններ. ջրհորդան մետաղական 
խողովակներ. ճկուն խողովակները փաթաթելու 
ոչ մեխանիկական թմբկագլաններ. ջրմուղի 
խողովակների մետաղական փականներ. 
շինարարական մետաղական փայտամածներ. 
մետաղյա հենասանդուղքներ. շարժական 
մետաղական նավասանդուղքներ ուղևորների 
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ. 
մետաղական պնդօղակներ. մետաղական 
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար. 
մետաղական ճյուղավորություններ խողովակա-
շարի համար. մետաղական շրջանակներ 
գերեզմանների համար, մետաղական 
շրջանակներ մահարձանների համար. 
մետաղական ցանկապատեր. ճկուն 
խողովակները փաթաթելու մետաղական ոչ 
մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա 
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ. 
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր 
մետաղ. մետաղական փականքներ 
պորտֆելների համար, մետաղական 
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փականքներ պայուսակների համար. մետա-
ղական օժանդակ պարագաներ կահույքի 
համար. շինարարական մետաղական 
պանելներ. արձանիկներ սովորական 
մետաղներից. մետաղական ժապավենները 
ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). 
մետաղական ձուլակաղապարներ. մետաղական 
տապանասալեր. մետաղյա մահարձաններ. 
մետաղական ցուցանակներ տապանաքարերի 
համար. գերեզմանների մետաղական 
կոթողներ. մետաղական հուշատախտակներ. 
բուխարիների մետաղական ցանցեր, 
վառարանների մետաղական ցանցեր. 
մետաղական կանգադարակներ տակառների 
համար. մետաղական օժանդակ պարագաներ 
մահճակալների համար. դռների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ 
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղական 
միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհային 
վթարային մետաղական ցանկապատեր. 
մետաղյա արկղիկեր, մետաղյա սնդուկներ. 
տարբերիչ մետաղական ցուցանակ ներ, 
մետաղական անվանատախտակներ. գրանց-
ման մետաղական համարանշաններ, համարի 
գրանցման մետաղական թիթեղներ. կերմետներ 
(խեցեղեն՝մետաղափոշուց և դժվարահալ 
միացություններից). տակառների մետաղյա 
ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտարա-
րությունների համար. կառանման մետաղական 
տակառներ. ծխնելույզի մետաղական 
խողովակներ. մետաղական ծխանցքեր. 
մետաղական խողովակներ օդափոխիչ և օդի 
լավորակման հարմարանքների համար. 
մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման և 
փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ 
մեխանիկական մետաղական ձագարներ. 
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից, 
բացառությամբ տպագրականների. մետա-
ղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) 
խողովակաշարերի համար. ճնշումային 
մետաղական խողովակաշարեր. հեռախոսի 
մետաղական խցիկներ. մետաղյա արկղեր 
գործիքների համար. մետաղական արկղեր 
գործիքների համար (դատարկ). մետաղյա 
հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ 
(անիվների բլոկավորման կալուններ). 
պողպատյա ճոպաններ. մոծակապաշտպան 
մետաղական ցանցեր. լեռնագնացների 

մետաղական կեռեր. երկաթե տակդիրներ 
բուխարիների վառելափայտի համար. 
թռչուններին վանող հողմային մետաղական 
սարքեր. մետաղական վանդակներ վայրի 
գազանների համար. փոշենման մետաղներ. 
հրահեստ մետաղյա շինանյութեր. կանաչով 
հյուսապատված տաղավարներ (մետաղական 
կառուցվածքներ). մետաղական ախոռներ. 
մետաղական խոզաբներ. հավաքովի 
մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). մետաղական սկուտեղներ. 
փողոցի մետաղական ջրհորդաններ. 
պտուտակավոր մետաղական կափարիչներ 
շշերի համար. ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար. ոչ 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական 
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի 
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական 
սալեր. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
ֆոտոգալվանական տարրերով ներկառուցված 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ 
լոգարանների համար. տոպրակների 
մետաղական անշարժ բաշխիչներ շների 
մնացորդների համար. 3D– տպագրության 
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. 
մետաղական կեռիկներ պատուհանների 
համար. դռների մետաղական հենարաններ. 
տանիքների մետաղական փորակավոր 
կղմինդրներ. մետաղական ճաղաշարքեր. 
երեսպատման մետաղական պատվածքներ 
կառուցատարրերի համար. շիկագլոցված 
պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. 
շերտահանված մետաղյա ձողեր. ձգված և 
ողորկված մետաղյա ձողեր. պայուսակների 
մետաղյա կախիչներ. մետաղյա նեցուկներ 
կահույքի համար. մետաղյա պիտակներ. 
մետաղյա կանիստրներ (ջրամաններ). 
մետաղյա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար. 
մետաղյա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ). 
մետաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու 
համար. մետաղյա մեխեր կոշիկների համար. 
կոշիկների մետաղյա կրնկատակեր. 
էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. 
մետաղյա ծալովի դռներ. մետաղյա ձուլածոներ 
շինությունների համար. բուխարիների 
մետաղյա դարակներ. տրանսպորտային միջոց-
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ների համար նախատեսված մետաղական թեք 
հարթակներ. սովորական մետաղներից 
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. մետաղյա զսպանակավոր դռներ. 
նավթի արտահոսքի համար մետաղյա 
բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր. 
մետաղյա խցաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
բուխարիների մետաղյա ճաղավանդակներ.

