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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) 2020.01 (11) 3392 (13) A
A23K 10/00

(21) AM20190126 (22) 29.10.2019
(72) Ալեքսանդր Իվանովիչ Իլյին (KZ), Տիգրան 
Աղաջանյան (AM), Տիմուր Խուսաինովիչ 
Իզմայլով (KZ) 
(73) Ալեքսանդր Իվանովիչ Իլյին (KZ) 
(54) Կենսաբանորեն ակտիվ կերային հավելա-
նյութ և դրա ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուծությանը, 
մասնավորապես՝ կենսաբանորեն ակտիվ 
կերային հավելանյութին և դրա ստացման 
եղանակին, և կարող է օգտագործվել 
գյուղատնտեսական և տնային կենդանիների, 
թռչունների և ակվակուլտուրաների կերակրման 
համար՝ վիրուսային և բակտերիալ վարակների 
կանխարգելման համար:

Հավելանյութը պարունակում է երկու 
ամինաթթու` գլիցին ու ալանին, յոդ, լիթիումի 
քլորիդ, նատրիումի և կալիումի յոդիդներ, մագ-
նեզիումի քլորիդի հեքսահիդրատ, կալցիումի 
քլորիդի հեքսահիդրատ, կրիչ` դեքստրին և ջուր: 
Գլիցինը և ալանինը հավելանյութի մեջ առկա են 
կոմպլեքսային միացությունների (ադուկտների)՝ 
հեքսաամինապրոպիոնային թթվի լիթիումի 
եռյոդիդի երկհիդրատի՝ 6C3H7NO2•LiI3•2H2O 
(կոմպլեքս 1) և հեքսաամինաքացախաթթվի 
յոդ եռյոդաջրածնի՝ 6C2H5NO2•I2•3HI3 

(կոմպլեքս 2) ձևով, ընդ որում կոմպլեքս 
1-ը և կոմպլեքս 2-ը ինտերկալացված են 
դեքստրինի մեջ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, գ/լ (զանգվ.%). կոմպլեքս 
1՝ 0,35 (0,33) - 35,0 (3,10), կոմպլեքս 2՝ 0,15 
(0,01) - 15,0 (1,43), դեքստրին՝ 65 (6,21)– 
130 (11,53), լիթիումի քլորիդ՝ 0,12 (0,012) 
– 14,2 (1,26), նատրիումի յոդիդ՝ 7,2 (0,69) 
– 8,8 (0,78), կալիումի յոդիդ՝ 3,6 (0,34) – 4,4 
(0,39), մագնեզիումի քլորիդի հեքսահիդրատ՝ 
3,6 (0,34) – 4,4 (0,39), կալցիումի քլորիդի 
հեքսահիդրատ՝ 5,4 (0,52) – 6,6 (0,59), յոդ՝ 7,6 
(0,73) – 9,4 (0,83), գլիցին՝ 0,04 (0,004)– 4,0 
(0,38), ալանին՝ 0,04 (0,004) – 20,0 (1,77) և 
ջուր՝ մնացածը:           

Եղանակն իրականացնում են հետևյալ 
կերպ. կոմպլեքսագոյացման ռեակցիայի 

միջոցով սինթեզում են կոմպլեքսային 
միացություններ՝ կոմպլեքս 1 և կոմպլեքս 
2, ապա դրանք ներդնում են կրիչի մեջ: 
Կոմպլեքս 1-ի կոմպլեքսագոյացման 
ռեակցիան իրականացնում են ալանինի, 
լիթիումի քլորիդի, նատրիումի ու կալիումի 
յոդիդների և յոդի ջրային լուծույթում` 
համաձայն կոմպլեքսի բաղադրիչների 
ստեխիոմետրիական հարաբերակցության, իսկ 
կոմպլեքս 2-ի կոմպլեքսագոյացման ռեակցիան 
իրականացնում են գլիցինի, նատրիումի ու 
կալիումի յոդիդների և յոդի ջրային լուծույթում` 
համաձայն կոմպլեքսի բաղադրիչների 
ստեխիոմետրիական հարաբերակցության: 
Կոմպլեքսներ 1-ը և 2-ը ներդնում են կրիչի՝ 
դեքստրինի մեջ ինտերկալացման ռեակցիայի 
միջոցով` դեքստրինի ջրային լուծույթում։ 

Բարձրացվում է պատրաստուկի արդյունա-
վետությունը:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2020.01 (11) 3393 (13) A
A23K 31/00

(21) AM20190131 (22) 05.11.2019
(72) Ալեքսանդր Իվանովիչ Իլյին (KZ), Տիգրան 
Աղաջանյան (AM), Տիմուր Խուսաինովիչ 
Իզմայլով (KZ) 
(73) Ալեքսանդր Իվանովիչ Իլյին (KZ) 
(54) Անասնաբուժական պատրաստուկ և դրա 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժու-
թյանը, մասնավորապես, անասնաբուժական 
պատրաստուկին և դրա ստացման եղանակին, 
և կարող է օգտագործվել գյուղատնտեսական 
և տնային կենդանիների, թռչունների և 
ակվակուլտուրաների վիրուսային, բակտերիալ 
և խառը վարակների բուժման և կանխարգելման 
համար: 

Անասնաբուժական պատրաստուկը 
պարունակում է ակտիվ դեղագործական 
սուբստանցիա, կրիչ, օժանդակ նյութեր 
և ջուր: Որպես ակտիվ դեղագործական 
սուբստանցիա պարունակում է գլիցինի և 
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յոդի կոմպլեքսային միացություն (ադուկտ)՝ 
հեքսաամինաքացախաթթվի յոդ եռյոդաջրածին՝ 
6C2H5NO2•I2•3HI3, որը ինտերկալացված է կրիչի 
մեջ: Որպես օժանդակ նյութեր պարունակում 
է լիթիումի քլորիդ և/կամ նատրիումի յոդիդ, 
և/կամ կալիումի յոդիդ, և/կամ մագնեզիումի 
քլորիդ, և/կամ կալցիումի քլորիդ, որպես կրիչ` 
ջրալուծելի պոլիմեր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, գ/լ (զանգվ.%). ակտիվ 
դեղագործական սուբստանցիա՝ 13,0 (1,15) – 
14,6 (1,32), կրիչ՝ 105 (9,80) – 135 (12,21), լիթիումի 
քլորիդ՝ 1,5 (0,14) – 2,5 (0,23), նատրիումի 
յոդիդ՝ 7,0 (0,65) – 8,0 (0,72), կալիումի յոդիդ՝ 
3,5 (0,33) – 4,5 (0,41), մագնեզիումի քլորիդ՝ 
2,5 (0,23) – 3,5 (0,32), կալցիումի քլորիդ՝ 1,5 
(0,14) – 2,5 (0,23) և ջուր՝ մնացածը: Եղանակն 
իրականացնում են հետևյալ կերպ. ջուր – 
ամինոթթու - յոդ – կալիումի կամ նատրիումի 
յոդիդ համակարգում կոմպլեքսագոյացման 
ռեակցիայի միջոցով սինթեզում են կոմպլեքսային 
միացություն` ակտիվ դեղագործական 
սուբստանցիա, ապա այն ներդնում են 
կրիչի մեջ: Կոմպլեքսագոյացման ռեակցիան 
իրականացնում են գլիցինի, լիթիումի քլորիդի, 
նատրիումի և(կամ) կալիումի յոդիդների 
և յոդի ջրային լուծույթի պատրաստմամբ` 
ձևավորելով հեքսաամինաքացախային 
թթվի յոդ եռյոդաջրածին (6Gly•I2•3HI3), իսկ 
ակտիվ դեղագործական սուբստանցիան 
կրիչի մեջ ներդնում են ինտերկալացման 
ռեակցիայի միջոցով` օժանդակ նյութերի 
առկայությամբ: Բարձրացվում է պատրաստուկի 
արդյունավետությունը:   
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2020.01  (11) 3394 (13) A
A61L 9/00

(21) AM20200033 (22) 23.03.2020
(72) Կարեն Խաչիկյան (AM), Կարեն Դավթյան (AM) 
(73) Կարեն Խաչիկյան (AM), Կարեն Դավթյան (AM) 
(54) Օդի անհատական օգտագործման վարա-
կազերծիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է օդի վարակազերծման 
բնագավառին և կարող է օգտագործվել որպես 
վիրուսներից ու մանրէներից պաշտպանվելու 
անհատական միջոց։ 

Վարակազերծիչն ունի իրան և 
էլեկտրական հոսանքի աղբյուրին միանցման 
հնարավորությամբ դրա մեջ ճառագայթման 
մեկ կամ մեկից ավելի ուլտրամանուշակա-
գույն ճառագայթման լամպերի շարքի 
տեսքով աղբյուր։ Իրանն իրականացված 
է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար անթափանց նյութից պատրաստված 
առջևի և հետևի պատերով ձևավորված 
երկայնական ճեղք ունեցող ձողի տեսքով, որի 
հետևի պատի վրա ամրացված է օգտագործողի 
ակնոցին կամ գլխարկին ամրակցող առնվազն 
մեկ ամրակ։ Իրանը կարող է իրականացվել 
նաև աղեղի կամ բեկյալի տեսքով։ 

Բարձրացվում   է    վիրուսներից   ու  մանրէ-
ներից պաշտպանվելու արդյունավետությունը, 
14 նկ.:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2020.01 (11) 3395 (13) A
B22F 5/00
B23K 5/00

(21) AM20200018 (22) 18.02.2020
(72) Սուրեն Աղբալյան (AM), Անի Սարգսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Կոնտակտային եռակցման էլեկտրոդների 
պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է փոշեմետալուր-
գիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
կոնտակտային եռակցման էլեկտրոդի 
պատրաստման եղանակին:

Մետաղափոշիներից պատրաստում են 
բովախառնուրդ, ձևավորում են ծակոտկեն 
երկշերտ նախապատրաստվածք, այն 
տաքացնում են, ապա ենթարկում տաք 
արտամղման, ստացված ձողերը կտրտում 
են, ապա սառը վիճակում ճնշմամբ մշակելով 
չափաբերում են էլեկտրոդի արտաքին չափերը 
և ձևավորում էլեկտրոդի հովացման ներքին 
ուղին: Նախապատրաստվածքի ձևավորման 
համար վերցնում են երկու բովախառնուրդ՝ 
արտաքին շերտի համար 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն 

փոշիների խառնուրդ, իսկ ներքին շերտի 
համար՝ 13,0%Ni+3,0%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+C
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uմն փոշիների խառնուրդ: Բովախառնուրդ-
ները ենթարկում են երկկողմանի մամլման, 
ստանալով սնամեջ և հոծ գլաններ: Հոծ 
գլանը տեղադրում են սնամեջ գլանի մեջ, 
ապա ենթարկում երկկողմանի վերամամլման: 
Ստացված երկշերտ նախապատրաստվածքը 
տաքացնում են ջրածնի միջավայրում՝ 
եռակալելով 900-950°C ջերմաստիճանում 
1-1,5 ժամվա ընթացքում: Տաք արտամղումից 
և կտրտելուց հետո ձողերը թրծում են 
Tթ=675±25°C և τթ=1ժ պայմաններում, ապա 
մխում Tմ=1000±25°C և τմ=2ժ պայմաններում: 
Սառը ճնշմամբ մշակելով ստացված էլեկտրոդը 
ծերացնում են Tծեր=425±25°C և τծեր=6ժ 
պայմաններում:

Բարձրացվում են էլեկտրոդի նյութի 
կարծրությունը, ամրությունը, էլեկտրա-
հաղորդականությունը և ջերմակայունությունը, 
2 նկ.:

____________________

(51) 2020.01  (11) 3396 (13) A
B66F 9/00

(21) AM20190111 (22) 20.09.2019
(72) Սլավիկ Ավագյան (AM) 
(73) Սլավիկ Ավագյան, 3001, Շիրակի մարզ. 
Արթիկ, Տոնականյան 34, բն. 15 (AM) 
(54) Վակուումային բեռնաբռնիչ
(57) Գյուտը   վերաբերում   է   տեղափոխում-
ներին, մասնավորապես՝ վակուումային 
բեռնաբռնիչներին: Վակուումային բեռնաբռնիչն 
ունի իրան, որին միակցված են ծծակներ։ 

Ծծակներից յուրաքանչյուրն իրականացված 
է առաձգական ծալքավոր գլանի տեսքով, 
որի վերին հատվածամասում տեղադրված 
է հարթ զսպանակի միջոցով օդի մուտքն ու 
ելքը կարգավորող կափույր։ Ծալքավոր գլանը 
հագցված է իր եզրաչափքին համապատասխան 
զսպանակի վրա։  

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը 
և բարձրացվում է նրա աշխատանքի 
արդյունավետությունը, 2 նկ.։

____________________

(51) 2020.01 (11) 3397 (13) A
C07G 17/00
C12H 1/00

(21) AM20180138 (22) 21.12.2018
(72) Արմեն Աղաջանյան (AM), Անդրանիկ 
Վարդանյան (AM), Արթուր Համբարձումյան 
(AM) 
(73) Արմեն Աղաջանյան, Երևան, Գրիբոյեդովի 
3, բն. 47 (AM) 
(54) Մելանինի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլո գիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ բուսական 
հումքի թափոններից կենսաբանական 
ակտիվությամբ մելանինի ստացման 
եղանակին: 

Խաղողի չանչից նատրիումի հիդրօքսիդի 
լուծույթով լուծամզում են մելանինը, մելանին 
պարունակող լուծամզվածքից աղաթթվով 
նստեցնում են մելանինը, նստվածքը 
լվանում են ջրով, լուծում ամոնիակաջրում, 
ապա գոլորշիացնում: Համաձայն գյուտի 
մինչև լուծամզումը խաղողի չանչը 60-65°C 
ջերմաստիճանում 3-4 ժամվա ընթացքում 
մշակում են 0,3Ն աղաթթվի լուծույթով: 
Ֆիլտրմամբ լուծույթից առանձնացնում են 
մելանին պարունակող զանգվածը, իսկ 
մելանինի լուծամզումն իրականացնում են 0,4Ն 
նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով 60-65°C 
ջերմաստիճանում 3-4 ժամվա ընթացքում: 
Լուծամզվածքից աղաթթվով նստեցված 
մելանինը խառնուկներից մաքրում են 
վերանստեցմամբ: 

Բարձրացվում է եղանակի արդյունա-
վետությունը և մելանինի մաքրության 
աստիճանը:

____________________

մն 
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 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) 20190023  (111) 30957
(220) 11.01.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 11.01.2029
(730) Էդգար Վարդանի Բաբայան, Երևան, 
Եղիշե Թադևոսյան նրբ., շ. 5, բն. 10, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. մասնա-
վորապես՝ առցանց հեռահաղորդակցություն. 
հեռուստահեռարձակում:

____________________

(210) 20190996 (111) 30958
(220) 14.05.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 14.05.2029
(730) «Վոլլ Սթրիթ Ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 23, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 35. ներմուծման-արտահանման 

գոր ծակալու թյունների ծառայություններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. գովազդային նյութերի 
տարածում. աշխատանքի վարձելու 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատ-
ների վարձույթ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
ապրանքների ցուցադրում. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարաբերու-
թյունների բնագավառում. հաղորդա-
գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). գովազդային գործակա-
լությունների ծառայություններ. շուկա յա գի տա-
կան (մարքեթինգային) հետա զո տու թյուններ. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
վաճառքի օժանդա կություն երրորդ անձանց 
համար. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում. տեղեկատվության հավա-
քում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). գների 
համեմատման ծառայություններ. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում.

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալու թյուն. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ իրականացնող գործակալությունների 
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ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
անշարժ գույքի գնահատում. ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանների 
վարձակալություն. բնակարանային բյուրոների 
ծառայություններ (անշարժ գույք). հնարժեք 
իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. դրամագիտական իրերի 
գնահատում. դրոշմանիշների գնահա-
տում. գրասենյակների վարձակալություն 
(անշարժ գույք). վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներին 
վերաբերող զարգացման ծախսերի 
ֆինանսական գնահատումներ. ֆինանսական 
հետազոտություններ:  

____________________

(210) 20191049  (111) 30959
(220) 22.05.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 22.05.2029
(730) «Անռիվա-տրանս» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտաս 20-24, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «R»տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, մուգ կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում 

առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում).

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. ավիափոխադրում-
ներ. ցամաքային ուղևորափոխադրումներ. 
ճանա պար հորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակեր-
պում. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ճանապարհորդների տոմսերի 
ամրագրում. ճանապարհորդների փոխադրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. երրորդ 
անձանց համար ուղևորափոխադրումների 
կազմակերպում առցանց հավելվածների 
միջոցով. 

դաս 41. տեղեկատվություն հանգստի 
հարցերով. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում և 
առաջնորդում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սրճարանների ծառա-
յություններ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում:

____________________

(210) 20191104  (111) 30960
(220) 23.05.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 23.05.2029
(730) «Երևանի Շոկոլադի գործարան» ՓԲԸ, ք. 
Երևան, Միկոյան 17/2, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 
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(526) «UNIQUE CHOCOLATE COLLECTION» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191328  (111) 30961
(220) 27.06.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 27.06.2029
(730) «Ստանդարդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սայաթ-Նովա 1/9, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (#0E1D2B), դեղին (#FFB1F), կարմիր 
(#FF0320) և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոմեքենաների, թեթև և 
ծանր տեխնիկայի անխափան շահագործման 
և խնամքի համար նախատեսված 
նավթամթերքների վերամշակման արդյունքում 
ստացված, նավթամթերքի 70% ավել և (կամ) 
պակաս պարունակող ավտոյուղերի, միջոցների 
և նյութերի մեծածախ, մանրածախ և առցանց 
վաճառք:

____________________

(210) 20191332  (111) 30962
(220) 27.06.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 27.06.2029

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ 
Տատաօղլեան, Երևան, Նոր Արեշ, փ. 29, տուն 
21, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդեր.

դաս 26. արծաթով ասեղնագործած իրեր. 
ոսկով ասեղնագործած իրեր.

դաս 35. վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ).  ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191353  (111) 30963
(220) 28.06.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 28.06.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.07.2019
(540) 
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(526) Բացի «OLD STONE» գրառումից մնացած 
բոլոր բառային տարրերն և «շշի» արտաքին ձևն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դեղին, ոսկեգույն և մուգ ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191420  (111) 30964
(220) 11.07.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 11.07.2029
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Եղվարդի խճուղի 1, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Բոլոր բառային գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. հեռուստածրագրերի, հեռուստա-

հաղորդումների պատրաստում: 
____________________

(210) 20191492  (111) 30965
(220) 22.07.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 22.07.2029
(730) Կարեն Դավթյան, Երևան, Դրոյի 6, բն. 
16, AM, Հայկ Մխիթարյան, Երևան, Դիմիտրովի 
նրբ., տուն 40/3, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «cafe» և «osteria» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
(ճահճային) կանաչ, բաց (ձիթապտղի) կանաչ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ճևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ռեստո րանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20191505  (111) 30966
(220) 23.07.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 23.07.2029  
(730) «Դրիմս ինթեպրայսիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյուն 10, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բոսորագույն և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191555  (111) 30967
(220) 01.08.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 01.08.2029
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.10.2019
(540) 

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

դաս 9. վթարային և փրկարարական 
սարքավորանք. վթարային փեյջերներ. 
վթարային ազդանշանային լույսեր. վթարային  
տագնապի ազդասարքերի ընդունիչներ  
ավտոմոբիլների կայանատեղերի համար. 
վթարային փեյջերների ազդանշանների 
հաղորդիչներ. հեռախոսային ապարատներ 
հրատապ կապի համար.  վթարային լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապա րատներ   
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հաղորդիչներ հրատապ կապի համար. կանխող 
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային 
միջոցների համար. մալուխներ  շարժիչը 
արտաքին աղբյուրից գործարկելու համար. 
ձեռքի վթարային լամպեր. փրկարարական 
պարագաների հավաքակազմեր, ընդգրկված 
9-րդ դասում։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191558  (111) 30968
(220) 01.08.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 01.08.2029
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.10.2019

(540) 

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

դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) 
փոխադրման համար զանազան նպատակ-
ներով. սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքե-
նաներ). ֆուրգոններ (տրանսպորտային 
միջոցներ). բեռնատար ավտոմոբիլներ. 
ավտոբուսներ. էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191571  (111) 30969
(220) 02.08.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 02.08.2029
(730) Գլոուբլ Պրեմիում Բրենդզ Ս.Ա., ES 
Դեսթիլերիաս Մ.Գ., Ս.Լ., ES 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «GIN» և «MEDITERRANEAN GIN» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 33. ջին։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191595  (111) 30970
(220) 06.08.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 06.08.2029



□□□□□□□

16

□□□ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2020

(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Վերին Արտաշատ, Նար-Դոսի 20, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) Բացի «ECCA» և «Belovo» բառերից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
երկնագույն, սպիտակ, փիրուզագույն, բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, մոխրագույն, 
դեղին, կարմիր  և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. հակաբակտերիալ պատրաս-
տուկներով տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20191718  (111) 30971
(220) 22.08.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 22.08.2029
(730) «Դայեթ սուիթ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գաջեգործների տուն 28, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

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

(511) 
դաս 30. նշով խմոր. թխվածքաբլիթ. 

կոնֆետներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից՝ 
առավելապես խորիզով. հացահատիկային 
արտադրանք. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. 
քաղցրավենիք. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
քաղցրաբլիթներ. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ (հրուշակեղեն). մակարուն 
(նշով թխվածք). հաց.  մեղր.  սենդվիչներ.  
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
տարտեր (մրգա-բանջարեղենային կար-
կանդակներ). հրուշակեղեն նշի հիմքով. 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. ակնամոմ. 
մեղվամոր կաթ. կրեկերներ. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. 
հացահատիկային սալիկներ. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. չորահաց. զեֆիր (հրուշակեղեն):

____________________

(210) 20191795  (111) 30972
(220) 04.09.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 04.09.2029
(730) Անհատ Ձեռնարկատեր Կիրովա Պոլինա 
Կիրովա, RU 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. խավիար. ձկան մշակված 

խավիար. անկենդան ձուկ. ձկան սուկի. ձկան 
հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաղամարի 
հիմքով թեթև նախուտեստներ. անկենդան 
խեցգետիններ. ձկան պահածոներ.