դաս 37.  կահույքի խնամք. լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. հագուստի վերանորոգում. կաշվե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հերմե-
տիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների 

վերանորոգում և տեխնիկական սպա-
սարկում. վառարանների տեղադրում և 
վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, 
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. կահույքի 
վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում. 
ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխա տանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. 
նավահանգիստների կառուցում. կրծողների 
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. սառնարանային սարքա-
վորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում. սպիտակեղենի արդուկում. 
կրկնական անագապատում` կլայեկում. 
գամում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
կայաններ (վառելիքով լցավորում և 
սպասարկում). հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
աղյուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի 
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մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպա-
սարկում և վերանորոգում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում 
խանգարումների վերացում. ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. արհեստական ձյան 
ծածկույթ ստեղծելու ծառայություններ. 
անվտանգության կողպեքների վերանորոգում. 
արվեստի ստեղծագործությունների 
վերականգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդատվություն շինարարության հարցերով. 
ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում, 
տեղադրում. բժշկական գործիքների 
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման 
ծառայություններ. վնասատուների դեմ 
պայքարի ծառայություններ, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, 
այգեգործական և անտառային տնտեսության. 
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ. 
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ.  

շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում. 
թանաքային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191197  (111) 29740
(220) 06.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 06.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան 
Ասատրյան, Երևան, Աբովյան 34, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

դաս 18. դրամապանակներ. կանացի 
պայուսակներ. պայուսակներ. կրեդիտ 
քարտերի պայուսակներ (դրամապանակներ).

դաս 25. կոշկեղեն. գոտիներ (հագուստ). 
հագուստ. կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. 
սպորտային կոշիկներ. կաշվե հագուստ. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կարճաթև 
(T-ձև մայկաներ). գլխարկներ.

դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20191211  (111) 29741
(220) 10.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 10.06.2029
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(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
34/1, բն. 30, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191212  (111) 29742
(220) 10.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 10.06.2029
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
34/1, բն. 30, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191215  (111) 29743
(220) 11.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 11.06.2029
(730) Եվրոասիա համագործակցություն հիմնա-
դրամ, Երևան, Ազատության պող., 1/21, բն. 23, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. հայտա  րարությունների փակցնում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 

խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնար կությունների կառավարման հարցե-
րում. գործարարության արդյունավետու-
թյան փորձա քննական ծառայություններ. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարե զում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրու-
թյան) հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
շուկայա գիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
տնտեսական կանխատեսում. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. խորհրդատվություն և 
գործերի կառավարում որևէ ոլորտում տեղի 
ունեցող բարեփոխումների (սոցիալական, 
տեղական իշխանությունների հզորացման, 
թափանցիկության և հաշվետվողականության) 
գործընթացի մասին և  տեղեկատվության 
տրամադրում հանրային մասնակցության 
բարձրացման, այնպիսի խնդիրների վեր 
հանման մասին, որոնց լուծումը հնարավոր 
կլինի տալ օնլայն կամ օֆլայն միջոցնե-
րով. գործնական օգնություն  մշակված 
գաղափարներն իրագործելու և սոցիալական 
նորարարություններ ստեղծելու համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
հաղոր դա  գրություն ների փոխանցում. 
հեռուստա  հեռար ձակում. լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ. մալուխային 
հեռուստահեռարձակում. համակարգչային 
տերմինալներով իրագործվող կապ. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրությունների 
և պատկերների փոխանցում.  օպտիկա-
թելքային կապ. արբանյակային կապ. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական կապուղի ների 
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապա-
հովում. ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ 
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պահանջի. լրատվական գործակալություններ. 
հեռուստատեսային հեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ).

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթության նպատակներով. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).  
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում.  ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
ապահովում. մասնագիտական կողմն-
որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով).  մասնագիտական 
վերապատրաստում. հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող 
կրթական ծառայություններ. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. ձայնագրությունների վարձա-
կալություն. կինոֆիլմերի վարձույթ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. գրքերի 
հրատարակում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ընդունիչների վարձույթ. ռադիո և հեռուս-
տա տեսային ծրագրերի մոնտաժում. 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. նվագա-
խմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 

հեռուստատեսային և կինոյի սցենարների 
գրում. չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում 
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության  
միջոցով. հնչյունային օպերատորների 
ծառայություններ միջոցառումների համար. 
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ 
գովազդայինների. կրկնօրինակում. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա-
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. հրապարակումներ էլեկտրո-
նային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում.  ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191217  (111) 29744
(220) 11.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 11.06.2029
(730) Եվրոասիա համագործակցություն հիմնա-
դրամ, Երևան, Ազատության պող., 1/21, բն. 23, 
AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հա յտարարությունների փակցնում. խորհրդա-
տվություն գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործա րարության կառավարման հարցերով.  
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
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կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հար ցերում. գործարարության արդյունավետու-
թյան փորձաքննական ծառայություններ.  
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրու-
թյան) հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասա րակական հարաբերությունների 
բնագա վառում. գործարարության կառավար-
ման խորհրդատվական ծառայություններ. 
շուկայա գիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
տնտեսական կանխատեսում. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. խորհրդատվություն 
և գործերի կառավարում  քաղաքացիական 
հասարակության կայուն զարգացումը խթանելու  
և բարձրացնելու համար.  խորհրդատվություն 
և գործերի կառավարում  քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպություններին 
(ՔՀԿ)՝ որպես բարեփոխումներն առաջ 
մղող և վերահսկող դերակատարների.  
խորհրդատվություն և գործերի կառավարում  
ծառայությունների մատուցումը բարե լավելու 
համար.  խորհրդատվություն և գործերի 
կառավարում  տնտեսական, ժողովրդա-
վարական և սոցիալական ոլորտներում առավել 
արդյունավետ կառավարման համար.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն).  սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 

և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում.  ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով).  
մասնագիտական վերապատրաստում.  
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից 
տրամադրվող կրթական ծառայություններ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191224  (111) 29745
(220) 11.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 11.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Սեյրանի 
Գևորգյան, Երևան, Ա. Ահարոնյան 55, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «Law Office» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 45. փաստաբանական ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական հետազոտու-
թյուններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. իրավաբանական փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. իրավաբանական 
հսկողության ծառայություններ:

____________________

(210) 20191235  (111) 29746
(220) 12.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 12.06.2029
(730) Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 01.07.2019
(310) 018001700   (320) 18.12.2018   (330) EM
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(540) 

(511) 
դաս 35.  գովազդ.  ֆրանշիզային 

ծառայություններ, այն է՝ գործարարության 
ասպարեզում գործերի կառավարման 
աջակցության տրամադրում երրորդ անձանց՝ 
հյուրանոցների, ռեստորանների, գիշերային 
ակումբների, բարերի, սպա սրահների, 
հանգստի ու ժամանցային գոտիների և 
ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ վաճառքի 
խանութների, համատիրությունների, բազմա-
բնակարան շենքերի, կոնֆերանսների 
անցկացման կենտրոնների և համա-
սեփականատերերի կողմից որոշակի 
ժամանակով օգտագործվող հանգստավայրերի 
ստեղծման և գործարկման հարցերով.  գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում, 
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, 
գիշերային ակումբների, բարերի, սպա 
սրահների, հանգստի ու ժամանցային 
գոտիների և ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ 
վաճառքի խանութների, համատիրություն-
ների, բազմաբնակարան շենքերի, 
կոնֆերանսների անցկացման կենտրոնների, 
համասեփականատերերի կողմից որոշակի 
ժամանակով օգտագործվող հանգստավայրերի,  
առողջարանային հանգստյան ակումբների,  
հանգստյան ակումբների, անբաժանելի 
սեփականության իրավունքով ակումբների, 
մասնավոր կացության ակումբների, 
օգտագործման իրավունքով ակումբների ու 
երկարաժամկետ  վարձակալմամբ նախագծերի 
կառավարում և գործարկում երրորդ անձանց 
համար.  մանրածախ վաճառքի խանութների, 
կատալոգներով մանրածախ վաճառքի ու 
առցանց մանրածախ վաճառքի խանութների 