դաս 31. ձկնկիթ.
դաս 35. ապրանքների ու ծառայու-

թյունների խթանում երրորդ անձանց 
համար. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառքի ծառայություններ.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում և առաքում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191909  (111) 30973
(220) 20.09.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 20.09.2029
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. դառը 

թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). ջին. 
լիկյորներ. բալի օղի. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք): 

____________________

(210) 20191911  (111) 30974
(220) 20.09.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 20.09.2029
(730) «Իստեյտ մենեջմենթ ընդ ադմինիսթրեյշն 
քամփնի» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 6, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ձայնագրությունների կրիչներ, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր, հոլոգրամներ, 
մագնիսական սկավառակներ, դիսկետներ, 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի), մկնիկ-
ների գորգեր, դաստակների հենարան-
ներ համակարգիչների հետ աշխատանքի 
համար, անհատականացման մագնիսական 
ապարանջաններ, ՀՀԴ (USB) ֆլեշկրիչներ, 
ծածկոցներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար, սմարթֆոնների ծածկոցներ, 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, 
տեղագրական գործիքներ, ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ, 
տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ, էկրաններ 
(լուսանկարչություն), տարածադիտակներ, 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-), 
դեկորատիվ մագնիսներ, DVD նվագարկիչներ, 
էլեկտրոնային գրքեր, սմարթֆոնների 
պատյաններ. 

դաս 12. օդային փոխակրիչներ, օդային 
տրանսպորտային միջոցներ, օդապարիկներ, 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ, սարքվածքներ 
և հարմարանքներ ճոպանուղիների համար, 
կախովի ճոպանուղիներ.

դաս 16. թուղթ, ազդագրեր, պլակատներ, 
ալբոմներ, էստամպներ (փորագրանկարներ), 
փորագրանկարներ, նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված, լրագրեր, պարբերական 
մամուլ, ասեղնագործության նմուշներ 
(սխեմաներ), դրոշմակներ (կնիքներ), 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր), թերթերով թղթեր 
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(գրասենյակային պիտույքներ), ստվարաթուղթ, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, 
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ), 
գծանկարչական տպագիր նյութեր, 
փաթեթավորման թուղթ, խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ), կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ), արձանիկներ պապիեմաշեից, 
բլանկներ (տպագրված), գրաֆիկական 
վերարտադրություններ, գրաֆիկական 
(գծանկարչական) պատկերներ, փոստային 
թուղթ, լուսափորագրանկարներ, ամսագրեր 
(պարբերական), թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար, շնորհավորական 
բացիկներ, սեղանի թղթե տակդիրներ, 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի 
համար, 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, թղթե 
բաններներ, ինքնահոս գրիչներ, գծանշիչ 
գրիչներ (գրասենյակային), 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.

դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ, 
հովանոցներ, պատյաններ անձրևի 
հովանոցների համար, թիկնապայուսակներ, 
արևի հովանոցներ, դրամապանակներ, 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար, տուրիստական պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ, ուղեպայուսակներ 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա), 
պայուսակներ, կրեդիտ քարտերի պատյան-
ներ (դրամապանակներ), այցեքարտերի 
պատյաններ, ուղեբեռների հաշվեպիտակներ, 

ճամպրուկներ, տափակ ճամպրուկներ, 
անվավոր ճամպրուկներ, պայուսակներ 
ալպինիստների համար, ծովափի պայուսակներ, 
կռնապայուսակներ, սպորտային պայուսակներ, 
ուղեբեռի տեսակավորման համար 
հարմարեցվող պայուսակներ.

դաս 24. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր, գործվածքներ, բամբակե 
գործվածքներ, մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ, 
բրդե գործվածքներ, սեղանի անձեռոցիկներ 
մանածագործվածքից, թաշկինակներ 
մանածագործվածքից. 

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

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

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, խամաճիկներ, 
տիկնիկներ, թատերական դիմակներ, 
դիմակահանդեսային դիմակներ, հոլեր 
(խաղալիքներ), զանգակներ Նոր տարվա 
եղևնիների համար, խաղեր, զարդարանքներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար, 
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բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի, պարապլաններ, 
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ), 
խաղաթղթեր, բումերանգներ.

դաս 32. գարեջուր, ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ, մրգահյութեր, օշարակներ 
ըմպելիքների համար, ջրեր (ըմպելիքներ), 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր, 
լիմոնադներ.

դաս 33. սպիրտային ըմպելիքներ, 
գինիներ, գինի խաղողի չանչերից, ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից.

դաս 35. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի առաքում, 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով, գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, ապրանքների 
ցուցադրում, շուկայի ուսումնասիրություն, 
գովազդ, ռադիոգովազդ, հեռուստագովազդ, 
գովազդ փոստով, գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, հասարակական կարծիքի 
հետազոտում, արտաքին գովազդ.  

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ, 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար, ճանապարհորդների 
փոխադրում, վարորդների ծառայություններ, 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ, տրանսպորտի 
լոգիստիկա, ավտոբուսների վարձույթ, 
ճանապարհորդների ուղեկցում, ավտոմոբի-
լային փոխադրումներ, ավտոբուսային 
փոխադրումներ, ճանապարհորդությունների 
ամրագրում.

դաս 43. նախաճաշարանների ծառա-
յու թյուններ, քեմպինգների ծառայու-
թյուններ, հյուրանոցների ծառայություն ներ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառա յություններ, հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում), 
սրճարանների ծառայություններ, զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191912  (111) 30975
(220) 20.09.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 20.09.2029
(730) «Իստեյտ մենեջմենթ ընդ ադմինիսթրեյշն 
քամփնի» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 6, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ձայնագրությունների կրիչներ, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր, հոլոգրամներ, 
մագնիսական սկավառակներ, դիսկետներ, 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի), մկնիկ-
ների գորգեր, դաստակների հենարաններ 
համակարգիչների հետ աշխատանքի 
համար, անհատականացման մագնիսական 
ապարանջաններ, ՀՀԴ (USB) ֆլեշկրիչներ, 
ծածկոցներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար, սմարթֆոնների ծածկոցներ, 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 ծրագրա յին 
ապահովման համար (ներբեռնելի), խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար, վիրտուալ 
իրականության գլխադիր սաղավարտներ, 
տեղագրական գործիքներ, ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ, 
տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ, էկրաններ 
(լուսանկարչություն), տարածադիտակներ, 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-), 
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դեկորատիվ մագնիսներ, DVD նվագարկիչներ, 
էլեկտրոնային գրքեր, սմարթֆոնների 
պատյաններ. 

դաս 12. օդային փոխակրիչներ, օդային 
տրանսպորտային միջոցներ, օդապարիկներ, 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ, սարքվածքներ 
և հարմարանքներ ճոպանուղիների համար, 
կախովի ճոպանուղիներ.

դաս 16. թուղթ, ազդագրեր, պլակատներ, 
ալբոմներ, էստամպներ (փորագրանկարներ), 
փորագրանկարներ, նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված, լրագրեր, պարբերական 
մամուլ, ասեղնագործության նմուշներ 
(սխեմաներ), դրոշմակներ (կնիքներ), բլոկ-
նոտներ (նոթատետրեր), թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ), ստվարաթուղթ, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, 
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ), 
գծանկարչական տպագիր նյութեր, 
փաթեթավորման թուղթ, խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ), կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ), արձանիկներ պապիեմաշեից, 
բլանկներ (տպագրված), գրաֆիկական 
վերարտադրություններ, գրաֆիկական 
(գծա նկարչական) պատկերներ, փոստային 
թուղթ, լուսափորագրանկարներ, ամսագրեր 
(պարբերական), թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար, շնորհավորական 
բացիկներ, սեղանի թղթե տակդիրներ, 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի 
համար, 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, թղթե 
բաններներ, ինքնահոս գրիչներ, գծանշիչ 
գրիչներ (գրասենյակային), 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.

դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ, 
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 
պատյաններ, ուղեբեռների հաշվեպիտակներ, 
ճամպրուկներ, տափակ ճամպրուկներ, 
անվավոր ճամպրուկներ, պայուսակներ 
ալպինիստների համար, ծովափի պայուսակներ, 
կռնապայուսակներ, սպորտային պայուսակներ, 
ուղեբեռի տեսակավորման համար 
հարմարեցվող պայուսակներ.

դաս 24. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր, գործվածքներ, բամբակե 
գործվածքներ, մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ, 
բրդե գործվածքներ, սեղանի անձեռոցիկներ 
մանածագործվածքից, թաշկինակներ մանա-
ծագործվածքից.

դաս 25. բերետներ, գլխարկներ, 
գդակներ, հագուստի օձիքներ, կաշնեներ, 
թասակներ (գլխարկ), գլխանոցներ (հագուստ), 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք), 
հովարներ գլխարկների համար, սվիտերներ, 
պուլովերներ, շապիկներ (բլուզներ), 
պլաստրոններ, հագուստ, բոլորագլխարկներ, 
գլխարկներ, հանովի օձիքներ, ականջակալներ 
(հագուստ), փողկապներ, տրիկոտաժե 
հագուստ, գոգնոցներ (հագուստ), համազգեստ, 
գլխակապեր (հագուստ), բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ), կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, կրծքի գրպանի թաշկինակներ, 
բազկապատներ, անջրանցիկ հագուստ, 
բլուզներ, կեպիներ՝ որպես գլխարկներ, 
տրիկոտաժեղեն, շալեր, վզպատներ, շարֆեր, 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը.
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դաս 26. մետաղազարդեր (հագուստի 
պարագաներ), զարդեր հագուստի համար, 
գնդասեղներ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի և բիժուտերիայի, տարբերանշաններ, ոչ 
ազնիվ մետաղներից, կոճակ-խորհրդանշաններ.

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, խամաճիկներ, 
տիկնիկներ, թատերական դիմակներ, 
դիմակահանդեսային դիմակներ, հոլեր 
(խաղալիքներ), զանգակներ Նոր տարվա 
եղևնիների համար, խաղեր, զարդարանքներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար, 
բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի, պարապլաններ, 
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ), 
խաղաթղթեր, բումերանգներ.

դաս 32. գարեջուր, ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ, մրգահյութեր, օշարակներ 
ըմպելիքների համար, ջրեր (ըմպելիքներ), 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր, 
լիմոնադներ.

դաս 33. սպիրտային ըմպելիքներ, 
գինիներ, գինի խաղողի չանչերից, ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից.

դաս 35. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի առաքում, 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով, գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, ապրանքների 
ցուցադրում, շուկայի ուսումնասիրություն, 
գովազդ, ռադիոգովազդ, հեռուստագովազդ, 
գովազդ փոստով, գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն, ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, հասարակական կարծիքի 
հետազոտում, արտաքին գովազդ.  

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ, 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար, ճանապարհորդների 
փոխադրում, վարորդների ծառայություններ, 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ, տրանսպորտի 

լոգիստիկա, ավտոբուսների վարձույթ, 
ճանապարհորդների ուղեկցում, ավտոմոբի-
լային փոխադրումներ, ավտոբուսային 
փոխադրումներ, ճանապարհորդությունների 
ամրագրում.

դաս 43. նախաճաշարանների ծառա-
յություններ, քեմպինգների ծառայու-
թյուններ, հյուրանոցների ծառայություն ներ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառա յություններ, հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում), 
սրճարանների ծառայություններ, զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191916  (111) 30976
(220) 23.09.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 23.09.2029
(730) Մոհամմեդ Իֆրան, AE 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «EURO» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկ-
տրական կուտակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն). արևային մարտկոցներ: 
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20191952  (111) 30977
(220) 27.09.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 27.09.2029
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(730) «Արենի-1 քարայր» գիտահետազոտական 
հիմնադրամ, Վայոց Ձորի մարզ, գ. Արենի, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և 
արդյունա բերական հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրային ապահովման մշակում 
և զարգացում:

____________________

(210) 20191977  (111) 30978
(220) 01.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 01.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշոտ Բադալյան 
Մարտունու, Երևան, Լուկաշին, տուն 19, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ 
դարչնագույն, կապույտ , բեժ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիրներ. կաթնամթերք. մածուն 
(թթվեցրած կաթ). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20191989  (111) 30979
(220) 02.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 02.10.2029
(730) Սամվել Հակոբյան, Սյունիքի մարզ, ք. 
Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 36, բն. 32, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(526) «NATURAL», «MEGHRI» և «FRUITS» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ և ծիրանագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. չրեր.
դաս 31. թարմ մրգեր:

____________________

(210) 20192033  (111) 30980
(220) 09.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 09.10.2029
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալբերտ Լորիկյան 
Խաչիկի, Արագածոտնի մարզ, գ. Ոսկեվազ, 
Մաշտոցի 25, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 40. փայտանյութի մշակում:
____________________

(210) 20192048 (111) 30981
(220) 10.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 10.10.2029
(730) Նոել ՄաքԴոնալդ, GB 
(442) 01.11.2019
(540) 

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

դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
կոկոսի սննդային յուղ և ճարպ. կաթի հիմքով 
ըմպելիքներ. կոկոսի հիմքով ըմպելիքներ, 
որոնք օգտագործվում են որպես կաթի 
փոխարինիչներ. կաթնամթերք. լոբազգիների 
պահածոներ. մրգային պահածոներ. 

բանջարեղենի պահածոներ. լոլիկի պահա-
ծոներ. կարագ, մարգարին և սփրեդ. կաթի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. մրգային հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. պաշտետներ և հացին 
քսվող այլ սնունդ մսի հիմքով. ընկույզի 
յուղ. կոկոսի յուղ. գետնընկույզի մածուկ. 
գետնընկույզի հիմքով հացին քսվող սնունդ. 
պնդուկի հիմքով հացին քսվող սնունդ. հումուս. 
բանջարեղենի թթու. ձիթապտուղ. սոյայի շոռ. 
տապենադա (ձիթապտղից պատրաստված 
մածուկ). կոկոսային կրեմ. վերամշակված 
կոկոս. տոմատի խտածոներ. արգանակներ. 
պատրաստի ապուրներ. թահինի. բուսական 
երշիկեղեն և բուրգերներ. բլիթներ բուսական 
բուրգերների համար. խրթխրթան կարտոֆիլ. 
կարտոֆիլի չիպսեր. յոգուրտ. թեթև 
նախուտեստներ. բնական ընկույզների և 
սերմերի հիմքով նախուտեստային սալիկներ. 
սպիտակուցի հիմքով խիտ սննդարար 
նախուտեստային սալիկներ. բարկահամ թեթև 
նախուտեստներ. կոկոսի կաթ. սննդային 
սերմեր. մշակված սննդային սերմեր. 
լոբազգիներ. մրգեր ապակյա տարաներում. 
բանջարեղեն ապակյա  տարաներում. 
պանիրներ. խոտեր պարունակող պանիրներ. 
չորացրած մրգեր. մշակված մրգեր, բոլոր վերը 
նշվածները բացառապես մարդկանց համար և 
բնական.

դաս 30. սուրճ. կակաո. թեյ. բրինձ. սուրճի 
փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն).  թխվածքաբլիթ. աղանդեր. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). թխված աղանդեր. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. հացահատիկային հրուշակեղեն. 
չորաբլիթ. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). մեղր. խմորիչներ. մանանեխ. 
քացախ. սոուսներ. կարրի սոուսներ. չիլի 
համեմանք. համեմունքներ, այն է՝ պղպեղի 
սոուս. համեմունքներ աղցանների համար. 
պատրաստի ծովաբողկ. մայոնեզ. կետչուպ. 
մարինադներ. ռելիշ (համեմունք). չատնի 
(համեմունք). չորացրած խոտաբույսեր. 
խոտերով աղ. քնջութի սերմերով սեղանի 
աղ. քաղցրավենիք. սառնաշաքար, 
կարամել. անանուխի կոնֆետներ. շոկոլադի 
սալիկներ. հացահատիկային սալիկներ թեթև 
նախաճաշերի համար. հացահատիկների 
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հիմքով թեթև նախաճաշեր.  խոտաբույսերով 
թեյ. խրթխրթան հացիկներ. բլիթներ և լոշեր. 
մակարոնեղեն. պիցայի հիմքեր. պիցայի լոշեր. 
պիցայի խմոր. ամոքահունց ոլորաբլիթներ. 
բրնձային բլիթներ. սոուսներ մակարոնեղենի 
համար. նշակարկանդակներ. պեստո (սոուս). 
հացահատիկների հիմքով խորտիկներ. մյուսլի. 
մյուսլիի սալիկներ. հացահատիկ նախաճաշի 
համար. փքված բրինձ. վաֆլիներ. շաքար. 
համեմունքներ, բոլոր վերը նշվածները 
բացառապես մարդկանց համար և բնական.

դաս 32. գարեջուր. շշալցված ջրեր. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). մրգահյութեր. 
ածիկի հիմքով պատրաստուկներ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, բոլոր վերը նշվածները 
բացառապես մարդկանց համար և բնական։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192067  (111) 30982
(220) 11.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 11.10.2029
(730) Տիգրան Մկրտչյան, Երևան, Առնո 
Բաբաջանյան 113, բն. 25, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
(C=0% M =35% Y=100% K=0%), դեղին (C=0% 
M=20% Y=100% K=0%) և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 9. գիտական, հետազոտական, 
նավա  գնացական, երկրաբաշխական, 
լուսա   նկարչական, կինոնկարահանման, 
տեսա  լսողական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, ազդանշանման, հայտնաբերման, 
փորձարկման, զննման, փրկարարական 
և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
Էլեկտրականության բաշխման կամ սպառ-
ման կարգավորման կամ վերահսկման, 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատկերի կամ տեղեկատվության գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռն վող 
տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, թվային կամ անալոգային 
տեղեկատվության գրառման և պահպանման 
դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ սարքեր. 
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից 
սարքեր. սուզազգեստներ, ջրասուզակների 
դիմապանակներ, ականջախցաններ, քթա-
սեղմիչներ ջրասուզակների և լողորդների 
համար, ջրասուզակների ձեռնոցներ, 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. կրակմարիչներ. 
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, 
հովացման, շոգու արտադրման, սննդա-
մթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
նոտակալներ և երաժշտական գործիքների 
դրոցներ. չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի).

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
ապարատներ տեսախաղերի համար. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի. բաղադրություններ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համա կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում:

____________________

(210) 20192104  (111) 30983
(220) 16.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 16.10.2029
(730) Մոդերն Սթայլ Փթե. Լթդ, SG 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 1. քիմիական հեղուկացիրներ 
կոշկեղենը ձգելու համար. 

դաս 2. ներկանյութեր կոշիկների համար. 
պաշտպանական ջրահեռացնող պատվածքներ 
(ներկեր).

դաս 3. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. գուտալին (կոշիկի 
քսուք). կոշիկի մոմեր. օծանելիք - սաշե. չոր 
բուրավետացնող օծանելիքներ. բուրավետ 
բարձիկներ. օծանելիք. բուրավետիչներ 
և անուշահոտ նյութեր, բացի անձնական 
օգտագործման համար օծանելիքային 
իրերի.  կոսմետիկական հավաքածուներ. 
լրացված  կոսմետիկական հավաքածու-
ներ  (կոսմետիկական հավաքածուներ). 
կոսմետիկական միջոցներ. միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. կոսմետիկա. 
դեկորատիվ կոսմետիկա. պարֆյումերիային 
ջուր. հարդարանքի ջուր. մանկական 
կոսմետիկա և պարֆյումերիա. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար,  
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկա-
կան նպատակների համար. գրիմը հեռացնող 
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միջոցներ. կոսմետիկական անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ  լաքը եղունգներից հեռացնելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ աչքերի 
շուրջ մաշկի խնամքի համար. ոչ բուժական 
բալզամներ (բալասաններ). կոսմետիկա 
գրիմի համար. կավիճ գրիմի համար. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. դնովի 
թարթիչներ. դնովի եղունգներ. խոնավ 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ. հանովի 
դաջվածքներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. ներկեր մազերի համար. փրփուր 
վաննաների համար. օճառներ, ընդգրկված 
3-րդ դասում. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ մազերի ձևավորման համար, այդ 
թվում՝ մանկական.

դաս 4. գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). 
անուշահոտ մոմեր. մոմեր լուսավորման համար. 
մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
անուշահոտ մոմեր արոմաթերապիայի համար. 
կարճ մոմեր մետաղական կամ պլաստմասսայե  
տարողություններում.

դաս 5. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
խոնավ ախտահանիչ անձեռոցիկներ. 

դաս 6. մետաղյա կեռիկ-կախիչներ 
հագուստի համար. մետաղական զամբյուղներ. 
դեկորատիվ զամբյուղներ ոչ թանքարժեք 
մետաղներից. մետաղյա արկղեր.  մետաղական 
սկուտեղներ ոչ թանկարժեք մետաղներից. 
տոնական զարդարանքներ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, բացի ծառերի զարդարանքներից.

դաս 8. սեղանի սպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ), այդ թվում՝ 
մեկանգամյա. կենցաղային դանակներ. դանակ-
ներ ստեղծագործական ժամանցի համար 
(հերձադանակներ). պահածոյի ոչ էլեկտրական 
դանակներ. մկրատներ, ընդգրկված 8֊րդ 
դասում. եղունգների սղոցիկներ. նրբունելիներ 
թարթիչները ոլորելու համար. բիգուդի (ձեռքի 
գործիքներ). նրբունելիներ հոնքերի համար. 
մազազերծման նրբունելիներ. գոգնոցներ 
գործիքների համար.

դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ. 
ակնոցների ծածկոցներ. ակնոցների 
պատյաններ. ակնոցների շղթաներ. ակնոցներ 
լողալու համար. ակնոցներ ջրասուզակության 

համար. դիմակներ լողալու համար. դիմակներ 
ջրասուզակության համար. պատյաններ 
հեռախոսների համար. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. պլանշետ-համակարգիչների 
պատ յաններ. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. պայուսակներ 
համակարգիչների տեղափոխման համար. 
պայուսակներ պլանշետ-համակարգիչների 
տեղափոխման համար. ավազի ժամացույց-
ներ. խտասկավառակներ. ականջակալներ. 
բարձրախոսներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. մալուխներ 
հեռախոսների լիցքավորման համար. չափիչ 
ժապավեններ. էլեկտրական մալուխներ. 
մալուխներ էլեկտրական օպտիկական 
ազդանշանների փոխանցման համար. 
լիցքավորող սարքեր. լիցքավորող կուտակիչներ. 
թվային տեղեկակիրներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. հեռախոսներ. սմարթֆոններ. 
լուսանկարչական ապարատներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար.  
հագուստին ամրացվող լույս անդրադարձնող 
սկավառակներ տրանսպորտային վթարները 
կանխելու համար.

դաս  11. լուսային շարաններ տոնական 
զարդարանքի համար. լամպեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. լապտերներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
դեկորատիվ լապտերներ

դաս 14. զարդեր, այդ թվում՝ մատանիներ, 
ականջօղեր, վզնոցներ, կրծքազարդեր,  
կախազարդեր, դեկորատիվ կախազարդեր, 
կլիպսեր, ուլունքներ, ապարանջաններ, 
շղթաներ, թագեր, նիշեր դարձածալերի համար. 
դեկորատիվ գնդասեղներ. կիսաթանկարժեք 
քարեր. դեկորատիվ նիշեր դարձածալերի 
համար. ժամացույցներ. ժամացույցների  
պատյաններ.  օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). հուռութներ 
բանալիների օղակների համար. բանալիների 
համար հուռութների տեսքով կախազարդեր. 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
զարդեր պիրսինգի համար, այդ թվում՝ 
մատանիներ, բույթեր. արծաթեղեն. 
զարդատուփեր. թանկարժեք իրեր երեխաների 
համար.
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դաս 16. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ). թղթե տոպրակներ. թղթե 
պայուսակներ. թղթե կամ պլաստիկից 
տոպրակներ նվերների համար. ընդհանուր 
օգտագործման պլաստմասսայե տոպրակ-
ներ. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. փաթեթավորման թուղթ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տուփեր. թղթե կամ պլաստմասսայե 
փաթեթավորում նվերների համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տարողություններ սնունդը 
դուրս տանելու համար. գրասենյակային 
պիտույքներ. դպրոցական պիտույքներ 
(գրասենյակային). սեղանի օրգանայզերներ. 
գրասենյակային օրգանայզերներ. անձնական 
օրգանայզերներ (գրասենյակային). թուղթ, 
որն ընդգրկված չէ այլ դասերում. պոստերներ. 
կավիճ. գրելու կավիճ. գրատախտակներ 
դպրոցի և տան համար. փոխադրանկարներ. 
պիտակներ. շապիկներ փաստաթղթերի համար 
(գրասենյակային). ծեփանյութեր. ներկելու 
գրքեր. բացիկներ. սոցիալական շփման 
համար օգտագործվող  հատուկ քարտեր, 
բացիկներ. արձանիկներ, պատկերներ 
պապիեմաշեից. թղթե պատկերներ. թղթե 
կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ). թղթե, 
ստվարաթղթե կամ պլաստմասսայե նիշեր. 
թղթե, ստվարաթղթե կամ պլաստմասսայե 
բեյջեր. սեղանի թղթե ուղելաթեր. թղթե 
անձեռոցիկներ. սեղանի միանգամյա 
օգտագործման անձեռոցիկներ  (թղթե կամ 
թաղանթանյութից). թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. թղթե անձեռոցիկներ 
լաքը եղունգներից հեռացնելու համար. թղթե 
դեկորատիվ դրասանգներ երեկույթների 
համար.  լուսանկարների շրջանակված. 
նկարներ շրջանակված. թղթե թաշկինակներ.  
մանկական թղթե կրծկալներ. թղթե խույրեր 
և թագեր. օրագրեր. գրպանի գրքույկներ. 

տոնական թղթե զարդարանքներ, բացի  
ծառերի զարդարանքներից.

դաս 17.   ռետինե կամ պլաստմասսայե 
փաթեթավորման (միջադրման, խծուծման) 
նյութեր. ռետինե տոպրակներ (ծրարներ, 
փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 

դաս 18. դրամապանակներ. այցեքարտերի 
պատյաններ. հովանոցներ. քսակներ. 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). կռնապայուսակներ. 
կաշեփոկիկներ. թիկնապայուսակներ. ուսա-
պարկիկներ. պայսուկներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. պայուսակներ կոսմետիկայի 
պահպանման համար. պայուսակներ բանա-
լիների պահպանման համար. ծովափի 
պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տուրիստական 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
դպրոցական պայուսակներ.  դատարկ 
վաճառվող պայուսակներ կոսմետիկայի համար. 
ճամփորդական սնդուկներ. ճամպրուկներ. 
բանալիների պատյաններ.  ֆիբրից տուփեր. 
գլխարկի տուփեր ճամփորդելու համար. կաշվից 
կամ կաշեստվարաթղթից արկղեր. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու 
համար. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար.  

դաս 20. կահույք. շրջանակներ նկարների 
համար. հայելիներ. մանկական մահճակալներ. 
օրորոցներ. սեղաններ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մանկական սեղաններ նորածինների համար.  
մանկական մահճակալների պաշտպանիչ 
թափարգելներ. պաշտպանիչ թափարգելներ 
կահույքի համար. բարուրելիս երեխաների տակ 
գցելու փռոցներ. մանկական մահճակալների 
բամպերներ. շիրմաներ (կահույք). զամբյուղներ,  
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
նորածիններին տեղափոխելու կողովներ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. տուփեր,  որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. պլաստմասսայե 
տուփեր նվերների համար.  պլաստմասսայե 
տուփեր իրերը տեղափոխելու և պահելու 
համար. հագուստի կախիչներ (կահույք). 
կեռիկներ ցնցուղի գալարավարագույրների 
համար. կեռիկներ վարագույրների համար. 
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կախիչների ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար. ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար. ոչ մետաղական կախիչներ 
պայուսակների համար. բարձեր. ներսի 
գալարավարագույրներ շերտաձողիկներից. 
պատուհանի  գալարավարագույրներ գործ-
վածքից. կոսմետիկայի պայուսակներ 
լոգարանների համար. ծածկոցներ մանկական 
մահճակալների թափարգելների համար. 
ծածկոցներ մանկական մահճակալների 
բամպերների համար.  սառը ձուլվածքի խեժից 
պատկերներ. արձանիկներ ոսկորից, փղոսկրից, 
գիպսից, պլաստիկից, մոմից կամ փայտից. 
բանալիներ կախելու տախտակներ. բանալիներ 
կախելու պահարանիկներ. ոչ մետաղական 
բացովի օղակներ բանալիների համար. 
տոնական զարդարանքներ պլաստիկից, բացի  
ծառերի զարդարանքներից.

դաս 21. տնային և խոհանոցային սպասք 
կամ ամանեղեն. ամանեղեն սնունդը ջերմա-
մշա կելու համար. սնունդ պատրաստելու 
ամանեղեն. ապասք ըմպելիքների համար. 
կենցաղային բեռնարկղեր սննդամթերքի 
համար. տակդիրներ սկուտեղների համար 
(սպասք). սեղանի սպասք, որը ընդգրկված չէ 
այլ դա սերում. սեղանի պարագաներ, բացառու-
թյամբ դանակների, պատառաքաղների, 
գդալների. խմելու շշեր. խոհանոցային 
տարողություններ. ապակե տարողություններ.  
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. սպասք 
համեմունքների  համար.  ջրամանների ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. 
տակդիրներ ճաշացուցակների համար. 
տակդիրներ դանակների համար սեղանի 
սպասքավորման համար. ամանների և 
ափսեների տակդիրներ. սեղանի սպասքի 
տակդիրներ. սեղանի անձեռոցիկների 
տակդիրներ. բաժակների տակդիրներ. 
տաք ուտեստների համար տակդիրներ. 
բուրավետարար փայտիկների տակդիրներ. 
պիտոյատուփեր հարդարանքի պարագաների 
համար. անձեռոցիկներ ակնոցների 
համար. ձեռնոցներ տնային տնտեսության 
համար. կաշպոներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. արձանիկներ 
ճենապակուց, կավից, խեցեղենից, 
հախճապակուց կամ ապակուց. բռնիչ-
ներ (խոհանոցային). գեղարվեստական 

իրեր  ճենապակուց, կավից, խեցեղենից, 
հախճապակուց կամ ապակուց. կիսանդրի-
ներ ճենապակուց, կավից, խեցեղենից, 
հախճապակուց կամ ապակուց. ծաղկաման-
ներ. մանր չինական զարդարանքներ 
ճենապակուց. արձաններ ճենապակուց, 
կավից, խեցեղենից, հախճապակուց կամ 
ապակուց. օղակներ անձեռոցիկների համար. 
օղակներ սրբիչների  համար. հագուստի 
խոզանակներ. ավլելու խոզանակներ. լվացքի 
խոզանակներ. խոհանոցային խոզանակներ. 
կոշիկի խոզանակներ. սպունգ կենցաղային 
նպատակներով. խոզանակներ կենցաղային 
նպատակներով. խոզանակներ հոնքերի համար. 
եղունգների խոզանակներ. թարթիչների 
խոզանակներ. կենցաղային բաժնավորիչ 
սարքեր. օճառամաններ. զուգարանի 
խոզանակներ. օճառամաններ. զուգարանի 
թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). օդաթողման 
հարմարանքներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ 
սրբիչների համար. հագուստը լայնացնելու՝ 
ձգելու հարմարանքներ. դիմահարդարման 
սպունգներ. դիմահարդարման վրձիններ. 
կենցաղային զամբյուղներ. կենցաղային 
արդյունաբերական զամբյուղներ. զամբյուղներ 
լոգանքի պարագաների, հագուստի պահ-
պանման համար. ապրանքների, հագուստի 
պահպանման համար արկղեր. կենցաղային 
արկղեր. ապակե արկղեր. մոմակալներ. տնային 
պարագաներ կոսմետիկայի համար. տնային 
պարագաներ հարդարանքի համար. դիմափոշի 
և կարմրաներկ քսելու աղվափնջիկներ. սանր 
մազերի համար. խոզանակներ մազերի համար. 
խոզանակներ (ապլիկատորներ) գրիմի համար. 
սեղանի պարագաներ և սպասք պլաստիկից, 
բացառությամբ դանակների, պատառաքաղների 
և գդալների. ռետինե կենցաղային  ձեռնոցներ. 
տոնական զարդարանքներ ճենապակուց կամ  
խեցեղենից, բացառությամբ ծառերի համար. 
կարմրաներկ քսելու խոզանակներ. 

դաս 22. թելքավոր լցանյութեր. բմբուլ 
խծուծման համար. փետուր խծուծման համար. 
խծուծման բուրդ. բամբակ կահույքի խծուծման 
և պաստառապատման համար. փետուր 
անկողնային պարագաների խծուծման համար. 
խծուծման նյութեր, բացառությամբ ռետինից, 
թղթից կամ պլաստիկից. պոլիեթերային 
թելքերից խցկոնք. 
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դաս 24. անկողնու սպիտակեղեն. ման-
կական անկողնու սպիտակեղեն. նորածնի 
անկողնու սպիտակեղեն. սրբիչներ, բացա-
ռությամբ թղթե. սրբիչներ նորածինների համար. 
ծածկոցներ. պլեդներ. ներքնակերեսներ. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. պատյաններ 
վերմակների համար. պատյաններ բարձերի 
համար. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
գործվածքից պատյաններ զուգարանակոնքերի 
կափարիչների համար. պատյաններ կահույքի 
համար. մանածագործվածքից և պլաստիկից 
գալարավարագույրներ. գալարավարագույր-
ներ լողասենյակների համար. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
մոմլաթե սփռոցներ. ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). մանածա-
գործվածքից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու 
համար. կոսմետիկական անձե ռոցիկներ 
մանածագործվածքից. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. սեղանի 
անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. սեղանի 
նեղ սփռոցիկներ մանածագործվածքից. 
մանածագործական իրեր խոհանոցի համար. 
քնապարկեր. ծրարներ նորածինների համար. 
վերմակներ, ծածկոցներ. գործվածքից տակա-
շորեր մանկիկների համար. 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
տնային հագուստ. հագուստ քնելու համար. 
սպորտային հագուստ. հագուստ հղիների 
համար. մանկական հագուստ. հագուստ 
նորածինների համար. անջրանցիկ 
հագուստ. ջրակայուն հագուստ. հագուստ 
դիմակահանդեսի համար. հագուստ ծովափի 
համար. ճապոնական ազգային հագուստ. պարի 
հագուստ. ներքնազգեստ. քրտինքը կլանող 
ներքնազգեստ. ջերմամեկուսիչ ներքնազգեստ. 
թաթմաններ. փողկապներ. ասկոտական 
փողկապներ. կաշնեներ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). վզպատներ. փոկեր (հագուստ). 
գոտիներ հագուստի համար. զուգագուլպաներ. 
կարճագուլպաներ. գուլպաներ (երկար). 
շարֆեր. գդակներ. գլխակապեր (հագուստ). 
լողագլխարկներ. ջրցողի գլխարկներ. նորածնի 
օժիտ (հագուստ). շորագլխարկներ. շապիկներ 
կնունքի համար. մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
չոչաշորեր. մանկական բոդիներ (հագուստ). 
կենդանիների տեսքով կոստյումներ դիմակա-
հանդեսի համար. դիմակներ քնելու համար. 

գոտի-քսակներ (հագուստ). դպրոցական 
փողկապներ. կիմոնո. սպորտային կոշիկներ. 
տնային կոշիկներ. ծովափի կոշիկներ. պարի 
կոշիկներ. միջատակեր. հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների  մասեր, որոնք ընդգրկված 
են 25-րդ դասում. հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների  պարագաներ,  որոնք ընդգրկված 
են 25-րդ դասում. գոգնոցներ (հագուստ). 

դաս 26. սեղմիչներ մազերի համար. 
հերակալներ. դեկորատիվ իրեր մազերի համար. 
օղակապեր մազերի համար. ծամկալներ 
մազերի համար. ռետիններ մազերի համար. 
ցանցեր մազերի համար. ժապավենակապեր 
մազերի համար. ժապավեններ մազերի 
համար. մետաղազարդեր (հագուստի պարա-
գաներ). արհեստական դրասանգներ. զարդեր 
կոշկեղենի համար. զարդեր հագուստի 
համար. զարդեր գլխարկների համար. 
քուղեր կոշիկների համար. հուռութներ, բացի 
թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների 
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից. 
հուռութներ պայուսակների համար.  տուփեր 
կարի  և ձեռագործի պարագաների համար. 
քուղեր հագուստի համար. կախազարդեր 
պայուսակների համար. հագուստի վրա կարվող 
տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ մետաղներից, 
այդ թվում` հեծանակներ. ապլիկացիա (արդու-
զարդի առարկաներ). ասեղնագործած իրեր. 
կեղծամներ. հավաքակազմեր կարի համար. 
տարբերանշաններ, բացառությամբ թղթե. 
դեկորատիվ ժապավեններ. արհեստական 
ծաղիկներ. դնովի բեղեր. դնովի մորուքներ. 
ոչ էլեկտրական բիգուդիներ թարթիչների 
համար, բացառությամբ ձեռքի գործիքների. 
ոչ էլեկտրական բիգուդիներ, բացառությամբ 
ձեռքի գործիքների. 

դաս 27. գորգեր. հատակի գորգեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. գորգեր 
լոգասենյակների համար. 

դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային ապրանքներ. 
զարդարանքներ Նոր տարվա տոնածառերի 
համար. մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի 
համար. դիմակահանդեսային դիմակներ. 

դաս 34. մոխրամաններ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործ. ներմուծման-
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արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. ապրանքների 
ցուցադրում. Առևտրային տեղեկատվություն  
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
գովազդի մանրակերտում. ցուցահանդեսների  
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առև-
տրային միջնորդային ծառայություններ. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. աճուրդային վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. մանրածախ և մեծածախ վաճառք, 
ներառյալ` համացանցով. առցանց խանութների 
ծառայություններ. հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, տան համար պարագաների, 
մանկական պարագաների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք, ներառյալ` համացանցով. 
սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում. 
գովազդային հոլովակների արտադրություն. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. արտաքին գովազդ. 
հեռուստամարքեթինգ. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 

գների համեմատման ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ենթակապալառուի ծառայու-
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192121  (111) 30984
(220) 17.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 17.10.2029
(730) «Արմենիա թի վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(526) «սերիալ», «ARMENIA» և «TV» բառային 
գրա  ռում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ  ներ չեն:
(511) 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. մալու-
խային հեռուստահեռարձակում.

դաս 41. հեռուստահաղորդումների, այն է՝ 
հեռուստասերիալների պատրաստում:

____________________

(210) 20192151  (111) 30985
(220) 23.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 23.10.2029
(730) «Սիլ կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, Սմբատ 
Զորավար 11/1, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, բաց 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր.
դաս 36. առևտրային տարածքների վար-

ձա կալություն.
դաս 41. ժամանցի օբյեկտների տրա-

մադրում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. կինոթատրոնների ծառայությունների 
տրամադրում.

դաս 43. ռեստորանների,  սրճարանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192152  (111) 30986
(220) 23.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 23.10.2029
(730) «Սիլ կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, Սմբատ 
Զորավար 11/1, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 35. առևտուր.
դաս 36. առևտրային տարածքների 

վարձակալություն.
դաս 41. ժամանցի օբյեկտների տրա-

մադրում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. կինոթատրոնների ծառայությունների 
տրամադրում.

դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20192175  (111) 30987
(220) 25.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 25.10.2029
(730) «Վան-չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 6, բն. 7, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար). աղեր պահածոյացման համար, 
բացառությամբ սննդի պատրաստման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ. չմշակված. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն. 
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյութեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի 
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի 
համար. նյութեր ջուրը փափկացնելու համար. 
տրագանտ (տրագականտ) արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. ակտիվացրած 
ածուխ. մղող գազեր աերոզոլների համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար, 
բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
սպիտակուցներ (կենդանական կամ բուսական, 
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային 
սպիտակուցներ. ալկալիներ. սպիրտներ. 
էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ. ծովային 
ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմիկատներ 
հողը պարարտացնելու համար. ամերիցիում. 
քիմիական նյութեր օսլան նոսրացնելու 
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համար (սոսնձազերծող). անուշադր. 
աղաթթու. ամոնիակային աղեր. ամոնիակ. 
ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-ամոնիումային 
շիբ. ամիլացետատ. ամիլային սպիրտ. 
հեղուկ անջուր ամոնիակ. անհիդրիդներ. 
փայտածուխ. կենդանական սպիտակուցներ 
(հումք). անտրանիլային թթու. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
ապրետուրներ մանածագործվածքի համար. 
սենեգալյան բուսախեժ արդյունաբերական 
նպատակների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. 
լուսարարներ տեքստիլ արտադրանքի 
համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական 
պարարտանյութեր. ազոտական թթու. 
էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու 
արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
քիմիական պատրաստուկներ). նատրիումի 
կարբոնատ. հիմքեր (քիմիական նյութեր). 
քիմիկատներ արծնի արտադրության համար, 
բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. 
բենտոնիտ. բոքսիտներ. բենզոլային շարքի 
թթուներ. բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). 
պահպանող միջոցներ բետոնի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
անագի երկքլորիդ. կալիումի երկքրոմատ. 
նատրիումի երկքրոմատ. կենսաբանական 
կատալիզատորներ. կալիումի երկօքսալատ. 
մանգանի երկօքսիդ. բիսմութի հիմնային 
գալատ. խոնավացնող պատրաստուկներ 
սպիտակեցնելիս օգտագործելու համար. 
ածխաթթու. կատալիզատորներ. վիսկոզ. 
կալցիումի ացետատ. կալցիումի կարբոնատ. 
քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզները. 
բուխարիները մաքրելու համար. քիմի-
կատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, 
բացի բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողներից. 
քիմիա կան տրոհիչներ. քիմիական 
պատրաստուկներ լաբորատոր անալիզների 

համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քլորատներ. քլոր. քլոր-
հիդրատներ. քլորաջրածնային թթու. քոլաթթու. 
քրոմատներ. քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. 
քրոմի աղեր. քրոմական թթու. մածիկներ 
կաշվի համար. մածիկներ դողերի համար. 
սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգելու համար. 
պատրաստուկներ ցեմենտին անջրանցիկու-
թյուն հաղորդելու համար, բացառությամբ 
ներկերի. պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. հեղուկներ 
հիդրավլիկական համակարգերի համար. 
մոմային մածիկներ ծառերը պատվաստելու 
համար (այգեգործական եփուկ). կիտրոնաթթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուսարարներ գինու քաղցրահյութի համար. շոհ 
վերջնամշակման և նախաներկման համար. 
փափկիչներ կաշվի համար, բացառությամբ 
յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց 
պաշտպանելու համար. կոնսերվանտ-
ներ դեղագործական արդյունաբերության 
համար. լուսաքիմիկատներ. լուսաթիթեղներ. 
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար. 
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու 
համար. թթու գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) քիմիական նպատակների 
համար. կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային 
պատրաստուկներ. սոսինձներ կաշվի 
համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակման 
համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման 
համար. լուծույթներ ցիանատպության 
համար. արտադրական գործընթացներում 
օգտագործվող ճարպազրկող պատրաստուկ-
ներ. պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու 
համար. սոսնձազերծող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ նստվածքը հեռացնելու 
համար. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), 
որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ. 
արատորոշման պատրաստուկներ ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. դիաստազներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գլիցերին արդյունաբերական նպատակների 
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համար. իոնափոխանակիչներ (քիմիական 
նյութեր). հակաստատիկներ, բացառությամբ 
կենցաղայինների. լուսաէմուլսիաներ. էմուլ-
գարարներ. զգայունացված լուսաթիթեղներ. 
պատրաստուկներ շոհավորման համար. 
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված էպօքսիդային խեժեր. նյութեր 
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու. 
բարդ եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. 
էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ 
մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. քիմիկատներ 
գործվածքի վրա հետքերի առաջացումը 
կանխելու համար. եվրոպիում. երկաթի աղեր. 
ֆերմենտներ քիմիական նպատակների համար. 
պարարտանյութերի պատրաստուկներ. հրա-
կայուն բաղադրություններ. ծծմբածաղիկ 
քիմիական նպատակների համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. արգելակի հեղուկներ. 
ժելատին արդյունաբերական նպատակների 
համար. քարաղ. չոր սառույց (ածխածնի 
երկօքսիդ). գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. 
գլիկոլներ. ճարպաթթուներ. մածիկ 
ծառերը պատվաստելու համար. հելիում. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. 
յուղեր արտադրման ընթացքում կաշվի 
մշակման համար. քիմիկատներ յուղերը 
մաքրելու համար. հումուս. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղոր-
դելու համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. 
իզոտոպներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կաթնաֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. դիատոմիտ. 

աղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. թրթնջկաթթու ջրածնի պերօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
թթվածին արդյունաբերական նպատակների 
համար. սալիցիլային թթու սուլֆիտներ. 
նատրիում. սիլիկոններ. սիլիցիում. քիմիկատ-
ներ զոդման համար քիմիկատներ եռակցման 
համար. կալցինացված սոդա. կաուստիկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաուստիկ սոդա արդյունաբերական 
նպատակների համար. ստեարինային 
թթու. շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ). 
պատրաստուկներ ապակու խամրումը կանխելու 
համար. քիմիկատներ պատուհանի ապակիների 
խամրումը կանխելու համար. հեղուկ ապակի 
(լուծվող). քիմիական նյութեր ներկեր 
պատրաստելու համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական նպատակ ների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. գլյուկոզա 
արդյունա բերական նպատակների համար 
պատրաստուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե 
շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից, 
բացառությամբ ներկերի. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. բաղադրություններ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչները 
սառեցնելու համար. քիմիկատներ ռադիա-
տորները լվալու (մաքրելու) համար. 
մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի թափքի 
վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտրաֆորեզի 
համար. պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. յուղային մածիկներ (մածվածք).

դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ. 
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային 
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալիզարինային 
ներկանյութեր. ալյումինային ներկեր. 
ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար. ասբեստային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. սևե-
ռակող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. արծաթի մածուկ. փոշիներ 
արծաթապատման համար. ասֆալտի լաք. 
սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
կանադական բալզամ (բալասան). բիտումային 
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լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի 
համար. լաքեր բրոնզապատման համար. 
սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). բրոնզափոշի 
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
շրջանակների (շասսիների) համար. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար. կոպալ 
(բուսական խեժ). անիլինային ներկանյութեր. 
արծներ (լաքեր). սոսնձաներկեր տեմպերա. 
թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
պաշտպանական յուղեր փայտանյութի 
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն 
ներկեր կապակցող նյութեր ներկերի համար. 
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը 
կանխելու համար. մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
և տպագրության համար. պաշտպանական 
պատրաստուկներ մետաղների համար. 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար ներկանյութեր 
փայտանյութից. կարբոնիլ փայտանյութը 
պահպանելու համար. հանածո խեժի 
լաքեր. լաքեր. գրաֆիտիից պաշտպանելու 
պատվածքներ (ներկեր).

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց-
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու 
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
օսլա (ապրետուր). կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. աղեր սպիտակեցման համար. սոդա 

սպիտակեցման համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր 
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ մանրահատակի 
համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. մաքրող կավիճ. բծերը 
հանելու միջոցներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լվացքի 
սոդա, մաքրելու համար. մոմեր. կրեմներ կաշվի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաք-
րելու համար. պատրաստուկներ դիմահար դա-
րանքը հեռացնելու համար. ատամի մածուկներ. 
ատամի փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. 
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. մազահեռացնող 
մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
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եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոս-
մետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
(պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ 
օծանելիքի արտադրության համար. կոսմե-
տիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման 
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. 
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 

արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու-
զարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ). նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուրավետիչներ ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր). կենցաղային քիմիական 
գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի համար. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. ներկանյութեր մորուքի և բեղերի 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. սոսինձներ արհեստա-
կան թարթիչների ամրացման համար. 
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու   
համար.   հոտազերծիչներ   մարդու   կամ 
կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող 
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. լվացող միջոցներով տոգորված 
ջնջոցներ. մաքրելու համար պատրաստուկներ 
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բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
խնկաձողիկներ. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի 
բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի 
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
համար. շամպուններ կենդանիների 
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
ոչ բժշկական նպատակների համար. 
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի 
կամ հոտազերծման համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. 
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ 
կենցաղային նպատակների համար. մերսման 
մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). 

աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար. 

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փոկերի 
սահումը արգելակող պատրաստուկներ. 
մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակցող 
բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար. 
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման 
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ 
բրիկետավորված (վառելիք). յուղեր կոշիկները 
յուղելու համար. մոմ (հումք). մոմ լուսավորման 
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կոքս. յուղեր կաշին յուղելու համար. 
տեխնիկական ճարպեր. յուղեր շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. ճրագու. 
պատրաստուկներ փոշին մաքրելու համար. 
լուսավորող յուղեր. քսայուղեր. տեխնիկական 
վազելին արդյունաբերական նպատակների 
համար. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկը կանխելու 
նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակելու 
համար. թանձր քսուքներ. քսանյութեր. 
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. ոսկրայուղ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
օլեին. պարաֆին. ստեարին (բնաճարպ). 
բրդաճարպ լանօլին. յուղեր գործվածքների 
համար. շարժիչային վառելիք. կիզայուղեր. 
ոչ քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. ճարպեր կաշին պահպանելու 
համար. տեխնիկական յուղեր. պնդացված 
գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). 
յուղեր կաշին պահպանելու համար. յուղող-
հովացնող հեղուկներ. յուղեր ներկերի համար. 
գեներատորային գազեր. շարժիչի յուղ. 
անուշահոտ մոմեր. դահուկների քսուքներ. 
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար. մեղրամոմ կոսմետիկական միջոցներ 
արտադրելու համար.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշա-
կում. արծաթապատում. գործվածքների 
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սպիտա կեցում. փայտանյութի մշակում. 
գործվածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. բրուտագործա-
կան աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. 
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ 
մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. 
գալվանապատում. անագապատում. մոր-
թիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
մորթիների մշակում հակացեցային 
միջոցներով. ֆրեզում. գործվածքների մշա-
կում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունու-
թյուն հաղորդելու համար. գործվածքների 
մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու 
համար. բրդի մշակում. մակաշերտում 
(լամինացում). աղացում. մետաղների 
մշակում. մետաղների մխում. նիկելապատում. 
մորթու մշակում. ողորկում հղկանյութերով. 
կազմարարական աշխատանքներ. թամբա-
գործական աշխատանքներ. ներկման 
ծառայություններ. ներկման ծառայություններ. 
մանածագործական իրերի ներկում. գործ-
վածքների. մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. մորթիների փայլեցում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. մաքրամշակում. ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. վնասակար նյութերի 
ակտիվազերծում. օդորակիչների վարձույթ 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն 
ըստ պատվերի:

____________________

(210) 20192176  (111) 30988
(220) 25.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 25.10.2029
(730) «Վան-չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 6, բն. 7, AM 

(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար). աղեր պահածոյացման համար, 
բացառությամբ սննդի պատրաստման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ. չմշակված. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն. 
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյութեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի 
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի 
համար. նյութեր ջուրը փափկացնելու համար. 
տրագանտ (տրագականտ) արդյունաբերական 
նպատակների համար. ակտիվացրած ածուխ. 
մղող գազեր աերոզոլների համար. քիմիկատներ 
գյուղատնտեսության համար, բացառությամբ   
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. սպիտա-
կուցներ (կենդանական կամ բուսական, 
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային 
սպիտակուցներ. ալկալիներ. սպիրտներ. 
էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ. ծովային 
ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմիկատներ 
հողը պարարտացնելու համար. ամերիցիում. 
քիմիական նյութեր օսլան նոսրացնելու 
համար (սոսնձազերծող). անուշադր. 
աղաթթու. ամոնիակային աղեր. ամոնիակ. 
ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-ամոնիումային 
շիբ. ամիլացետատ. ամիլային սպիրտ. 
հեղուկ անջուր ամոնիակ. անհիդրիդներ. 
փայտածուխ. կենդանական սպիտակուցներ 
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(հումք). անտրանիլային թթու. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
ապրետուրներ մանածագործվածքի համար. 
սենեգալյան բուսախեժ արդյունաբերական 
նպատակների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. 
լուսարարներ տեքստիլ արտադրանքի 
համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական 
պարարտանյութեր. ազոտական թթու. 
էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու 
արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
քիմիական պատրաստուկներ). նատրիումի 
կարբոնատ. հիմքեր (քիմիական նյութեր). 
քիմիկատներ արծնի արտադրության համար, 
բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. 
բենտոնիտ. բոքսիտներ. բենզոլային շարքի 
թթուներ. բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). 
պահպանող միջոցներ բետոնի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
անագի երկքլորիդ. կալիումի երկքրոմատ. 
նատրիումի երկքրոմատ. կենսաբանական 
կատալիզատորներ. կալիումի երկօքսալատ. 
մանգանի երկօքսիդ. բիսմութի հիմնային 
գալատ. խոնավացնող պատրաստուկներ 
սպիտակեցնելիս օգտագործելու համար. 
ածխաթթու. կատալիզատորներ. վիսկոզ. 
կալցիումի ացետատ. կալցիումի կարբոնատ. 
քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզները. 
բուխարիները մաքրելու համար. 
քիմիկատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, 
բացի բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողներից. 
քիմիական տրոհիչներ. քիմիական պատ-
րաստուկներ լաբորատոր անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քլորատներ. քլոր. քլոր-
հիդրատներ. քլորաջրածնային թթու. քոլաթթու. 
քրոմատներ. քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. 
քրոմի աղեր. քրոմական թթու. մածիկներ 
կաշվի համար. մածիկներ դողերի համար. 

սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգելու համար. 
պատրաստուկներ ցեմենտին անջրանցիկություն 
հաղորդելու համար, բացառությամբ ներկերի. 
պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. հեղուկներ 
հիդրավլիկական համակարգերի համար. 
մոմային մածիկներ ծառերը պատվաստելու 
համար (այգեգործական եփուկ). կիտրոնաթթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուսարարներ գինու քաղցրահյութի համար. շոհ 
վերջնամշակման և նախաներկման համար. 
փափկիչներ կաշվի համար, բացառությամբ 
յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց 
պաշտպանելու համար. կոնսերվանտ-
ներ դեղագործական արդյունաբերության 
համար. լուսաքիմիկատներ. լուսաթիթեղներ. 
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար. 
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու 
համար. թթու գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) քիմիական նպատակների 
համար. կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային 
պատրաստուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. 
քիմիական նյութեր կաշվի մշակման համար. 
քիմիկատներ կաշվի տոգորման համար. 
լուծույթներ ցիանատպության համար. 
արտադրական գործընթացներում օգտա-
գործվող ճարպազրկող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու 
համար. սոսնձազերծող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ նստվածքը հեռացնելու 
համար. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), 
որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ. 
արատորոշման պատրաստուկներ ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. դիաստազներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գլիցերին արդյունաբերական նպատակների 
համար. իոնափոխանակիչներ (քիմիական 
նյութեր). հակաստատիկներ, բացառությամբ 
կենցաղայինների. լուսաէմուլսիաներ. էմուլ-
գարարներ. զգայունացված լուսաթիթեղներ. 
պատրաստուկներ շոհավորման համար. 
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
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չմշակված էպօքսիդային խեժեր. նյութեր 
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու. 
բարդ եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. 
էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ 
մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. քիմիկատներ 
գործվածքի վրա հետքերի առաջացումը 
կանխելու համար. եվրոպիում. երկաթի աղեր. 
ֆերմենտներ քիմիական նպատակների համար. 
պարարտանյութերի պատրաստուկներ. հրա-
կայուն բաղադրություններ. ծծմբածաղիկ 
քիմիական նպատակների համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. արգելակի հեղուկներ. 
ժելատին արդյունաբերական նպատակների 
համար. քարաղ. չոր սառույց (ածխածնի 
երկօքսիդ). գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. 
գլիկոլներ. ճարպաթթուներ. մածիկ 
ծառերը պատվաստելու համար. հելիում. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. 
յուղեր արտադրման ընթացքում կաշվի 
մշակման համար. քիմիկատներ յուղերը 
մաքրելու համար. հումուս. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. 
իզոտոպներ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. կաթնաֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. դիատոմիտ. 
աղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. թրթնջկաթթու ջրածնի պերօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
թթվածին արդյունաբերական նպատակների 
համար. սալիցիլային թթու սուլֆիտներ. 
նատրիում. սիլիկոններ. սիլիցիում. քիմիկատներ 
զոդման համար քիմիկատներ եռակցման 
համար. կալցինացված սոդա. կաուստիկներ 

արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաուստիկ սոդա արդյունաբերական նպա-
տակների համար. ստեարինային թթու. 
շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ). պատրա-
ստուկներ ապակու խամրումը կանխելու համար. 
քիմիկատներ պատուհանի ապակիների 
խամրումը կանխելու համար. հեղուկ ապակի 
(լուծվող). քիմիական նյութեր ներկեր 
պատրաստելու համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկ-
ներ ոչ բժշկական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար. գլյուկոզա 
արդյունա բերական նպատակների համար 
պատրաստուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե 
շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից, 
բացառությամբ ներկերի. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. բաղադրություններ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչները 
սառեցնելու համար. քիմիկատներ ռադիա-
տորները լվալու (մաքրելու) համար. 
մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի թափքի 
վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտրաֆորեզի 
համար. պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. յուղային մածիկներ (մածվածք).

դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ. 
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային 
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալիզարինային 
ներկանյութեր. ալյումինային ներկեր. 
ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար. ասբեստային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
սևեռա կող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. արծաթի մածուկ. փոշիներ 
արծաթապատման համար. ասֆալտի լաք. 
սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
կանադական բալզամ (բալասան). բիտումային 
լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի 
համար. լաքեր բրոնզապատման համար. 
սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). բրոնզափոշի 
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
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շրջանակների (շասսիների) համար. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար. կոպալ 
(բուսական խեժ). անիլինային ներկանյութեր. 
արծներ (լաքեր). սոսնձաներկեր տեմպերա. 
թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
պաշտպանական յուղեր փայտանյութի 
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն 
ներկեր կապակցող նյութեր ներկերի համար. 
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը 
կանխելու համար. մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
և տպագրության համար. պաշտպանական 
պատրաստուկներ մետաղների համար. 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար ներկանյութեր 
փայտանյութից. կարբոնիլ փայտանյութը 
պահպանելու համար. հանածո խեժի 
լաքեր. լաքեր. գրաֆիտիից պաշտպանելու 
պատվածքներ (ներկեր).

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց-
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու 
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
օսլա (ապրետուր). կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. աղեր սպիտակեցման համար. սոդա 
սպիտակեցման համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. լաքեր 
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների 

կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ մանրահատակի 
համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. մաքրող կավիճ. բծերը 
հանելու միջոցներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լվացքի 
սոդա, մաքրելու համար. մոմեր. կրեմներ կաշվի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. ատամի մածուկներ. 
ատամի փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. 
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. մազահեռացնող 
մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
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կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
(պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ 
օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման 
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. 
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. պատ-
րաստուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ հոնքերի 
համար. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
կոսմետիկական ներկանյութեր. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. տերպենթինի 
յուղ ճարպազերծման համար. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ). նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 

համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուրավետիչներ ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր). կենցաղային քիմիական 
գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի համար. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհա-
րելու համար. սոսինձներ արհեստական 
թարթիչների ամրացման համար. պատրաս-
տուկներ ներկերը հեռացնելու   համար.   
հոտազերծիչներ   մարդու   կամ կենդանիների 
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչ-
ների տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող 
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. լվացող միջոցներով տոգորված 
ջնջոցներ. մաքրելու համար պատրաստուկներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
խնկաձողիկներ. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի 
բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի 
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ պատրաստուկներ հալվե 
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վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկ-
ներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. բուսական 
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ 
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների 
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
ոչ բժշկական նպատակների համար. 
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի 
կամ հոտազերծման համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. 
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ 
կենցաղային նպատակների համար. մերսման 
մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար. 

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փոկերի 
սահումը արգելակող պատրաստուկներ. 
մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակցող 

բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար. 
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման 
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ 
բրիկետավորված (վառելիք). յուղեր կոշիկները 
յուղելու համար. մոմ (հումք). մոմ լուսավորման 
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կոքս. յուղեր կաշին յուղելու համար. 
տեխնիկական ճարպեր. յուղեր շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. ճրագու. 
պատրաստուկներ փոշին մաքրելու համար. 
լուսավորող յուղեր. քսայուղեր. տեխնիկական 
վազելին արդյունաբերական նպատակների 
համար. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկը կանխելու 
նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակելու 
համար. թանձր քսուքներ. քսանյութեր. 
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ոսկրայուղ արդյունա-
բերական նպատակների համար. օլեին. 
պարաֆին. ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ 
լանօլին. յուղեր գործվածքների համար. 
շարժիչային վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար. ճարպեր կաշին պահպանելու համար. 
տեխնիկական յուղեր. պնդացված գազեր 
(վառելիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). 
յուղեր կաշին պահպանելու համար. յուղող-
հովացնող հեղուկներ. յուղեր ներկերի համար. 
գեներատորային գազեր. շարժիչի յուղ. 
անուշահոտ մոմեր. դահուկների քսուքներ. 
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար. մեղրամոմ կոսմետիկական միջոցներ 
արտադրելու համար.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածք-
ների եզրերի մշակում. զոդում. հագուստի 
կարում. կադմիումապատում. գործվածքների 
փայլարդում. բրուտագործական աշխա-
տանքներ. կոշիկի ներկում. քրոմապատում. 
մետաղի դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի 
ներկում. մորթիների մշակում. գործվածքների 
ձևում. նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 
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մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
մորթիների մշակում հակացեցային միջոց-
ներով. ֆրեզում. գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների 
մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու 
համար. բրդի մշակում. մակաշերտում 
(լամինացում). աղացում. մետաղների 
մշակում. մետաղների մխում. նիկելապատում. 
մորթու մշակում. ողորկում հղկանյութերով. 
կազմարարական աշխատանքներ. թամբա-
գործական աշխատանքներ. ներկման 
ծառայություններ. ներկման ծառայություն-
ներ. մանածագործական իրերի ներկում. 
գործվածքների. մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. մորթիների փայլեցում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. մաքրամշակում. ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. վնասակար նյութերի 
ակտիվազերծում. օդորակիչների վարձույթ 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն 
ըստ պատվերի:

____________________

(210) 20192177  (111) 30989
(220) 25.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 25.10.2029
(730) «Վան-չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 6, բն. 7, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար). աղեր պահածոյացման համար, 

բացառությամբ սննդի պատրաստման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ. չմշակված. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն. 
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյութեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի 
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի 
համար. նյութեր ջուրը փափկացնելու համար. 
տրագանտ (տրագականտ) արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. ակտիվացրած 
ածուխ. մղող գազեր աերոզոլների համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար, 
բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
սպիտակուցներ (կենդանական կամ բուսական, 
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային 
սպիտակուցներ. ալկալիներ. սպիրտներ. 
էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ. ծովային 
ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմիկատներ 
հողը պարարտացնելու համար. ամերիցիում. 
քիմիական նյութեր օսլան նոսրացնելու 
համար (սոսնձազերծող). անուշադր. 
աղաթթու. ամոնիակային աղեր. ամոնիակ. 
ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-ամոնիումային 
շիբ. ամիլացետատ. ամիլային սպիրտ. 
հեղուկ անջուր ամոնիակ. անհիդրիդներ. 
փայտածուխ. կենդանական սպիտակուցներ 
(հումք). անտրանիլային թթու. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
ապրետուրներ մանածագործվածքի համար. 
սենեգալյան բուսախեժ արդյունաբերական 
նպատակների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. 
լուսարարներ տեքստիլ արտադրանքի 
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համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական 
պարարտանյութեր. ազոտական թթու. 
էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու 
արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
քիմիական պատրաստուկներ). նատրիումի 
կարբոնատ. հիմքեր (քիմիական նյութեր). 
քիմիկատներ արծնի արտադրության համար, 
բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. 
բենտոնիտ. բոքսիտներ. բենզոլային շարքի 
թթուներ. բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). 
պահպանող միջոցներ բետոնի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
անագի երկքլորիդ. կալիումի երկքրոմատ. 
նատրիումի երկքրոմատ. կենսաբանական 
կատալիզատորներ. կալիումի երկօքսալատ. 
մանգանի երկօքսիդ. բիսմութի հիմնային 
գալատ. խոնավացնող պատրաստուկներ 
սպիտակեցնելիս օգտագործելու համար. 
ածխաթթու. կատալիզատորներ. վիսկոզ. 
կալցիումի ացետատ. կալցիումի կարբոնատ. 
քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզները. 
բուխարիները մաքրելու համար. 
քիմիկատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, 
բացի բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողներից. քիմիա-
կան տրոհիչներ. քիմիական պատրաս-
տուկներ լաբորատոր անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քլորատներ. քլոր. քլոր-
հիդրատներ. քլորաջրածնային թթու. քոլաթթու. 
քրոմատներ. քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. 
քրոմի աղեր. քրոմական թթու. մածիկներ կաշվի 
համար. մածիկներ դողերի համար. սոսինձներ 
կոտրված իրերը նորոգելու համար. պատ-
րաստուկներ  ցեմենտին անջրանցիկու թյուն 
հաղորդելու համար, բացառությամբ ներկերի.   
պաշտպանիչ  նյութեր ցեմենտի  համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. հեղուկ-
ներ հիդրավլիկական համակարգերի համար. 
մոմային մածիկներ ծառերը պատ վաս տելու 
համար (այգեգործական եփուկ). կիտրոնաթթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 