ծառայություններ, այն է՝ նվերների, 
հուշանվերների և հերթապահ խանութների 
ծառայություններ կոսմետիկական խնամքի 
ապրանքների, արդուզարդի պարագաների, 
կենցաղային մեքենաների, ձեռքի գործիքների, 
օպտիկական ապրանքների, խցիկների, 
CD-ների, DVD-ների, կենցաղային էլեկտրական 
և էլեկտրոնային սարքերի, ներառյալ՝ սպիտակ 
ապրանքների (սովորաբար սպիտակ գույնի 
կենցաղային ապրանքներ), ոսկերչական 
իրերի, ժամացույցների, ձեռքի ժամացույց-
ների, թղթագրենական պիտույքների, 
հրատարակչական ապրանքների, անձրևի 
ու արևի հովանոցների, ճամպրուկների, 
պայուսակների վաճառքի ոլորտում.  մանրածախ 
վաճառքի խանութների, կատալոգներով 
մանրածախ վաճառքի ու առցանց մանրածախ 
վաճառքի խանութների ծառայություններ, այն 
է՝ նվերների, հուշանվերների և հերթապահ 
խանութների ծառայություններ կահույքի, 
լոգասենյակի աքսեսուարների, կենցաղային 
տարաների ու պարագաների, խոհանոցային 
սպասքի և սարքավորումների, այգեգործա-
կան սարքավորումների ու պարագաների 
վաճառքի ոլորտում.  մանրածախ վաճառքի 
խանութների, կատալոգներով մանրածախ 
վաճառքի ու առցանց մանրածախ վաճառքի 
խանութների ծառայություններ, այն է՝ 
նվերների, հուշանվերների և հերթապահ 
խանութների ծառայություններ կահավորման 
իրերի, մահճակալների, ներքնակների, 
անկողնային պարագաների, անկողնային 
սպիտակեղենի, սրբիչների, գործվածքների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
գալանտերեայի ապրանքների, խաղերի ու 
խաղալիքների, սպորտային սարքավորումների, 
սննդամթերքի, ըմպելիքների (խմիչքների), 
գինիների, ծաղիկների ու կաշվե իրերի, այն 
է՝ էջանիշների, պայուսակների, կանացի 
պայուսակների, դրամապատակների, քսակ-
ների, ճամփորդական ճամպրուկների, 
բեռնապիտակների, բանալիների պատյանների 
և բանալիների օղակների վաճառքի 
ոլորտում.  մանրածախ վաճառքի առցանց 
ծառայություններ.  կատալոգներով մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ.  գրասենյակային 
սարքերի ու սարքավորումների օգտագործման 
համար տարածքների տրամադրում.  
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խորհրդակցական ծառայություններ գործերի 
կառավարման ոլորտում.  վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում.

դաս 36.  անշարժ գույքի ոլորտում 
ծառայություններ, այն է՝ սենյակների, 
բնակարանների, համատիրությունների, 
բնակելի անշարժ գույքի հետ կապված 
կառավարման, ֆինանսավորման, միջնորդային, 
լիզինգի, վաճառքի և շուկայավարման 
ծառայություններ.  գրասենյակային և վաճառքի 
տարածքների կառավարում, վարձույթ և լիզինգ.  
անշարժ գույքի ոլորտում ծառայություններ, 
այն է՝ համասեփականատերերի կողմից 
որոշակի ժամանակով օգտագործվող 
անշարժ գույքի ոլորտում կառավարման, 
ֆինանսավորման, միջնորդային,  լիզինգի, 
վաճառքի և շուկայավարման ծառայություններ.  
համասեփականատերերի կողմից որոշակի 
ժամանակով օգտագործվող հանգստյան տների  
ծառայություններ.  համասեփականատերերի 
կողմից որոշակի ժամանակով օգտագործվող 
անշարժ գույքի փոխանակման կազմա-
կերպում.  հանգստի կազմակերպում համա-
սեփականատերերի կողմից անշարժ գույքի 
որոշակի ժամանակով օգտագործմամբ.