լուսարարներ գինու քաղցրահյութի համար. շոհ 
վերջնամշակման և նախաներկման համար. 
փափկիչներ կաշվի համար, բացառությամբ 
յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց 
պաշտպանելու համար. կոնսերվանտներ 
դեղագործական արդյունաբերության համար. 
լուսաքիմիկատներ. լուսաթիթեղներ. կոռո-
զիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար. 
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու 
համար. թթու գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) քիմիական նպատակների 
համար. կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային 
պատ րաստուկներ. սոսինձներ կաշվի 
համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակման 
համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման 
համար. լուծույթներ ցիանատպության 
համար. արտադրական գործընթացներում 
օգտագործվող ճարպազրկող պատրաստուկ-
ներ. պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու 
համար. սոսնձազերծող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ նստվածքը հեռացնելու 
համար. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), 
որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ. 
արատորոշման պատրաստուկներ ոչ բժշկա-
կան կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. դիաստազներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գլիցերին արդյունաբերական նպատակների 
համար. իոնափոխանակիչներ (քիմիական 
նյութեր). հակաստատիկներ, բացառությամբ 
կենցաղայինների. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգա-
րարներ. զգայունացված լուսաթիթեղներ. 
պատրաստուկներ շոհավորման համար. 
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված էպօքսիդային խեժեր. նյութեր 
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու. 
բարդ եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. 
էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ 
մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. քիմիկատներ 
գործվածքի վրա հետքերի առաջացումը 
կանխելու համար. եվրոպիում. երկաթի աղեր. 
ֆերմենտներ քիմիական նպատակների համար. 
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պարարտանյութերի պատրաստուկներ. հրա-
կայուն բաղադրություններ. ծծմբածաղիկ 
քիմիական նպատակների համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. արգելակի հեղուկներ. 
ժելատին արդյունաբերական նպատակների 
համար. քարաղ. չոր սառույց (ածխածնի 
երկօքսիդ). գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. 
գլիկոլներ. ճարպաթթուներ. մածիկ 
ծառերը պատվաստելու համար. հելիում. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության 
և բանջարաբուծության համար, բացառու-
թյամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
յուղեր արտադրման ընթացքում կաշվի 
մշակման համար. քիմիկատներ յուղերը 
մաքրելու համար. հումուս. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղոր-
դելու համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. 
իզոտոպներ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. կաթնաֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. դիատոմիտ. 
աղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. թրթնջկաթթու ջրածնի պերօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
թթվածին արդյունաբերական նպատակների 
համար. սալիցիլային թթու սուլֆիտներ. 
նատրիում. սիլիկոններ. սիլիցիում. քիմիկատ-
ներ զոդման համար քիմիկատներ եռակցման 
համար. կալցինացված սոդա. կաուստիկ-
ներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կաուստիկ սոդա արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. ստեարինային 
թթու. շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ). 
պատրաստուկներ ապակու խամրումը կանխելու 
համար. քիմիկատներ պատուհանի ապակիների 
խամրումը կանխելու համար. հեղուկ ապակի 
(լուծվող). քիմիական նյութեր ներկեր 

պատրաստելու համար. մանրէաբանական 
պատ րաստուկներ ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. գլյուկոզա արդյու-
նա բերական նպատակների համար 
պատրաստուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե 
շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից, 
բացառությամբ ներկերի. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. բաղադրություններ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչները 
սառեցնելու համար. քիմիկատներ 
ռադիատորները լվալու (մաքրելու) համար. 
մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի թափքի 
վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտրաֆորեզի 
համար. պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. յուղային մածիկներ (մածվածք).

դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ. 
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային 
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալիզարինային 
ներկանյութեր. ալյումինային ներկեր. 
ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար. ասբեստային ներ-
կեր. հակակոռոզիական պատրաստուկ ներ. 
սևեռա կող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. արծաթի մածուկ. փոշիներ արծաթա-
պատման համար. ասֆալտի լաք. սև 
լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
կանադական բալզամ (բալասան). բիտումային 
լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի 
համար. լաքեր բրոնզապատման համար. 
սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). բրոնզափոշի 
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
շրջանակների (շասսիների) համար. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար. կոպալ 
(բուսական խեժ). անիլինային ներկանյութեր. 
արծներ (լաքեր). սոսնձաներկեր տեմպերա. 
թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. պաշտ-
պանական յուղեր փայտանյութի համար. 
հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն 
ներկեր կապակցող նյութեր ներկերի համար. 
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բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը 
կանխելու համար. մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
և տպագրության համար. պաշտպանական 
պատրաստուկներ մետաղների համար. 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար ներկանյութեր 
փայտանյութից. կարբոնիլ փայտանյութը 
պահպանելու համար. հանածո խեժի 
լաքեր. լաքեր. գրաֆիտիից պաշտպանելու 
պատվածքներ (ներկեր).

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց-
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու 
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
օսլա (ապրետուր). կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. աղեր սպիտակեցման համար. սոդա 
սպիտակեցման համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողող-
ման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր 
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 

համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ մանրահատակի 
համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. մաքրող կավիճ. բծերը 
հանելու միջոցներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լվացքի 
սոդա, մաքրելու համար. մոմեր. կրեմներ կաշվի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. ատամի մածուկներ. 
ատամի փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. 
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. մազահեռացնող 
մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից պատ-
րաստվող հրուշակեղենի համար (եթերային 
յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական 
վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
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(պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ 
օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստա-
կան եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման 
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. 
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու-
զարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ). նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուրավետիչներ ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր). կենցաղային քիմիական 
գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի համար. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 

համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու    համար.   հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխա-
տիպ նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող 
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
 ներ կամ հոտազերծիչներ պատրաստուկներ 
հալվե վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
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բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
համար. շամպուններ կենդանիների 
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
ոչ բժշկական նպատակների համար. 
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի 
կամ հոտազերծման համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. 
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ 
կենցաղային նպատակների համար. մերսման 
մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար. 

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փոկերի 
սահումը արգելակող պատրաստուկներ. 
մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակցող 
բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար. 
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման 
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ 
բրիկետավորված (վառելիք). յուղեր կոշիկները 
յուղելու համար. մոմ (հումք). մոմ լուսավորման 
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կոքս. յուղեր կաշին յուղելու համար. 
տեխնիկական ճարպեր. յուղեր շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. ճրագու. 
պատրաստուկներ փոշին մաքրելու համար. 
լուսավորող յուղեր. քսայուղեր. տեխնիկական 
վազելին արդյունաբերական նպատակների 
համար. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկը կանխելու 
նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակելու 
համար. թանձր քսուքներ. քսանյութեր. 
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերա-

կան նպատակների համար. ոսկրայուղ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
օլեին. պարաֆին. ստեարին (բնաճարպ). 
բրդաճարպ լանօլին. յուղեր գործվածքների 
համար. շարժիչային վառելիք. կիզայուղեր. 
ոչ քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. ճարպեր կաշին պահպանելու 
համար. տեխնիկական յուղեր. պնդացված 
գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). 
յուղեր կաշին պահպանելու համար. յուղող-
հովացնող հեղուկներ. յուղեր ներկերի համար. 
գեներատորային գազեր. շարժիչի յուղ. 
անուշահոտ մոմեր. դահուկների քսուքներ. 
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար. մեղրամոմ կոսմետիկական միջոցներ 
արտադրելու համար.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթա պատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործ-
վածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. բրուտագործա-
կան աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. 
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ 
մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. 
գալվանապատում. անագապատում. մոր-
թիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
մորթիների մշակում հակացեցային միջոց-
ներով. ֆրեզում. գործվածքների մշա-
կում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. 
բրդի մշակում. մակաշերտում (լամինա-
ցում). աղացում. մետաղների մշակում. 
մետաղների մխում. նիկելապատում. 
մորթու մշակում. ողորկում հղկանյութերով. 
կազմարարական աշխատանքներ. թամբա-
գործական աշխատանքներ. ներկման 
ծառայություններ. ներկման ծառայություններ. 
մանածագործական իրերի ներկում. 
գործվածքների. մանածագործական իրերի 
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մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. մորթիների փայլեցում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. մաքրամշակում. ատամնատեխնիկ-
ների ծառայություններ. վնասակար նյութերի 
ակտիվազերծում. օդորակիչների վարձույթ 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն 
ըստ պատվերի:

____________________

(210) 20192206  (111) 30990
(220) 31.10.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 31.10.2029
(730) Մարիա Ռոբերտի Բարսեղյան, Երևան, 
Իսահակյան 38, բն. 61, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
(R: 192, G: 224, B: 99) և կանաչ (R: 111, G: 145, B: 
61) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. նշի յուղ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. շրթներկ. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ մազերի համար. եթերային 

յուղեր մայրու ծառից. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. պատրաստուկ-
ներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. բուրավետ ջուր. հարդարանքի 
ջուր. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). կոսմետիկական վազելին. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. արդուզարդի 
միջոցներ. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
շամպուններ, օծանելիք, պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. մատիտներ հոնքերի համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. ժելեր 
մերսման համար. բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվող ների. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաս-
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ երեխաների համար. սրոհունդի 
յուղ. օշինդրի յուղ. եզան լեզվի յուղ. 
հազարատերևուկի յուղ. երիցուկի յուղ. եղինջի 
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յուղ. դաղձի յուղ. եղևնու յուղ. բրգաձև սոճու 
յուղ. ադամախնձորի յուղ. ընկույզի տերևի յուղ.

դաս 5. սամիթի յուղ բժշկական նպատակ-
ների համար. արջընկույզի կեղև (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. լոգանքների 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. բալասանային պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. կրոտոնի 
կեղև. եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ). բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպա-
տակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սամիթ բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. կտավատի սերմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղաբույսեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. ունաբ 
դեղորայքային. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. ալյուր կտավատի 
սերմից դեղագործական նպատակների 
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. դաղձ (անանուխ) 
դեղագործական նպատակների համար, ածիկ 
դեղագործական նպատակների համար, 
թուրմեր բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. քինին բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ արմատներ. խավարծիլի 
արմատներ դեղագործական նպատակների 

համար. տերպենթին դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. 
քափուր բժշկական նպատակների համար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. գայլուկի լուծամզուք-
ներ (էքստրակտներ) դեղագործական նպա-
տակների համար, գերչակի յուղ բժշկական 
նպատակների համար, մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
բույսերի էքստրակտներ բժշկական 
նպատակների համար. տերևների, դաշտային 
ծաղիկների, արմատների, կեղևների, բույսերի, 
հատապտուղների, մրգերի, ծաղկային 
սերմերի, խոտաբույսերի, պտուղների, 
բողբոջների, սերմերի ոգեթրմոցներ բժշկական 
նպատակների համար.

դաս 30. անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն, 
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք, կակաո, սուրճ, սուրճի հումք, 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. դարչին 
(ամոքանք). կապարի թուփ. կարրի (ամոքանք). 
եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ.  
մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. քրքում. 
ամոքանք. բուրավետ պղպեղ. մանանեխի փոշի. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մանանեխ. 
մշկընկույզ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պղպեղ (տաքդեղ). զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. 
ֆերմենտացված տերևների, դաշտային 
ծաղիկների, ֆերմենտացված բույսերի, 
ֆերմենտացված խոտաբույսերի, իվան-թեյի, 
եգիպտացորենի մազիկների, տերևների, 
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դաշտային ծաղիկների, արմատների, 
կեղևների, բույսերի, հատապտուղների, 
մրգերի, ծաղկային սերմերի, խոտաբույսերի, 
պտուղների, բողբոջների, սերմերի հիմքով թեյի 
փոխարինիչներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20192238  (111) 30991
(220) 05.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 05.11.2029
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 02.12.2019
(540) 

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

դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝  
կաթնային և  սառեցրած աղանդեր, այդ թվում՝ 
մուսեր, կրեմներ և յոգուրտ.

դաս 30. պաղպաղակ, սառեցրած 
հրուշակեղեն, աղանդեր, սառեցրած աղանդեր. 
հացաթխման խառնուրդներ. պատրաստուկներ 
հացահատիկից, հացահատիկից 
պատրաստուկներ նախաճաշի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192239  (111) 30992
(220) 05.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 05.11.2029
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝ 

կաթնային և  սառեցրած աղանդեր, այդ թվում՝ 
մուսեր, կրեմներ և յոգուրտ.

դաս 30. պաղպաղակ, սառեցրած 
հրուշակեղեն, աղանդեր, սառեցրած աղանդեր. 
հացաթխման խառնուրդներ. պատրաստուկ ներ 
հացահատիկից, հացահատիկից պատրաս-
տուկներ նախաճաշի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192277  (111) 30993
(220) 11.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 11.11.2029
(730) Հովհաննես Գագիկի Կարապետյան, 
Արարատի մարզ, գ. Վ.Արտաշատ, Սևակի 9, 
AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

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

____________________

(210) 20192284  (111) 30994
(220) 11.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 11.11.2029
(730) Գոռ Հրահատի Գեղամյան, Արարատի 
մարզ, գ. Այգեստան, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 
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(526) «Sales List» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
(R 160 G 19 B 19 (Color Hex - #a01313) գույնով:
(511) 

դաս 35. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. սպառողների հավատարմու-
թյան ծրագրերի կառավարում. գովազդ. 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). մարքեթինգ 
(շուկայավարում)  ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. գովազդային 
նյութերի նորացում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. նվերների ցանկի 
գրանցման ծառայություններ. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդա-
յին նպատակներով. տեքստի մշակում. 
վիճակա գրական տվյալների հավաքում 
և տրա մա դրում. տեղեկատվության 
հավա քում տվյալ ների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկա տվության 
կանոնա  կարգում տվյալների համա կարգ չային 
հիմնապաշարներում. առև տրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով:

____________________

(210) 20192296  (111) 30995
(220) 12.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 12.11.2029
(730) «Գանա գրուպ պլ յուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ., փ. 13, տուն 54, AM 
(442) 16.12.2019

(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. օշա-
րակներ ըմպելիքների համար. լիմոնադներ. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի 
հյութ. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20192299  (111) 30996
(220) 12.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 12.11.2029 
(730) ՋիԷսԷյչ  Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 

գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրենդի. վիսկի. օղի. ջին. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. ռոմ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20192305  (111) 30997
(220) 13.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
մամուլի տեսություն. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. հեռուստամարքեթինգի 
ծառա յություններ. գովազդային ծառայու-
թյուններ վճարել մեկ կտտոցով (PPC). 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հեռուստահեռարձակում. 
լրա տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում. 
հեռակոնֆերանսներ. անլար հեռարձակում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություն-
ներ. մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում. զվար  ճալի 
ռադիոհաղորդումներ. կրթա դաս տիա-
րակչական ծառայություններ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողովների 

(սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. ձայնային սարքավորումների 
վարձակալություն. տեսախցիկների վար-
ձույթ. տեսագրությունների մոնտաժում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. նորությունների ծառայություն-
ներ. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տեքստերի խմբագրում. հնչյունային 
օպերատորների ծառայություններ միջոցա-
ռումների համար. տեսանյութերի խմբագրման 
ծառայություններ միջոցառումների համար. 
լուսատեխնիկների ծառայություններ միջոցա-
ռումների համար. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20192306  (111) 30998
(220) 13.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «.AM» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազ դային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
մամուլի տեսություն. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. հեռուստամարքեթինգի 
ծառա յություններ. գովազդային ծառայու-
թյուններ վճարել մեկ կտտոցով (PPC). 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ. 
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հեռուստահեռարձակում. 
լրա տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում. 
հեռակոնֆերանսներ. անլար հեռարձակում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում. 
զվար ճալի ռադիոհաղորդումներ. կրթա-
դաս տիա րակչական ծառայություններ. 
ռադիո և հեռուստա տեսային ծրագրերի մոն-
տաժում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. ձայնային սարքավորումների 
վարձակալություն. տեսախցիկների վար-
ձույթ. տեսագրությունների մոնտաժում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. նորությունների ծառայություն-
ներ. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տեքստերի խմբագրում. հնչյունային 
օպերատորների ծառայություններ միջոցա-
ռումների համար. տեսանյութերի խմբագրման 
ծառայություններ միջոցառումների համար. 
լուսատեխնիկների ծառայություններ միջոցա-
ռումների համար. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20192307  (111) 30999
(220) 13.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարու-
թյան ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառա յություններ. հայտարարությունների 
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազ դային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
մամուլի տեսություն. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. գովազդային ծառայու-
թյուններ վճարել մեկ կտտոցով (PPC). 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
ռադիոհեռարձակում. հեռուստահեռարձա-
կում. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ. մալուխային հեռուստա-
հեռարձակում. հեռակոնֆերանսներ. անլար 
հեռարձակում. առցանց համաժողովների 
ապահովում, տրամադրում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում. զվար ճալի ռադիո-
հաղորդումներ. կրթադաս տիա րակչական 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում. ձայնագրությունների ստուդիաների 
ծառայություններ. սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. ձայնային սարքավորումների 
վարձակալություն. տեսախցիկների վար-
ձույթ. տեսագրությունների մոնտաժում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. նորությունների ծառայություն-
ներ. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տեքստերի խմբագրում. հնչյունային 
օպերատորների ծառայություններ միջո-
ցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի ստեղ-
ծում, բացառությամբ գովազդայինների:

____________________
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(210) 20192310  (111) 31000
(220) 13.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Լուփէքս» ՍՊԸ, Երևան, Հակոբ 
Հակոբյան 3/2, բն. 13, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «DIGITAL» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). 

դաս 42. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն:

____________________

(210) 20192343  (111) 31001
(220) 18.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 18.11.2029
(730) «Սպիննակեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Բաղրամյան պող. 1, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտա կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների 
ուղեկցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիափոխադրումներ. սանիտարական փոխա-
դրումներ. տրանսպորտային միջոցների քար-
շակում վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրում-
ներ. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
զբոսանավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրում-
ների միջնորդություն. կրուիզների կազմակեր-
պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների 
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք-
ների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում, 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխա դրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
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խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով 
փոխադրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա-
յություններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում. ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ. ապրանք ների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 

(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների 
համալրում. ուղեբեռի պահեստավորման 
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով:

____________________

(210) 20192344  (111) 31002
(220) 18.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 18.11.2029
(730) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, Երևան, Տերյան 
74, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. թորման միջոցով  ստացված 

ըմպելիքներ, գինիներ, լիկյորներ, սպիրտային 
ըմպելիքներ, բրենդի, վիսկի, ռոմ, օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20192349  (111) 31003
(220) 18.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 18.11.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Գաս-
պարյան Ջիվանի, Երևան, Յ. Լեփսիուսի շ. 41, 
բն. 10, AM 
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(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, նարնջագույն և դեղին գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործա կալու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192360  (111) 31004
(220) 19.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 19.11.2029
(730) «Թոփ մոդել Հայաստան փրոդաքշն» 
ազգային ասոցիացիա» ՀԿ, Երևան, Արցախի 
8/4, բ. 37, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «թոփ մոդել», «երևան» գրառումները և «top 
model yerevan»  արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կարմիր, կանաչ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. գեղեցկության, նորաձևության 

մրցույթի կազմակերպում, անցկացում:
____________________

(210) 20192378  (111) 31005
(220) 20.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Հարությունյան-մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 3/20, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 38. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ. հեռուստաընկերությունների 
կողմից տրամադրվող առցանց հեռարձակում: 

____________________

(210) 20192379  (111) 31006
(220) 20.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 20.11.2029
(730) Արտակ Հարությունյան, Երևան, Խաղաղ 
Դոնի 5/209, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. գրքերի առցանց հրապարակում:
____________________

(210) 20192425  (111) 31007
(220) 26.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 26.11.2029
(730) «Վան-չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 6, բն. 7, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար). աղեր պահածոյացման համար, 
բացառությամբ սննդի պատրաստման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ. չմշակված. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետի-
լեն. քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակ ման 
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյու թեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի 
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի 
համար. նյութեր ջուրը փափկացնելու համար. 

տրագանտ (տրագականտ) արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. ակտիվացրած 
ածուխ. մղող գազեր աերոզոլների համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար, 
բացառությամբ  ֆունգիցիդների, հերբիցիդ-
ների, միջատասպանների և մակաբուծասպան-
ների. սպիտակուցներ (կենդանական կամ 
բուսական, հումք). յոդային սպիտակուցներ. 
ածիկային սպիտակուցներ. ալկալիներ. 
սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ. 
ծովային ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). 
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար. 
ամերիցիում. քիմիական նյութեր օսլան 
նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). 
անուշադր. աղաթթու. ամոնիակային աղեր. 
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-
ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային 
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. անհիդրիդ ներ. 
փայտածուխ. կենդանական սպիտակուցներ 
(հումք). անտրանիլային թթու. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
ապրետուրներ մանածագործվածքի համար. 
սենեգալյան բուսախեժ արդյունաբերական 
նպատակների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. քիմիական պատրաստուկներ 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. 
լուսարարներ տեքստիլ արտադրանքի 
համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական 
պարարտանյութեր. ազոտական թթու. 
էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու 
արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
քիմիական պատրաստուկներ). նատրիումի 
կարբոնատ. հիմքեր (քիմիական նյութեր). 
քիմիկատներ արծնի արտադրության համար, 
բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. 
բենտոնիտ. բոքսիտներ. բենզոլային շարքի 
թթուներ. բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). 
պահպանող միջոցներ բետոնի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
անագի երկքլորիդ. կալիումի երկքրոմատ. 
նատրիումի երկքրոմատ. կենսաբանական 
կատալիզատորներ. կալիումի երկօքսալատ. 
մանգանի երկօքսիդ. բիսմութի հիմնային 
գալատ. խոնավացնող պատրաստուկներ 
սպիտակեցնելիս օգտագործելու համար. 
ածխաթթու. կատալիզատորներ. վիսկոզ. 
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կալցիումի ացետատ. կալցիումի կարբոնատ. 
քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզները. 
բուխարիները մաքրելու համար. քիմի-
կատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, 
բացի բժշկական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակներով օգտագործվողներից. 
քիմիա կան տրոհիչներ. քիմիական 
պատրաստուկներ լաբորատոր անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քլորատներ. քլոր. քլոր-
հիդրատներ. քլորաջրածնային թթու. քոլաթթու. 
քրոմատներ. քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. 
քրոմի աղեր. քրոմական թթու. մածիկներ 
կաշվի համար. մածիկներ դողերի համար. 
սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգելու համար. 
պատրաստուկներ ցեմենտին անջրանցիկություն 
հաղորդելու համար, բացառությամբ ներկերի. 
պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. հեղուկներ 
հիդրավլիկական համակարգերի համար. 
մոմային մածիկներ ծառերը պատվաստելու 
համար (այգեգործական եփուկ). կիտրոնաթթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուսարարներ գինու քաղցրահյութի համար. շոհ 
վերջնամշակման և նախաներկման համար. 
փափկիչներ կաշվի համար, բացառությամբ 
յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց 
պաշտպանելու համար. կոնսերվանտ-
ներ դեղագործական արդյունաբերության 
համար. լուսաքիմիկատներ. լուսաթիթեղներ. 
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար. 
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու 
համար. թթու գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) քիմիական նպատակների 
համար. կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային 
պատրաստուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. 
քիմիական նյութեր կաշվի մշակման համար. 
քիմիկատներ կաշվի տոգորման համար. 
լուծույթներ ցիանատպության համար. 
արտադրական գործընթացներում օգտա-
գործվող ճարպազրկող պատրաստուկներ. 

պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու 
համար. սոսնձազերծող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ նստվածքը հեռացնելու 
համար. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), 
որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ. 
արատորոշման պատրաստուկներ ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. դիաստազներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գլիցերին արդյունաբերական նպատակների 
համար. իոնափոխանակիչներ (քիմիական 
նյութեր). հակաստատիկներ, բացառու-
թյամբ կենցաղայինների. լուսաէմուլսիաներ. 
էմուլգարարներ. զգայունացված լուսա-
թիթեղներ. պատրաստուկներ շոհավորման 
համար. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. չմշակված էպօքսիդային խեժեր. նյութեր 
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու. 
բարդ եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. 
էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ 
մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. քիմիկատներ 
գործվածքի վրա հետքերի առաջացումը 
կանխելու համար. եվրոպիում. երկաթի աղեր. 
ֆերմենտներ քիմիական նպատակների համար. 
պարարտանյութերի պատրաստուկներ. հրա-
կայուն բաղադրություններ. ծծմբածաղիկ 
քիմիական նպատակների համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. արգելակի հեղուկներ. 
ժելատին արդյունաբերական նպատակների 
համար. քարաղ. չոր սառույց (ածխածնի 
երկօքսիդ). գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. 
գլիկոլներ. ճարպաթթուներ. մածիկ 
ծառերը պատվաստելու համար. հելիում. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության 
և բանջարաբուծության համար, բացառու-
թյամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
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միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
յուղեր արտադրման ընթացքում կաշվի 
մշակման համար. քիմիկատներ յուղերը 
մաքրելու համար. հումուս. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղոր-
դելու համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. 
իզոտոպներ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. կաթնաֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. դիատոմիտ. 
աղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. թրթնջկաթթու ջրածնի պերօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
թթվածին արդյունաբերական նպատակների 
համար. սալիցիլային թթու սուլֆիտներ. 
նատրիում. սիլիկոններ. սիլիցիում. քիմիկատներ 
զոդման համար քիմիկատներ եռակցման 
համար. կալցինացված սոդա. կաուստիկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաուստիկ սոդա արդյունաբերական նպա-
տակների համար. ստեարինային թթու. 
շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ). 
պատրաստուկներ ապակու խամրումը կանխելու 
համար. քիմիկատներ պատուհանի ապակիների 
խամրումը կանխելու համար. հեղուկ ապակի 
(լուծվող). քիմիական նյութեր ներկեր 
պատրաստելու համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. գլյուկոզա արդյու-
նա բերական նպատակների համար 
պատրաստուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե 
շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից, 
բացառությամբ ներկերի. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. բաղադրություններ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչները 
սառեցնելու համար. քիմիկատներ ռադիա-
տորները լվալու (մաքրելու) համար. 
մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի թափքի 
վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտրաֆորեզի 
համար. պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. յուղային մածիկներ (մածվածք).

դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ. 
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային 
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալիզարինային 
ներկանյութեր. ալյումինային ներկեր. 
ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար. ասբեստային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
սևեռա կող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. արծաթի մածուկ. փոշիներ 
արծաթապատման համար. ասֆալտի լաք. 
սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
կանադական բալզամ (բալասան). բիտումային 
լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի 
համար. լաքեր բրոնզապատման համար. 
սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). բրոնզափոշի 
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
շրջանակների (շասսիների) համար. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար. կոպալ 
(բուսական խեժ). անիլինային ներկանյութեր. 
արծներ (լաքեր). սոսնձաներկեր տեմպերա. 
թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
պաշտպանական յուղեր փայտանյութի 
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն 
ներկեր կապակցող նյութեր ներկերի համար. 
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը 
կանխելու համար. մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
և տպագրության համար. պաշտպանական 
պատրաստուկներ մետաղների համար. 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար ներկանյութեր 
փայտանյութից. կարբոնիլ փայտանյութը 
պահպանելու համար. հանածո խեժի 
լաքեր. լաքեր. գրաֆիտիից պաշտպանելու 
պատվածքներ (ներկեր).

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց-
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու 
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ 
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սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
օսլա (ապրետուր). կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. աղեր սպիտակեցման համար. սոդա 
սպիտակեցման համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. լաքեր 
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու 
ծառից. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. 
կոշիկի քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու 
համար. պատրաստուկներ մազերը գանգրաց-
նելու համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ մանրահատակի 
համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. մաքրող կավիճ. բծերը 
հանելու միջոցներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լվացքի 
սոդա, մաքրելու համար. մոմեր. կրեմներ կաշվի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ ների 

համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. ատամի մածուկներ. 
ատամի փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. 
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. մազահեռացնող 
մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
(պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ 
օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման 
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
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քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. 
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս-
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ հոնքերի 
համար. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
կոսմետիկական ներկանյութեր. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. տերպենթինի 
յուղ ճարպազերծման համար. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ). նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուրավետիչներ ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր). կենցաղային քիմիական 
գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի համար. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկա կան 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 

լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող 
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. լվացող միջոցներով տոգորված 
ջնջոցներ. մաքրելու համար պատրաստուկներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
խնկաձողիկներ. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի 
բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի 
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
համար. շամպուններ կենդանիների 
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
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ոչ բժշկական նպատակների համար. 
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի 
կամ հոտազերծման համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. 
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ 
կենցաղային նպատակների համար. մերսման 
մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար.

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փոկերի 
սահումը արգելակող պատրաստուկներ. 
մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակցող 
բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար. 
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման 
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ 
բրիկետավորված (վառելիք). յուղեր կոշիկները 
յուղելու համար. մոմ (հումք). մոմ լուսավորման 
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կոքս. յուղեր կաշին յուղելու համար. 
տեխնիկական ճարպեր. յուղեր շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. ճրագու. 
պատրաստուկներ փոշին մաքրելու համար. 
լուսավորող յուղեր. քսայուղեր. տեխնիկական 
վազելին արդյունաբերական նպատակների 
համար. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկը կանխելու 
նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակելու 
համար. թանձր քսուքներ. քսանյութեր. 
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ոսկրայուղ արդյունա-
բերական նպատակների համար. օլեին. 
պարաֆին. ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ 
լանօլին. յուղեր գործվածքների համար. 
շարժիչային վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար. ճարպեր կաշին պահպանելու համար. 
տեխնիկական յուղեր. պնդացված գազեր 

(վառելիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). 
յուղեր կաշին պահպանելու համար. յուղող-
հովացնող հեղուկներ. յուղեր ներկերի համար. 
գեներատորային գազեր. շարժիչի յուղ. 
անուշահոտ մոմեր. դահուկների քսուքներ. 
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար. մեղրամոմ կոսմետիկական միջոցներ 
արտադրելու համար.

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

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 

բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ*.
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
կոշկերեսներ. ականջակալներ (հագուստ). 
փողկապներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների 
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. մարմնա-
մարզական կոշիկներ. մանտո. շրջազգեստներ. 
մուֆտաներ (հագուստ). տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի 
կոշիկեր.  պիժամաներ. սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
վերարկուներ. կոշիկների կրնկատակեր. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր 
կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. 
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ներբաններ. կոշիկ ներ. կրունկներ. սպորտային 
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կոշիկներ. ոչ էլեկտրական   մուֆտաներ   
ոտքերի   համար.  սեպեր բուտսերի համար. 
սպորտային կիսակոշիկներ. գլխակապեր 
(հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման). 
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. 
վարսավիրական թիկնոց. կարատեի 
համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
Կիմոնո.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար. 
ճարմանդներ հագուստի համար. ջայլամի 
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). 
մազակապեր. սեղմիչներ մազերի համար. 
զարդարանքներ գլխարկների համար. 
գործված. հյուսված կամ ոլորված իրեր 
հարդարման. վերջնամշակման և զարդարման 
համար. տրեզ . գնդեր լցակարի համար.
կոճակներ*.սևեռակ – ճարմանդներ. 
ապարանջան-բռնիչներ հագուստի թևքերը 
վեր բարձրացնելու համար. թևկապեր. 
ճարմանդներ տաբատակալների համար. 
մետաղազարդեր (հագուստի պարագաներ). 
ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ գոտիների 
համար. սպիտակեղենի թվային կամ տառային 
դրոշմներ. կեռիկներ կոշիկների համար. զարդեր 
կոշկեղենի համար. կոշիկների մերակներ. 
դեկորատիվ իրեր մազերի համար. ծամկալներ 
մազերը գանգրացնելու համար. հերակալներ. 
ծամկալներ. դնովի մազեր. հյուսեր մազերից. 
սպիտակեղենի թվային դրոշմներ. օձիքները 
կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի 
համար. ճարմանդներ իրանակալների համար. 
տուփեր կարի պարագաների համար.. 
կեռիկներ (արդուզարդի իրեր). կեռիկներ 
ասեղնագործության համարկայծակ – 
ճարմանդներ. կեղծ եզրաշերտեր. զարդաքուղ. 
ծոպեր (արդուզարդի առարկաներ). զարդեր 
հագուստի համար. արդուզարդի ապրանքներ*, 
բացառությամբ թելերի. փայլազարդեր 
հագուստի համար. թռչունների փետուրներ 
(հագուստի պարագաներ). փայլակներ 

հագուստի համար. կեղծամներ. ատամնաձև 
ժանյակներ. տաքացնելու միջոցով կպչող 
(սոսնձվող) կարկատաններ մանածագործական 
իրերի վերանորոգման համար. փետուրներ 
(հագուստի պարագաներ). ծալազարդեր. 
կայծակ - ճարմանդներ պայուսակների 
համար. ճարմանդներ կոշիկների համար. 
արծաթով ասեղնագործած իրեր. ոսկով 
ասեղնագործած իրեր. ձգուն ժապավեններ. 
ժապավենաթելեր վերջնամշակման համար. 
ճարմանդներ (հագուստի պարագաներ). 
կեռիկներ իրանակալների համար. պսակներ 
արհեստական ծաղիկներից. գնդասեղներ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի և 
բիժուտերիայի. տարբերանշաններ. 
ոչ ազնիվ մետաղներից. տաքացնելու 
միջոցով կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ 
և մանածագործական իրեր (արդուզարդի 
ապրանքներ). համարանշաններ սպորտային 
մրցումների մասնակիցների համար. կոճակ-
խորհրդանշաններ. օղակապեր մազերի 
համար. գլխարկներ մազերը ներկելու 
համար. կպչուկ – ճարմանդներ. շքանշանի 
ժապավեններուսաբարձիկներ հագուստի 
համար. սեղմիչներ հեծանվորդների 
տաբատների համար. ժապավեններ 
վարագույրների համար. խոպոպաթղթեր. 
կեռիկներ գորգերի համար. ուլունքներ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի համար 
օգտագործվողների. ասեղնագործական կամ 
բրդե թելերը փաթաթելու համար կոճեր (բացի 
մեքենայի մասերից) շինյոններ. մարդու մազեր. 
մազերը գանգրացնելու էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ, բացի ձեռքի 
գործիքներից. ապլիկացիա (արդուզարդի 
առարկաներ). արհեստական բույսեր, բացա-
ռությամբ տոնածառերի. հավաքակազմեր 
կարի համար. միջատաբանական գնդասեղ-
ներ. ասեղնագործական ասեղներ. հուռութներ 
(կախազարդեր), բացի թանկարժեք իրերի. 
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար 
նախատեսվածներից. ասեղթելիչներ. Սուրբ 
Ծննդյան արհեստական դրասանգեր. Սուրբ 
Ծննդյան արհեստական դրասանգներ լույսերով. 
Սուրբ Ծննդյան արհեստական պսակներ. 
Սուրբ Ծննդյան արհեստական պսակներ 
լույսերով. գլխարկի ժապավեններ. մազերի 
ժապավեններ. ոչ թղթյա ժապավեններ և 
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ժապավենակապեր նվերները փաթեթավորելու 
համար. արդուզարդի ապրանքների ժապա-
վենակապեր. գլխարկների գնդասեղներ, 
բացառությամբ թանկարժեք իրերի.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշա բույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական 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. 
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. 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. հրուշակեղեն 
նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքով. բուրավետարարներ սննդի 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. 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 
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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. եգիպտա-
ցորենի 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). բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային 
սալիկնե. արմավենու շաքար. պատրաստի 
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից 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). սառե-
ցումով 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 սոուս 
[համեմունքներ]. չորահաց լոմպոր (կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր (հրուշակեղեն). 
պաստիլա (հրուշակեղեն). կիմչիժոն (խմորված 
բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). սեմբեյ 
(բրնձի կրեկերներ). շնչառությունը թարմաց-
նող անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը 
թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. 
արիշտա սոբա.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություն ներ շահա-
գործ ման նպատակով. ճարտա րապետակ ան 
ծառայություններ. հետա զոտություններ   
մանրէա բա նության բնագա վառում. ծառա-
յու  թյուններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություն ներ քիմիայի բնա գավառում. 
խորհրդատվություն ճարտա րա պետության 
հարցերով. հատա կագծերի մշակում շինարարու-
թյան բնա գա  վառում. տեխնոլոգիական 
հետա  զո տու  թյուններ. նավթահորերի հսկո-
ղու թյուն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու թա բանական տեղեկատվություն. 



□□□□□□□

68

□□□ 1

68

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2020

հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահով-
ման արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմու. ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերահսկո-
ղություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա.. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բնագավառում. բրդի 
որակի գնահատում. ջրի անալիզ. վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 

գիտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. գիտական հետազոտություններ. 
սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում). խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. այցե-
քարտերի ձևավորում գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի. գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնագրային քարտեզագրման ոլոր-
տում. հետա զոտություններ շինա-
րարական աշխատանքների ոլորտում. 
հետա զոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20192438 (111) 31008
(220) 27.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 27.11.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 
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(526) Բացի «ОДНОКЛАСНИКИ» բառից մնացած 
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). օղի. 
լիկյորներ. կոկտեյլներ. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20192440  (111) 31009
(220) 27.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 27.11.2029
(730) Արմեն Հարությունյան, Երևան, Դավթաշեն 
4-րդ թաղ., շ. 27, բն. 19, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «DANCE STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն. 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20192456  (111) 31010
(220) 29.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 29.11.2029
(730) «Արմքորներ» ՍՊԸ, ք.Գյումրի, Տոլստոյի 
փ., տուն 67, AM 
(442) 14.01.2020

(540) 

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

դաս 41. հեռակա ուսուցում. ակադեմիաներ 
(ուսուցում). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող 
ուսուցում:

____________________

(210) 20192460  (111) 31011
(220) 29.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 29.11.2029
(730) «Յունիվերսալ դիսթրիբյուշընս» ՍՊԸ, 
Երևան, Տերյան 105/1, սենյակ 607, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 4. դյուրավառ փոշիացված խառ-

նուրդներ. քսայուղեր. քսանյութեր. մազութ. 
բարբարուկի յուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. կապակցող բաղա-
դրություններ փոշու համար. կիզայուղեր. 
ոչ քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. տեխնիկական յուղեր. 
գերչակաձեթ. յուղող-հովացնող հեղուկներ. 
յուղեր ներկերի համար. գեներատորային 
գազեր. շարժիչի յուղ:

____________________
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(210) 20192461  (111) 31012
(220) 29.11.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 29.11.2029 
(730) Տաթևիկ Հակոբի Շահունյան, Երևան, 
Երվանդ Քոչար 23, բն. 77, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «be informed» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. գովազդային տեքստերի հրատա-
րակում.   հասարակական   կարծիքի   հետա զ ո տում. 
տեքստի մշակում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մամուլի տեսություն. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրա-
մադրում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի նորացում. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցու թյուն. հաղոր-
դա   գրու թյունների փոխան ցում. հեռուստա հեռար-
ձակում. լրատվա կան գործակա  լություն ների 
ծառայություն ներ. էլեկտրո  նային նամակների 
հաղորդում.

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոլոքվիումների կազմակերպում 
և անցկացում. սեմինարների կազմակեր-
պում և անցկացում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց-
կացում. նորությունների ծառայություններ. 

թարգմանիչների ծառայություններ. տեքս-
տերի խմբագրում. հեռուստատեսային և 
կինոսցենարների գրում:

____________________

(210) 20192498 (111) 31013
(220) 05.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 05.12.2029
(730) Ժոնգյու Րաբըր Քո., Լթդ., CN 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. տրանս-

պորտային միջոցների անվադողեր. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. օդաճնշական դողեր. հեծանիվների 
դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական դողերի 
համար. պինդ դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192506  (111) 31014
(220) 06.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Մեկ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակի 114, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(526) «FURNITURE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. ջահեր.
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի և ջահերի մանրածախ և 

մեծածախ վաճառքի ծառայություններ:
____________________

(210) 20192510  (111) 31015
(220) 06.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. 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 ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20192557  (111) 31016
(220) 11.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 11.12.2029
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 02.03.2020

(540) 

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

դաս 33. հայկական կոնյակ (հայկական 
բրենդի). բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. 
գինիներ. վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սիդեր. դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի. ապերիտիֆներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. 
ռոմ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ  
ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20192563  (111) 31017
(220) 12.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 12.12.2029
(730) «Ար-Գո ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, Արամ 
Խաչատրյան 23, բն. 40, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(526) «REALTY COMPANY» արտահայտությունը և 
«2009» թվականն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի գործակա-
լությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192567  (111) 31018
(220) 12.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 12.12.2029 
(730) Սինըբոն Ֆրենչայզր ԷսՓիՎի ԷլԷլՍի, US 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերքի հիմքով ըմպե-

լիքներ. սուրճի պարունակությամբ ըմպելիքներ 
կաթի հիմքով. մրգեր պարունակող 
կաթնային ըմպելիքներ. սերուցք սուրճի մեջ 
ավելացնելու համար. կաթնամթերքի հիմքով 
սննդային ըմպելիքներ. յոգուրտ. յոգուրտային 
ըմպելիքներ. մշակված ընկուզեղեն. համեմված 
ընկուզեղեն. օգտագործման համար պատրաստ 
ընկուզեղեն. խորտկային խառնուրդ բաղկա ցած 
հիմնականում մշակված ընկույզից.

դաս 30. հացաբուլկեղեն. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). դարչնով 
բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ. սուրճ և 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. սառույցով սուրճ. 
կապուչինո. սուրճ պարունակող պարկուճներ 
սուրճ պատրաստելու համար. տաք շոկոլադ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. հացահատիկներ 
նախաճաշի համար. սառեցված խմոր. 
խառնուրդներ հացաբուլկեղենի պատրաստման 
համար. մաֆիններ. դոնաթներ. անցքով 
դոնաթներ. դանիական խմորեղեն. հաց. 
օղաբլիթներ. համեմունք. դարչին. ադիբուդի. 