դաս 43.  ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովման ծառայություններ.  հյուրանոցների 
ծառայություններ.  ռեստորանների, սննդա-
մթերքի պատրաստման, առաքման, մատուցման 
և սեղանի ձևավորման (քեյթրինգի), բարերի և 
կոկտեյլ բարերի ծառայություններ.  հանգստի 
համար կացարանների տրամադրման 
ծառայություններ.  նիստերի, կոնֆերանսների 
և ցուցահանդեսների անցկացման համար 
ընդհանուր նշանակության տարածքների 
տրամադրում.  հանդիսությունների ու հասա-
րակական տարածքների տրամադրում՝ հատուկ 
միջոցառումների անցկացման համար.  տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում ժամանակավոր 
բնակության համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191238  (111) 29747
(220) 12.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 12.06.2029

(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. բժշկական մոմեր (վագինալ մոմեր):

____________________

(210) 20191257  (111) 29748
(220) 14.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 14.06.2029
(730) Արտաշես Զիլֆյան, Երևան, Արամի 
64/102, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «Armenian International Ophthalmology Con-
ferance» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. գիտաժողովների (սիմպո-
զիումների)  կազմակերպում և անցկացում. 
կրթական ոճ վիրտուալ ֆորումների  
կազմակերպում և անցկացում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20191260  (111) 29749
(220) 14.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 14.06.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 5.  դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191280  (111) 29750
(220) 20.06.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 20.06.2029
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 5.  դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ բետա-բլոկավորիչ ազդակներ զար-
կերակային գերճնշման և սրտի քրոնիկական 
անբավարարության բուժման համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191401  (111) 29751
(220) 09.07.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 09.07.2029
(730) Վաչէ Քէյվանեան, US 
(442) 16.07.2019

(540) 

(511) 
դաս 33. արակ, օղի:

(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

(210) 20191428  (111) 29752
(220) 12.07.2019 (151) 15.10.2019
   (181) 12.07.2029
(730) Վաչէ Քէյվանեան, US 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) Բացի «SULTAN» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ու թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն (RGB 58,44,80), բաց ոսկեգույն 
(RGB 236,216,143), ոսկեգույն (RGB 237,191,105), 
մուգ կարմիր (RGB 194,60,48) և սպիտակ (RGB 
255,255,255) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. արակ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  5683  16.11.2029 Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Լ.Փ., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

  5684  16.11.2029 Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Լ.Փ., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

  5820  28.02.2030 Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

  5843  28.02.2030 Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

  5844  28.02.2030 Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

  5845  28.02.2030 Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

  6224  20.10.2029 Դը Բլեք ընդ Դեքր Քորփորեյշն, Մերիլենդի նահանգ, US

 14534  15.04.2029 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 43, AM

 15207  02.09.2029 ՓիԹիՍի Թերըփյութիքս, Ինք., Դելավերի կորպորացիա, US

 15226  16.11.2029 «Համ» ՍՊԸ, Լոռի մարզ, գյուղ Օձուն, AM

 15250  30.10.2029 «Սարապիս» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 4/2, AM

 15282  07.10.2029 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

 15326  30.07.2029 Ալոկոզեյ ՖԶԻ, AE

 15327  30.07.2029 Ալոկոզեյ ՖԶԻ, AE

 15383  28.09.2029 Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

 15385  02.10.2029 Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

 15386  06.10.2029 Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

 15437  24.09.2029 «Լոկատոր» ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM

 15457  17.09.2029 Ապոլլո Թայրես Ա.Գ., CH

 15627  09.10.2029 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

 15911  06.10.2029 Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

 16035  06.10.2029 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

 16314  10.09.2029 Դը Բրիթիշ Բրոադքասթինգ Քորփորեյշն, GB

 16338  16.03.2030 Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

 16485  29.12.2029 Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 փող., շենք 3, բն. 54, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      02-02               508 S
      05-06               508 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A47K 5/00             3336  A

B64D 7/00             3337  A

C07C 229/00         3338  A

C04B 28/00          562 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2279
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23824, 25878, 25879, 28348
73 (1) Իրավատեր  «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Դավիթաշեն 1 թ., 45 շ., բն. 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
«Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան 0032, Շահումյան 
5փ, տուն 37 Մալաթիա - Սեբաստիա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.09.2019