բուրավետարարներով պատրաստված 
ադիբուդի. թեյ և թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
պաղպաղակ. պաղպաղակային նորույթներ, այն 
է՝ աղանդերներ պաղպաղակից. ըմպելիքներ 
պաղպաղակից. սառեցրած յոգուրտ. սառեցրած 
յոգուրտից պատրաստված հրուշակներ. ալյուրի 
և հացահատիկի հիմքով չիպսեր, կարտոֆիլի 
չիպսեր և կրեկերներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային սառեցրած, 
համեմված ըմպելիքներ, սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգերի հիմքով 
ըմպելիքներ, մրգերի համով ըմպելիքներ, 
լիմոնադ, մրգային խմիչքներ. մրգահյութեր, 
զովացուցիչ ըմպելիքներ և աղբյուրի ջուր.

դաս 35. հացաբուլկեղենի մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի դուրս հանելու հնարավորությամբ 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքով և խմիչքով ապահովման ծառա-
յություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192593  (111) 31019
(220) 17.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 17.12.2029
(730) «Կամարի» ՍՊԸ, Երևան, Ա.Խաչատրյան 
77, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «WINE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20192652  (111) 31020
(220) 24.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 24.12.2029 
(730) Էբբոթթ  Րեփիդ Դայըգնոսթիքս Ինթըրնեշնլ 
Սըբսիդիըրի Անլիմիթիդ Քամփնի, IE 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. փորձարկման ռեակտիվներ դատա-

բժշկական վերլուծության մեջ օգտագործելու 
համար. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշիչ տեստավորման, սքրինինգի 
(զանգվածային հետազոտման), արդյունքների 
հաստատման և վերլուծության համար 
նախատեսված ստուգիչ պատրաստուկներ. 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ և քիմիական 
ռեակտիվներ լաբորատոր կամ հետազոտական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ախտորոշիչ տեստավորման հավաքածու-
ներում օգտագործվող լուծույթներ, որոնք 
նախատեսված են լաբորատոր կամ 
հետազոտական նպատակների համար. 
ախտորոշիչ տեստավորման հավաքածու-
ներ լաբորատորիաներում օգտագործելու 
համար. ախտորոշիչ պատրաստուկներ 
լաբորատորիաներում օգտագործելու համար. 
ռեակտիվներ և փորձանմուշներ ներառող 
ախտորոշիչ տեստավորման հավաքածուներ.

դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվ-
ներ. տեստավորման պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ախտորոշիչ տեստեր բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
բժշկական ախտորոշիչ տեստավորման 
համար ռեակտիվներ պարունակող միջոցներ. 
բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվներ 

պարունակող տեստավորման շերտեր. 
արհեստական պայմաններում ախտորոշիչ 
բժշկական փորձարկումների համար 
նախատեսված քիմիական  ռեակտիվներ 
պարունակող տեստավորման միջոցներ. 
բժշկական ախտորոշիչ տեստավորման 
հավաքածուներ. քիմիական ռեակտիվներ, 
որոնք օգտագործվում են բժշկական 
ախտորոշման և վերլուծության համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192656  (111) 31021
(220) 24.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 24.12.2029
(730) «Արաբկիր» բժշկական համալիր-
երեխաների և դեռահասների առողջության 
ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 30, 
AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

( 5 2 6 )  Բ ա ց ի  « Ա Ր Ա Բ Կ Ի Ր  Բ Ժ Շ Կ ԱԿ ԱՆ 
ՀԱՄԱԼԻՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ», «ARABKIR 
MEDICAL CENTRE INSTITUTE OF CHILD AND 
ADOLESCENT HEALTH» արտահայտություններից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. առողջապահական ժամանա-
կակից մոտեցումների, ուղեցույցների, 
ստանդարտների, բուժական, ախտորոշիչ 
մեթոդների ուսուցում ինչպես իր կողմից 
ստեղծված ստորաբաժանումներում, 
այնպես էլ այլ առողջապահական և բուժա-
կան հաստատություններում. կլինիկա-
ախտաբանական կոնֆերանսների 
կազ մա  կեր պում.
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դաս 42. երեխաների և դեռահասների 
առողջության պահպանման, հիվան-
դությունների հայտնաբերմանը և բուժմանն 
ուղղված գիտահետազոտական գործունեու-
թյան իրականացում.

դաս 44. բժշկական օգնության 
կազմակերպում, հիվանդանոցային և 
արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) 
գործունեություն, այդ թվում՝ մարդու 
առողջության պահպանմանը, հիվան-
դությունների հայտնաբերմանը, կանխար-
գելմանն ու բուժմանն ուղղված գործու նեության 
իրականացում. երեխաների, դեռա-
հասների և երիտասարդների հիվան-
դությունների հայտնաբերմանն ու 
բուժմանն ուղղված գործունեության 
իրականացում. բնակչության ֆիզիկական, 
մտավոր, լսողական, հոգեբանական 
և սոցիալական վերականգնողական 
գործունեության իրականացում. երեխաների և 
դեռահասների առողջության պահպանմանը, 
հիվանդությունների հայտնաբերմանը և 
բուժմանն ուղղված կազմակերպչամեթոդա-
կան գործունեության իրականացում. 
ձեռնարկությունների և կազմակերպություն-
ների հետ կնքած պայմանագրերի 
սահմաններում անհրաժեշտ ամբուլատոր 
և ստացիոնար բժշկական օգնության 
իրականացում իրեն պատկանող կառույց ներում 
ու ստորաբաժանումներում. առողջապահա-
կան ժամանակակից մոտեցումների, 
ուղեցույցների, ստանդարտների, բուժական, 
ախտորոշիչ մեթոդների   մշակում, 
ուսուցում   և   ներդրում    ինչպես իր կողմից 
ստեղծված ստորաբաժանումներում, այնպես 
էլ այլ առողջապահական և բուժական 
հաստատություններում. պոթոմորֆոլոգիական 
ախտորոշիչ ծառայություն՝ հիվանդությունների 
ճշտված ախտորոշում՝ սեկցիոն (աուտոպսիոն), 
վիրահատական և բիոպսիոն նյութերի 
հետազոտման միջոցով. բուժող բժիշկների 
հետ ախտորոշիչ և բուժական աշխատանքների 
վերլուծում. հայտնաբերված սուր վարակիչ 
և հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների 
մասին առողջապահական մարմիններին շտապ 
տեղեկացում։

____________________

(210) 20192660 (111) 31022
(220) 25.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 25.12.2029
(730) «Մարմարի աշխարհ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթ Բեկի 87, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 35. քարերի և բույսերի մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20192665  (111) 31023
(220) 25.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 25.12.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշխեն Ասոյան 
Ռոլանդի, Երևան, Փափազյան 28, բն 88, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բրոնզագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. տաբատակալ-
ներ. հագուստի օձիքներ.  կաշնեներ. լիֆեր.  
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). գոտիներ (հագուստ).  շալեր. 
խալաթներ. սվիտերներ պուլովերներ. 
շապիկներ (բլուզներ). կրծքակալներ. հագուստ. 
մորթիներ (հագուստ). հանովի օձիքներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ). փողկապներ. բրիջիներ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. 
մորթե թիկնոցներ. գաբարդիններ (հագուստ). 
սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). բաճկոնակներ. 
մանտո.  հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
մուշտակներ. պիժամաներ. զգեստներ. 
վերարկուներ. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). քողեր 
(հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի 
շրջազգեստներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզության համար. կաշվե 
հագուստ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. լեգինսներ (շալվար).  սարա-
ֆաններ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ 
հագուստ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20192666 (111) 31024
(220) 25.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 25.12.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշխեն Ասոյան 
Ռոլանդի, Երևան, Փափազյան 28, բն 88, AM 
(442) 14.01.2020

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բրոնզագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. տաբատակալ-
ներ. հագուստի օձիքներ.  կաշնեներ. լիֆեր.  
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). գոտիներ (հագուստ).  շալեր. 
խալաթներ. սվիտերներ պուլովերներ. 
շապիկներ (բլուզներ). կրծքակալներ. հագուստ. 
մորթիներ (հագուստ). հանովի օձիքներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. մանկական վարտիք-
ներ (ներքնազգեստ). փողկապներ. բրիջիներ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. 
մորթե թիկնոցներ. գաբարդիններ (հագուստ). 
սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). բաճկոնակներ. 
մանտո.  հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
մուշտակներ. պիժամաներ. զգեստներ. 
վերարկուներ. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). քողեր 
(հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի 
շրջազգեստներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզության համար. կաշվե 
հագուստ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. լեգինսներ (շալվար).  
սարաֆաններ. սպորտային մայկաներ. 
ասեղնագործ հագուստ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________
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(210) 20192686 (111) 31025
(220) 26.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 26.12.2029
(730) Հայկ Սարգսյան, ք. Երևան, Ավան, 4-րդ 
փ, 1-ին նրբ. 4-րդ տուն, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի. գինի. հայկական կոնյակ 

(բրենդի).
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20192693  (111) 31026
(220) 27.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) Նորիկ Սիմոնյան, Գյումրի, Տերյան 98ա, 
բն. 24, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «SUPERMARKET» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սուպերմարկետների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20192700  (111) 31027
(220) 27.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) Վազգեն Գրիգորյան, Երևան, Արցախի 
12ա, բն. 8, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

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

____________________

(210) 20192714  (111) 31028
(220) 30.12.2019 (151) 22.06.2020
   (181) 30.12.2029
(730) «Սիրուշո փրոդաքշն» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 2, բն. 14, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 

իրեր). արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկար-
ժեք իրեր). մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. 
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ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. 
զարդատուփեր. գլխազարդեր.

դաս 26. մետաղազարդեր (հագուստի 
պարագաներ). զարդեր հագուստի համար. 
արդուզարդի ապրանքներ, բացառությամբ 
թելերի.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
աճուրդային վաճառք. ռադիոգովազդ. 
հեռուստա գովազդ. ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. 

դաս 41. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
երգահանների ծառայություններ. հեռուստա-
տեսային և կինոսցենարների գրում:

____________________

(210) 20200002 (111) 31029
(220) 08.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 08.01.2030
(730) «Արմ վինո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Նորաբաց, Դպրոցականների փ., 1-ի փակ., 
տուն 6, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի խաղողի չանչերից. գինիներ, 

մրգային օղի:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200013  (111) 31030
(220) 10.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 10.01.2030
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 17.02.2020

(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200014  (111) 31031
(220) 10.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 10.01.2030
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200015  (111) 31032
(220) 10.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 10.01.2030
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200018 (111) 31033
(220) 10.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 10.01.2030
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(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200019  (111) 31034
(220) 10.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 10.01.2030
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200020 (111) 31035
(220) 10.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 10.01.2030
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200025 (111) 31036
(220) 13.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 13.01.2030

(730) Քրիստալջենոմիքս, Ինք., KR 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ.  դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք անասնաբուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր  
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդու համար. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. նյութեր ատամնալցման 
համար. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20200026 (111) 31037
(220) 13.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 13.01.2030
(730) Քրիստալջենոմիքս, Ինք., KR 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք անասնաբուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդու համար. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. նյութեր ատամնալցման 
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համար. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200038 (111) 31038
(220) 15.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 15.01.2030
(730) «Գեթ ին շեյփ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
22/3, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 41. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ): 

____________________

(210) 20200105  (111) 31039
(220) 23.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 23.01.2030
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9 
շենք, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
մանուշա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ակնաբուժական պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20200115  (111) 31040
(220) 24.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 24.01.2030
(730) «Անահիտ գրուպ թրևլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 25/14, տուն 129, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «Travel Agency» արտահայտությունը և 
«GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ-
ցում. ավտո մեքենաների վարձույթ. 
ավտո մոբիլային փոխադրումներ. զբոսա-
նավերի ծառայություններ. կրուիզների 
կազմակերպում. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ զբոսաշրջիկների համար. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում:

____________________

(210) 20200132  (111) 31041
(220) 30.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 30.01.2030
(730) Մերք ԿԳաԱ, DE 
(442) 17.02.2020
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(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր, 

գունանյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր. 
բնական անմշակ խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ գեղանկարչու-
թյան, գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվեստական տպագրության համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ. 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար, մանկական սնունդ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200135  (111) 31042
(220) 30.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 30.01.2030
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, Եղեգնաձոր, Ն. Մշեցու 16, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20200145  (111) 31043
(220) 31.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 31.01.2030
(730) Մգեր Մարտիրոսսյան, KZ 
(442) 17.02.2020

(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարներ. սիգա-

րետներ. ծխագլանակներ. սիգարիլներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200146  (111) 31044
(220) 31.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 31.01.2030
(730) Մգեր Մարտիրոսսյան, KZ 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարներ. սիգա-

րետներ. ծխագլանակներ. սիգարիլներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200151  (111) 31045
(220) 31.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 31.01.2030
(730) «Լենտեքս» ՍՊԸ, Գյումրի, Կամոյի փող. 
տուն 45, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 
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(511) 
դաս 25.  կոշկեղեն, բաղնիքի հողաթափներ, 

գուլպաներ (երկար), քրտինք կլանող երկար 
գուլպաներ, գուլպաների կրկնակրունկներ, 
բերետներ, բլուզներ, բոաներ (մորթե 
վզպատներ՝ գորժետներ), կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ, տրիկոտաժեղեն, երկարաճիտ 
կոշիկներ, կիսակոշիկներ, կոշկաքթեր 
(կոշիկների մասեր), տաբատակալներ, քուղերով 
կիսակոշիկներ, հագուստի օձիքներ, կաշնեներ, 
լիֆեր, թասակներ (գլխարկ), իրանակալներ 
(կանացի ներքնազգեստ), ներքնազգեստ, 
գլխանոցներ (հագուստ), բոլորագլխարկների 
շրջանակներ (հենք), հովարներ գլխարկների 
համար, գոտիներ (հագուստ), խալաթներ, 
սվիտերներ պուլովերներ, կապեր 
կարճագուլպաների համար, կախակապեր, 
կապեր երկար գուլպաների համար, կոշիկների 
ճտքեր, միջատակեր, շապիկներ (բլուզներ), 
պլաստրոններ, կրծքակալներ, հագուստ, 
բոլորագլխարկներ, մորթիներ (հագուստ), 
հանովի օձիքներ, զուգագուլպաներ, 
կոմբինեզոններ (հագուստ), քրտինք ներծծող 
ներքնազգեստ, առանց քուղերի սեղմիրաններ 
(գրացիաներ), կոստյումներ, պատրաստի 
հագուստ, մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ), ականջակալներ (հագուստ), 
փողկապներ, զանգապաններ, բրիջիներ, 
տաբատներ, հագուստ հեծանվորդների 
համար, վերնազգեստ, ձեռնոցներ (հագուստ), 
պատրաստի աստառներ (հագուստի տարրեր), 
վզպատներ, շարֆեր, տրիկոտաժե հագուստ, 
ներդիրներ շապիկների համար, էսպադրիլներ, 
մորթե թիկնոցներ, ցիլինդրներ, գաբարդիններ 
(հագուստ), սեղմիրաններ (ներքնազգեստ), 
գոտիներ (ներքնազգեստ), կրկնակոշիկներ, 
բաճկոնակներ, փողքաժապավեններ, գլխաշոր, 
որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը, մանտո, 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները), ջերսիից  հագուստ, 
շրջազգեստներ, նորածնի օժիտ (հագուստ), 
շքազգեստներ (սպասավորների), սպորտային 
տրիկոտաժեղեն, բազկապատներ, գոգնոցներ 
(հագուստ), մուֆտաներ (հագուստ), առանց 
մատների ձեռնոցներ, տնային կոշիկներ, 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ), մուշտակներ, 
լողափի զգեստներ, լողափի կոշիկեր, գրպաններ 
հագուստի համար, պիժամաներ, սաբոներ 

(կոշիկ), սանդալներ, կրծկալներ, վերարկուներ, 
կոշիկների կրնկատակեր, պատմուճաններ 
(պարեգոտներ),  կոշիկների համար ռանտեր, 
համազգեստ, բրդյա բաճկոններ (հագուստ), 
բաճկոններ (հագուստ), թղթե հագուստ, քողեր 
(հագուստ), լողագլխարկներ, լողավարտիքներ, 
լողազգեստներ, բաղնիքի խալաթներ, 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների, ներբաններ, կոշիկներ, 
կրունկներ, ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի 
համար, սեպեր բուտսերի համար, սպորտային 
կիսակոշիկներ, գլխակապեր (հագուստ), 
գլխանոցով բաճկոն, տակի շրջազգեստներ, 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա), 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ), բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ), հագուստ 
մարմնամարզության համար, հագուստ 
արհեստական կաշվից, կաշվե հագուստ, 
թիկնոցներ, դիմակահանդեսի կոստյումներ, 
սարիներ, կարճաթև (T-աձև) մայկաներ, 
չալմաներ, ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով, ջրցողի գլխարկներ, գոտի-քսակներ 
(հագուստ), կրծքի գրպանի թաշկինակներ, 
թղթե գդակներ (հագուստ), դիմակներ քնելու 
համար, կիսատաբատաձև շրջազգեստներ, 
պոնչոներ, սարոնգներ, լեգինսներ (շալվար), 
սարաֆաններ, հովարներ՝ որպես գլխարկներ, 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ), սպորտային 
մայկաներ, կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման), 
ժամաշապիկներ, մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ, քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ, 
վարսավիրական թիկնոց, թևքերով մանկա-
կան կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների, նիհարեցնող նյութեր 
պարունակող հագուստ, ասեղնագործ հագուստ, 
կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ, 
գլխարկներ, թաթմաններ.

դաս 35. կոշկեղենի, բաղնիքի 
հողաթափների, գուլպաների (երկար), 
քրտինք կլանող երկար գուլպաների, 
գուլպաների կրկնակրունկների, բերետների, 
բլուզների, բոաների (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ), կեպիների՝ որպես գլխարկների, 
տրիկոտաժեղենի, երկարաճիտ կոշիկների, 
կիսակոշիկների, կոշկաքթերի (կոշիկների 
մասեր), տաբատակալների, քուղերով 
կիսակոշիկների, հագուստի օձիքների, 
կաշնեների, լիֆերի, թասակների (գլխարկ), 
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իրանակալների (կանացի ներքնազգեստ), 
ներքնազգեստի, գլխանոցների (հագուստ), 
բոլորագլխարկների շրջանակների (հենք), 
գլխարկների համար հովարների, գոտիների 
(հագուստ), խալաթների, սվիտերների, 
պուլովերների, կարճագուլպաների համար 
կապերի, կախակապերի, երկար գուլպաների 
համար կապերի, կոշիկների ճտքերի, 
միջատակերի, շապիկների (բլուզներ), 
պլաստրոնների, կրծքակալների, հագուստի, 
բոլորագլխարկների, մորթիների (հագուստ), 
հանովի օձիքների, զուգագուլպաների, 
կոմբինեզոնների (հագուստ), քրտինք ներծծող 
ներքնազգեստի, առանց քուղերի սեղմիրանների 
(գրացիաներ), կոստյումների, պատրաստի 
հագուստի, մանկական վարտիքների 
(ներքնազգեստ), ականջակալների (հագուստ), 
փողկապների, զանգապանների, բրիջիների, 
տաբատների, հեծանվորդների համար 
հագուստի, վերնազգեստի, ձեռնոցների 
(հագուստ), պատրաստի աստառների 
(հագուստի տարրեր), վզպատների, շարֆերի, 
տրիկոտաժե հագուստի, շապիկների 
համար ներդիրների, էսպադրիլների, մորթե 
թիկնոցների, ցիլինդրների, գաբարդինների 
(հագուստ), սեղմիրանների (ներքնազգեստ), 
գոտիների (ներքնազգեստ), կրկնակոշիկների, 
բաճկոնակների, փողքաժապավենների, 
գլխաշորի, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը, 
մանտոյի, սռնապանների (գամաշներ՝ տաք 
գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները),  ջերսիից 
հագուստ, շրջազգեստների, նորածնի օժիտի 
(հագուստ), շքազգեստների (սպասավորների), 
սպորտային տրիկոտաժեղենի, բազկա-
պատների, գոգնոցների (հագուստ), 
մուֆտաների (հագուստ), առանց մատների 
ձեռնոցների, տնային կոշիկների, կնգուղով 
վերարկուի (թիկնոցներ), մուշտակների, 
լողափի զգեստների, լողափի կոշիկների, 
հագուստի համար գրպանների, պիժամաների, 
սաբոների (կոշիկ), սանդալների, կրծկալների, 
վերարկուների, կոշիկների կրնկատակերի, 
պատմուճանների (պարեգոտներ),  կոշիկների 
համար ռանտեր, համազգեստի, բրդյա 
բաճկոնների (հագուստ), բաճկոնների 
(հագուստ), թղթե հագուստի, քողերի (հագուստ), 
լողագլխարկների, լողավարտիքների, լողա-
զգեստների, բաղնիքի խալաթների, մանկական 

կրծկալների, բացառությամբ թղթից պատ-
րաստ վածների, ներբանների, կոշիկների, 
կրունկների, ոտքերի համար ոչ էլեկտրական 
մուֆտաների, բուտսերի համար սեպերի, 
սպորտային կիսակոշիկների, գլխակապերի 
(հագուստ), գլխանոցով բաճկոնի, տակի 
շրջազգեստների, կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա), բոդիի (կանացի ներքնազգեստ), 
բանդանաների (պարանոցի թաշկինակներ), 
մարմնամարզության համար հագուստի, 
արհեստական կաշվից հագուստի, կաշվե 
հագուստի, թիկնոցների, դիմակահանդեսի 
կոստյումների, սարիների, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաների, չալմաների, լայն եզրերով 
ժապավենակապ փողկապների, ջրցողի 
գլխարկների, գոտի-քսակների (հագուստ), 
կրծքի գրպանի թաշկինակների, թղթե գդակ-
ների (հագուստ), քնելու համար դիմակների, 
կիսատաբատաձև շրջազգեստների, պոն-
չոների, սարոնգների, լեգինսների (շալվար), 
սարաֆանների, հովարների՝ որպես գլխարկներ, 
կիսատաբատների (ներքնազգեստ), 
սպորտային մայկաների, կաճյակների 
(թաղիքե ոտնաման), ժամաշապիկների, 
մինչև կոճերը հասնող կոշիկների, քրտինք 
ներծծող կարճագուլպաների, վարսավիրական 
թիկնոցի, թևքերով մանկական կրծկալների, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների, 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստի, 
ասեղնագործ հագուստի, կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքների, գլխարկների, 
թաթմանների մարածախ և մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20200156  (111) 31046
(220) 31.01.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 31.01.2030
(730) «Արմավագ» ՍՊԸ, Երևան, Թոթովենցի 
11, բն. 52, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 
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(526) «CONTINUOUS EDUCATION CENTER» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է նարնջագույն, դեղին, կապույտ և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. մասնագիտական թրեյնինգների 
կազմակերպում և անցկացում.