____________________

Գրանցում No 2280
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29294
73 (1) Իրավատեր  «Ֆայն ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նուբարաշեն, Նոր Խարբերդ. Այգեգործական 
տարածք. փ. 30, շ. 3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՅՈՒ ԷՄ 
ՀՈՍՓԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Մարզ Գեղարքունիք, 
համայնք Սևան ք. Գայի փողոց 100, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.09.2019

____________________

Գրանցում No 2281
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15226
73 (1) Իրավատեր  «Համ» ՍՊԸ, Լոռի մարզ, 
գյուղ Օձուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մեհրաբյան 
Արմեն, Լոռի մարզ, գյուղ Օձուն, 1, 66/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.09.2019

____________________

Գրանցում No 2282
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20777
73 (1) Իրավատեր  «Արարատ» Արտադրական 
կոոպերատիվ, Երևան, Արշակունյաց 135, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լոլիտա 
Մանուկյան, ՀՀ, ք. Երևան, Վահագնի թղմ., 
Թայմ Շեր տեղ, տ. 34-Դ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.09.2019

____________________

Գրանցում No 2283
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28894
73 (1) Իրավատեր  Համլետ Արամայիսի 
Ղուշչյան, Երևան, Ամիրյան 10, բն. 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԲԱՑ ԹԻՎԻ 
ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 
65/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          04.10.2019

____________________

Գրանցում No 2284
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28877
73 (1) Իրավատեր  Համլետ Արամայիսի 
Ղուշչյան, Երևան, Ամիրյան 10, բն. 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԲԱՑ ԹԻՎԻ 
ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 
65/2, AM 
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        04.10.2019

____________________
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Գրանցում No 2286
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 16661, 1677, 11466, 16588
73 (1) Ենթալիցենզատու  Յամ! Ռեսթորանս 
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս ԼԼՔ, Russia 
125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, bld. 
2, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Ֆասթֆուդ» Փակ 
Բաժնետիրական Ընկերություն, ք. Երևան, 
Տիգրան Մեծի պող. 15, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.10.2019

____________________

Գրանցում No 2287
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 16661, 1677, 11466, 16588
73 (1) Ենթալիցենզատու  Յամ! Ռեսթորանս 
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս ԼԼՔ, Russia 
125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, bld. 
2, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Ֆասթֆուդ» Փակ 
Բաժնետիրական Ընկերություն, ք. Երևան, 
Տիգրան Մեծի պող. 15, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.10.2019

____________________

Գրանցում No 2288
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28443
73 (1) Իրավատեր  Դը Քոնսենթրեյթ 
Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի օֆ Այըլնդ, Swan 
Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, 
HM12 Bermuda, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Պեպսիկո 
Ինթըրնեշնլ Փթե. Լթդ, 99 Bukit Timah Road, 
Alfa Centre #05-01, Singapore 2299835, SG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.10.2019

____________________

Գրանցում No 2289
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 16661, 1677, 11466, 16588
73 (1) Ենթալիցենզատու  Յամ! Ռեսթորանս 
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս ԼԼՔ, Russia 
125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, bld. 
2, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Ֆասթֆուդ» Փակ 
Բաժնետիրական Ընկերություն, ք. Երևան, 
Տիգրան Մեծի պող. 15, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.10.2019

____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3143        30.03.2019
3197        22.03.2019
3257        20.03.2019
3331        02.03.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

      530U          30.03.2019

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 208 S                27.03.2019
 334 S         31.03.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2019.01  (11) 3336 (13) A
A47K 5/00

(21) AM20170133 (22) 10.11.2017
(31) 62/421,025    (32) 11.11.2016    (33) US
(72) Хайнер Опард (CH), Джон Гарри (CA), 
Падрейг Макдона (IE) 
(73) ОуПи-Хайджин АйПи ГмбХ (CH) 
(54) Дозатор жидкости
(57) Дозатор жидкости содержит корпус, 
присоединенную к нему крышку, с возможностью 
движения вверх и вниз между ее закрытым и 
открытым положениями, и присоединенный к 
корпусу приводной элемент, с возможностью 
направленного движения, вокруг по крайней 
мере одной горизонтальной оси по отношению 
к корпусу, между открытым и закрытым 
положениями крышки.

Облегчается снятие помпового механизма из 
корпуса, повышается конструктивная прочность 
корпуса, 43 ил.
(74) Э. Нагапетян

____________________

(51) 2019.01  (11) 3337 (13) A
B64D 7/00

(21) AM20180039 (22) 05.04.2018
(72) Артур Степанян (AM) 
(73) Артур Степанян, 1139, Марз Армавир, с. 
Мердзаван, Ереванское шоссе, д.59, кв. 4 (AM) 
(54) Способ установки крылатой бомбы на 
беспилотный летательный аппарат
(57) Изобретение  относится  к способам уста-
новки крылатых бомб на ударные беспилотные 
летательные аппараты.

Крылатую бомбу устанавливают на 
беспилотный летательный аппарат с помощью 
держателя. По крайней мере одну крылатую 
бомбу устанавливают тандемно по отношению к 
крылу беспилотного  летатательного  аппарата, 
при этом, крылатую бомбу устанавливают 
на беспилотный летательный аппарат 
противоположно направлению движения. 
Установленный на крыле беспилотного 
летательного аппарата, противоположно дви-
жению полета, держатель бомбы  закрепляют 

таким образом, чтоб  угол атаки крыла 
подвешенной бомбы был на 2-3 градуса меньше 
угла установки крыла беспилотного аппарата. 
В одном из вариантов, крылатую бомбу 
подвешивают на крыле беспилотного аппарата 
удаленно в горизонтальном направлении. В 
другом варианте, крылатую бомбу подвешивают 
на крыле беспилотного аппарата удаленно в 
горизонтальном и перпендикулярном направ-
лениях. 

Повышается грузоподьемность устройства, 6 ил.
____________________

(51) 2019.01 (11) 3338 (13) A
C07C 229/00

(21) AM20190083 (22) 11.07.2019
(72) Седрак Казарян (AM), Рузанна Пароникян 
(AM), Анаида Григорян (AM), Иветта Назарян 
(AM), Асмик Акопян (AM) 
(73) “Научно-технологический центр органи-
ческой и фармацевтической химии НАН РА” 
ГНКО, 0014, Ереван, Азатутян 26 (AM) 
(54) Серебряная соль N-дифенилацетил-
глицина, проявляющая антидепрессантные, 
противосудорожные и психоседативные 
свойства
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к биологически 
активному соединению - серебряной соли 
N-дифенилацетилглицина, проявляющей 
анти депрессантные, противосудорожные и 
психоседативные свойства, и может найти 
применение в медицине. 

Соединение получают следующим 
образом: N-дифенилацетилглицин растворяют 
в диметилформамиде и при перемешивании 
на него добавляют заранее приготовленный 
раствор йодида серебра, хлороформа, 
диметилформамида и уксусной кислоты. 
Полученную смесь при перемешивании в течение 
12-14 часов нагревают на водяной бане при 
температуре 30-32°C. Образовавшийся осадок 
серебряной соли фильтруют при комнатной 
температуре и промывают изопропиловым 
спиртом.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2019.01 (11) 562 (13) U
C04B 28/00

(21) AM20190078U (22) 03.07.2019
(72) Нерсес Багдасарян (AM), Арман Шахбазян (AM) 
(73) Нерсес Багдасарян, 0039, Ереван, 
Багратуняц 26 (AM), Арман Шахбазян, 0018, 
Ереван, Заваряна 1, кв. 35 (AM) 
(54) Композиция для изготовления декора-
тивных облицовочных плит
(57) Полезная модель относится к области 
строительных материалов, в частности, к 
композициям для изготовления декоративных 
облицовочных плит из горных пород. 

Композиция для изготовления декоративных 
облицовочных плит включает следующие 

Сведения о выданных патентах

компоненты, мас. %: наполнитель – 62,0-82,0; 
связующее – 1,0-5,0; модифицирующая добавка 
– 0,5-1,5; отвердитель – 1,5-3,5; смазочное 
вещество – 0,1-1,0 и вода – 18,0-25,0. В 
качестве наполнителя включает механическую 
смесь, состоящую из измельченного до 0,14мм 
вулканического туфа или шлака, отходов 
базальта, песка и щебня, при соотношении 
компонентов, мас.%: вулканический туф – 11,0-
15,0, песок – 45,0-55,0, щебень – 6,0-12,0. 

Расширяется ассортимент облицовочных 
плит, улучшаются свойства плиток (прочность, 
водостойкость, термостойкость, эластичность) 
и снижается коэффициент теплопроводности.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 02-02 (11) 508 (13) S
       05-06
(21) 20190027  (22) 14.08.2019
(72) Карен Хачикян (AM) 
(73) Карен Андраникович Хачикян (AM) 
(74) А. Хачикян
(54) Фартук-салфетка

____________________

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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