դաս 44. լոգոպեդիա. հոգեբանների 
ծառայություններ. հատուկ մանկավարժի 
ծառայություններ. էրգոթերապևտի ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20200163  (111) 31047
(220) 01.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 01.02.2030 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեյրան Հակոբյան 
Գևորգի, Երևան, Ամիրյան 27, բն. 2, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների, 

բարերի ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):

____________________

(210) 20200164  (111) 31048
(220) 01.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 01.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեյրան Հակոբյան 
Գևորգի, Երևան, Ամիրյան 27, բն. 2, AM 
(442) 17.02.2020

(540) 

(526) «DARK», «KITCHEN» և «YEREVAN» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սննդամթերքի առևտուր.
դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների, 

բարերի ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):  

____________________

(210) 20200172  (111) 31049
(220) 01.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 01.02.2030
(730) «Արենիի գինի» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի մարզ, 
գ. Արենի, փ.12, տուն 5, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Բացի «GOVQ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մուգ կարմիր, դարչնագույն, մուգ և 
բաց դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200173  (111) 31050
(220) 01.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 01.02.2030
(730) «Արենիի գինի» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի մարզ, 
գ. Արենի, փ.12, տուն 5, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Բացի «GOVQ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մուգ կարմիր, դարչնագույն և գորշ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200182  (111) 31051
(220) 03.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 03.02.2030

(730) Հակոբ Կազանջյան, Երևան, Դ. Մալյան 
նրբ., շ. 6, բն. 37, AM 
(442) 02.03.2020
(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 խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20200197  (111) 31052
(220) 05.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 05.02.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20200199 (111) 31053
(220) 05.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 05.02.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200200 (111) 31054
(220) 05.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 05.02.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200201  (111) 31055
(220) 05.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 05.02.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200203 (111) 31056
(220) 06.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200205 (111) 31057
(220) 06.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20200206 (111) 31058
(220) 06.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200208 (111) 31059
(220) 06.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200210  (111) 31060
(220) 06.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 

(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200212  (111) 31061
(220) 06.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200219  (111) 31062
(220) 06.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) Փրայս Քոսթքոու Ինթրնեշնլ, Ինք., US 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «WHOLESALE» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. թարմ մսի, մրգերի, բանջարեղենի 
և նախօրոք պատրաստված սննդամթերքի, 
սուրճի, թեյի, փաթեթավորված չոր 
մթերքների, կաթնամթերքի, խմորեղենի ու 
հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի, ալկոհոլային 
և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, ծխախոտային 
արտադրանքի, հագուստի և կոշկեղենի, 
խաղալիքների, սպորտային ապրանքների, 
խոհանոցային կահկարասու, սպասքի և 
սարքավորումների, սեղանի սպիտակեղենի, 
արհեստական բույսերի ու ծառերի, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, 
կենցաղային թղթյա արտադրանքի, լվացքի 
պարագաների, օճառների և մաքրող միջոցների, 
կոսմետիկական միջոցների, անձնական 
խնամքի պարագաների, դեղագործական 
պատրաստուկների, վիտամինների, սննդային 
հավելումների, այգեգործական ապրանք-
ների ու սարքավորումների, կենդանիների 
կերերի ու կենդանիների խնամքի 
պարագաների, մեխանիկական սարքերի 
ու ձեռքի գործիքների, ավտոմոբիլային 
ապրանքների ու բենզինի, տնային և դրսի 
կահույքի, գրասենյակային կահույքի ու 
սարքավորումների, համակարգիչների 
ու համակարգիչներին կից սարքերի, 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանքի, կենցաղային փոքր և մեծ 
տեխնիկայի, կոմպակտ սկավառակների 
ու DVD-ների, կենցաղային էլեկտրոնային 
ապրանքների, բոլոր նպատակների 
համար նախատեսված մարտկոցների, 
ճամպրուկների ու պայուսակների, ոսկերչական 
իրերի, ժամացույցների, զվարճալի իրա-
դարձությունների համար տոմսերի, տոնական 
զարդերի ու զարդարանքների մանրածախ 
ու մեծածախ առևտրի ծառայություններ և 
առցանց մանրածախ ու մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում տպագիր հրատարակությունների, 
ապրանքների ցուցադրման և առցանց 
էլեկտրոնային կապի միջոցով կամ 
զանգվածային տեղեկատվության այլ 
միջոցներով. նմուշների տարածում. 
ներմուծման և արտահանման ծառայություն-

ներ. խորհրդատվություն ներմուծման և 
արտահանման ծառայությունների ոլորտում. 
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղագործական 
պատրաստուկների պատվիրման և վաճառքի 
ծառայություններ առցանց էլեկտրոնային կապի 
միջոցով կամ զանգվածային տեղեկատվության 
այլ միջոցներով. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200235 (111) 31063
(220) 10.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 10.02.2030
(730) Արմեն Ծատուրյան, Երևան, Վարդանանց 
18/1, բն. 35, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. մաքրող միջոցներ անձնական 

հիգիենայի համար. ձեռքի օճառներ. 
լվացքի պատրաստուկներ լվացքի համար, 
այդ թվում՝ լվացքի հեղուկ և լվացքի փոշի, 
սպասք լվանալու հեղուկ, ապակիների 
մաքրման միջոցներ, կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ մաքրելու համար, փայտե և 
լամինատե մակերեսների մաքրման միջոցներ. 
լաքահանիչներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200246 (111) 31064
(220) 11.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 11.02.2030
(730) Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI 
(442) 02.03.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն 

է՝ թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200255 (111) 31065
(220) 11.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 11.02.2030
(730) «Բիզնես քոմյունիթի» ՍՊԸ, Տավուշր 
մարզ, ք. Իջևան, Մետաղագործների 2, նրբ. 52, 
AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

դաս 39. առցանց մեքենա պատվիրելու 
հարթակ, որտեղ պատվիրատուները կարող 
են առանց միջնորդավճարի կապվել ծառայու-
թյուններ մատուցող վարորդների հետ:

____________________

(210) 20200261  (111) 31066
(220) 12.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 12.02.2030
(730) Պյոտր Բորիսովիչ Նեչիտայլով, RU 
(442) 02.03.2020
(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. մրգային 
գինիներ, մրգային օղիներ.  ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 

բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե. 
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200269 (111) 31067
(220) 13.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 13.02.2030 
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբով յան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20200271  (111) 31068
(220) 14.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 14.02.2030
(730) Էմմա Վարդանյան, Երևան, Եր. Քոչար, 
Աբովյան 23, բն. 57, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 
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(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն, շագանակագույն և մարմնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ:
____________________

(210) 20200288 (111) 31069
(220) 18.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 18.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Համլետ 
Մարտիրոսյան Սերյոժայի, Արարատի մարզ, 
ք.Վեդի, Պուշկինի 14, բն. 29, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 35. խանութներում մանրածախ 
և մեծածախ առևտրի ծառայություններ. 
խաղալիքների, տեխնիկայի, սպասքեղենի, 
հիգիենայի պարագաների, հուշանվերների, 
ձայնասկավառակների վաճառք:

____________________

(210) 20200289 (111) 31070
(220) 18.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 18.02.2030
(730) Արմեն Պողոսյան, Երևան, Վարդանանց 
18/2 -103, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, հետազոտա-

կան, նավագնացական, եկրաբաշխական, 
լուսա նկարչական, կինոնկարահանման, 
տեսա լսողական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հայտնաբերման, 
փորձարկման, զննման, փրկարարական 
և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության բաշխման կամ 
սպառման կարգավորման կամ վերահսկման, 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատկերի կամ տեղեկատվության գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող 
տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, թվային կամ անալոգային 
տեղեկատվության գրառման և պահպանման 
դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ սարքեր. 
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից 
սարքեր. սուզազգեստներ, ջրասուզակների 
դիմապանակներ, ականջի ներդրակներ 
ջրասուզակների համար, քթասեղմիչներ 
ջրասուզակների և լողորդների համար, 
ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
կրակմարիչներ։ 

____________________

(210) 20200292 (111) 31071
(220) 19.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 19.02.2030
(730) Տիգրան Բաղդասարյան, Երևան, 
Դավթաշեն, փ. 7, տուն 16, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 
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(526) «AUTO» և «START» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կանաչ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք. 
դաս 37.ավտոմեքենաների վերանորոգում 

և տեխնիկական սպասարկում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200317  (111) 31072
(220) 20.02.2020 (151) 22.06.2020
   (181) 20.02.2030
(730) «Արինսայթս» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 
191, բն. 12, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն գործարա-

րության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործարարության արդյունավետության փոր ձա-
քննական ծառայություններ. շուկայի ուսումնա-

սիրություն. առևտրային գործունեության 
գնահատում. հետազոտություններ գործա-
րարության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. մամուլի տեսություն. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կառավարում. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. սպառողի պրոֆիլավորում 
առևտրային կամ մարքեթինգային նպա-
տակներով.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. գիտաժողովների (սիմպո-
զիումների) կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). օգտագործողների 
կարծիքների տրամադրում զվարճանքի 
կամ մշակութային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամա-
դրում զվարճությունների կամ մշակութային 
նպատակներով. 

դաս 42. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. տվյալների և տեղեկատվական 
ծրագրերի կերպափոխում, բացառությամբ 
ֆիզիկական կերպափոխման. գիտական 
հետազոտություններ. տվյալների էլեկտրո-
նային պահպանում. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5846  21.03.2030 Կոկա-Կոլա ԷյչԲիՍի Սերվիսիզ Մեպե, GR

5943  09.06.2030 Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

5945  09.06.2030 Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

5946  09.06.2030 Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

5950  29.06.2030 Հոնդա Գիկեն Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Հոնդա Մոթոր Քո., ԼԹԴ.), JP

6076  18.07.2030 3Մ Քամփնի, US

6160  04.07.2030 Գամբրո Լունդիա ԱԲ, SE

6168  28.08.2030 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

15255 16.02.2030 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, մարզ Արագածոտն, 

    Սասունիկ, 30-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 3 գործարան, AM

15270 18.12.2029 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, մարզ Արագածոտն, 

    Սասունիկ, 30-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 3 գործարան, AM

15271  18.12.2029 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, մարզ Արագածոտն, 

    Սասունիկ, 30-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 3 գործարան, AM

15552 18.12.2029 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, մարզ Արագածոտն, 

    Սասունիկ, 30-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 3 գործարան, AM

15553 18.12.2029 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, մարզ Արագածոտն, 

    Սասունիկ, 30-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 3 գործարան, AM

15575 22.12.2029 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, մարզ Արագածոտն, 

    Սասունիկ, 30-րդ փողոց, 1-ին փակուղի 3 գործարան, AM

15938 23.06.2030 «Մենօկ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Է. Պետրոսյան 1, AM

16186 22.07.2030 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

    Երևանյան խճուղի 171, AM

16187 22.07.2030 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

    Երևանյան խճուղի 171, AM

16188 22.07.2030 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

    Երևանյան խճուղի 171, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

16216 09.07.2030 «Մաքս-փաուը» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 49, բն. 19, AM

16230 15.06.2030 Օրիոն Քորփորեյշն, FI

16255 24.05.2030 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39/18 կից, AM

16274 15.06.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16307 11.06.2030 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

16308 11.06.2030 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

16309 11.06.2030 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

16412 26.07.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16431 15.07.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16434 30.07.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16455 08.04.2030 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2, AM

16470 06.07.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16503 11.06.2030 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

16504 11.06.2030 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

16551 07.07.2030 Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US

16558 30.07.2030 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

16559 02.08.2030 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

16562 17.08.2030 Դայվըրսի, Ինք. Դելավեր նահանգ կորպորացիա, US

16646 07.07.2030 Յագուար Լենդ Ռովեր Լիմիթիդ, GB

17383 25.11.2030 Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY

17393 02.03.2031 Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY

17394 02.03.2031 Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23K 10/00     3392  A

A23K 31/00     3393  A

A61L 9/00     3394  A

B22F 5/00     3395  A

B23K 5/00    3395  A

B66F 9/00    3396  A

C07G 17/00     3397  A

C12H 1/00     3397  A



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 2386
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 5259
73 (1) Լիցենզատու Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, 
Stadastrasse 218, 61118 Bad Vilbel, Germany, DE
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե Օբսչեստվո 
«Նիժեգորոդսկիյ Խիմիկո-Ֆարմացեվտիչեսկիյ 
Զավոդ», 603950 g. Nijni Novgorod, ul. Salgans-
kaya 7, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           բացառիկ
Գործողության ժամկետը     Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.06.2020

____________________

Գրանցում No 2387
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26570
73 (1) Իրավատեր  Սմարթեքս Ինթերնեյշնլ 
ԼԹԴ., Suite 305, Griffith Corporate Centre, 
Beachmont, P.O.Box 1510, Kingstown, Saint Vin-
cent and Grenadines, SC
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռիվերարի 
Գլոբալ ԼԼՔ, First Floor, First St. Vincent Bank 
Ltd. Building, James Street, Kingstown, St. Vin-
cent and the Grenadines, VC
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.06.2020

____________________

Գրանցում No 2388
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 30665

73 (1) Լիցենզատու «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, 
Չարենցի փող. 27/10, AM
73 (2) Լիցենզառու «ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ՍՊԸ, 
Երևան, 0014, Հր. Ներսիսյան փ.10շ., 24 բն., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    26.05.2020թ.-ից 
                                           մինչև 26.05.2025թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է           10.06.2020

____________________

Գրանցում No 2389
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու «Աշոտ Բաղիրյան 
Սամսոնի» ԱՁ, 3201, Սյունիքի մարզ, Գորիս, 
Երևանյան խճ. 1/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2390
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Գյուլնարա Մանասյան 
Ազգերտի» ԱՁ, 0043, Երևան, Շենգավիթ, 
Շիրակի 1 նրբ., շ. 5/1, AM
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը         ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2391
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Նաիրա Գևորգյան 
Հովհաննեսի» ԱՁ, 0076, Երևան, Ա. 
Հովհաննիսյան փող., շ. 18/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2392
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Սոննա Սարգսյան 
Լեռնիկի» ԱՁ, 1620, Գեղարքունիքի մարզ, 
Նորակերտ 1 փող., 13 տուն, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2393
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու   «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM

73 (2) Լիցենզառու   «Ալվարդ Բաղդասարյան 
Ռոբերտի» ԱՁ, 0049, Երևան, Նոր Նորք , 
Մոլդովական փող., շենք 29/5/144Ս, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2394
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Լուիզա Կարապետյան 
Հովակիմի» ԱՁ, 1101, Արմավիրի մարզ, 
Վաղարշապատ, Պետրոզավոդսկ փող., տուն 
23, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2395
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Լիլիթ Խաչատրյան 
Բաղդասարի» ԱՁ, 0010, Երևան, Նալբանդյան 
փող., շենք 50/19, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է           16.06.2020

____________________
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Գրանցում No 2396
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Ռոզա Բաղդասարյան 
Սամվելի» ԱՁ, 0078, Երևան, Մարգարյան 
փող., շենք 4/43, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                          Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2397
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Խաչատուր Ֆլջյան 
Նոտարիկի» ԱՁ, 3102, Շիրակի մարզ, Գյումրի, 
Տիգրան Մեծի պող., շենք 44/9, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2398
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Անահիտ Պողոսյան 
Աղալոյի» ԱՁ, 3307, Սյունիքի մարզ, Կապան, 
Բաղաբերդի թղմ.,  շենք 8/69, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
Հանրապետություն

Գրանցված է                         16.06.2020
____________________

Գրանցում No 2399
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Արսեն Գուրջիյանց 
Սեյրանի» ԱՁ, 2015, Լոռու մարզ, Վանաձոր, 
Ներսիսյան թղմ.,  շենք 12/6, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2020

____________________

Գրանցում No 2400
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21004
73 (1) Իրավատեր  Այսին Սեյկի Կաբուշիկի 
Կաիշա (նաև գործող որպես Այսին Սեյկի Քո., 
Լթդ.), 21 Asahimachi, Kariyashi, Aichiken, 
Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յագուար 
Ինթըրնեշնլ Քորփորեյշն, 68, SatahigashiMachi 
2chome, MoriguchiShi, Osaka, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.06.2020

____________________

Գրանցում No 2401
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1641, 3442
73 (1) Իրավատեր  Բերոլ Քորփորեյշն, 
Դելավերի նահանգ, 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, Atlanta GA 30328 United States of Amer-
ica, US
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73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սանֆորդ, 
Լ.Փ., 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, 
GA 30328, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        19.06.2020

____________________

Գրանցում No 2402
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28425
73 (1) Իրավատեր  Հայկ Բարսեղի Բեգլարյան, 
Երևան, Ազատության պող., 1-2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԱյԹի 
սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 21Ա, 48 
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        22.06.2020

____________________
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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

398 U          08.12.2019
544 U          05.12.2019
545 U          05.12.2019
546 U          05.12.2019
548 U          07.12.2019

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3192    14.12.2019
3280         05.12.2019
3281         05.12.2019
3385         20.11.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 45 S                 09.12.2019
104 S         10.12.2019
127 S         14.12.2019
128 S         14.12.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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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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(51) 2020.01 (11) 3392 (13) A
A23K 10/00

(21) AM20190126 (22) 29.10.2019
(72) Александр Ильин (KZ), Тигран Агаджанян 
(AM), Тимур Измайлов (KZ) 
(73) Александр Ильин (KZ) 
(54) Биологически активная пищевая добавка 
и способ ее получения
(57) Изобретение относится к ветеринарии, 
в частности, к биологически активной 
кормовой добавке и способу ее получения, 
и может найти применение для кормления 
сельскохозяйственных и домашних животных, 
птиц и аквакультур, и профилактики вирусных 
и бактериальных инфекций. 

Добавка содержит две аминокислоты - 
глицин и аланин, иод, хлорид лития, иодиды 
натрия и калия, гексагидрат хлорида магния, 
гексагидрат хлорида кальция, носитель – 
декстрин и воду. Глицин и аланин присутствуют 
в добавке в форме комплексных соединений 
(аддуктов)- гекса-аминопропионовой кислоты 
лития трииодида дигидрат -6C3H7NO2•LiI3•2H2O 
(комплекс 1) и гексааминоуксусной кислоты иод 
трииодоводород - 6C2H5NO2•I2•3HI3  (комплекс 
2), причем Комплексы 1 и 2 интеркалированы 
в декстрин, при следующем соотношении 
компонентов, г\л (масс.%): комплекс 1 - 0,35 
(0,33) - 35,0 (3,10); комплекс 2 - 0,15 (0,01) - 
15,0 (1,43); декстрин – 65,0 (6,21)– 130,0 (11,53); 
хлорид лития - 0,12 (0,012) – 14,2 (1,26); иодид 
натрия - 7,2 (0,69) – 8,8 (0,78); иодид калия 
- 3,6 (0,34) – 4,4 (0,39); гексагидрат хлорида 
магния - 3,6 (0,34) – 4,4 (0,39); гексагидрат 
хлорида кальция - 5,4 (0,52) – 6,6 (0,59); иод 
- 7,6 (0,73) – 9,4 (0,83); глицин -   0,04 (0,004)– 
4,0 (0,38); аланин - 0,04 (0,004)– 20,0 (1,77) и 
вода – остальное.  Способ проводят следующим 
образом: реакцией комплексообразования 
синтезируют комплексные соединения - 
комплекс 1 и комплекс 2, затем их вводят в 
носитель.  Реакцию комплексообразования 
комплекса 1 осуществляют в водном растворе 
хлорида лития, йодидов натрия и калия, и 
йода - в соответствии со стехиометрическим 

соотношением компонентов комплекса, а 
реакцию комплексообразования комплекса 
2 осуществляют в водном растворе глицина, 
иодидов натрия и калия, и йода - в соответствии 
со стехиометрическим соотношением 
компонентов комплекса. Комплексы 1 и 2 
вводят в носитель – в декстрин посредством 
реакции интеркалирования – в водном растворе 
декстрина. 

Повышается эффективность кормовой 
добавки. 
(74) А. Петросян

____________________

(51) 2020.01  (11) 3393 (13) A
A23K 31/00

(21) AM20190131 (22) 05.11.2019
(72) Александр Ильин (KZ), Тигран Агаджанян 
(AM), Тимур Измайлов (KZ) 
(73) Александр Ильин (KZ) 
(54) Ветеринарный препарат и способ его 
получения
(57) Изобретение относится к ветеринарии, в 
частности, к ветеринарному препарату и способу 
его получения, и может найти применение 
для лечения и профилактики вирусных и 
бактериальных инфекций сельскохозяйственных 
и домашних животных, птиц и аквакультур. 

Ветеринарный препарат содержит 
активную фармацевтическую субстанцию, 
носитель, вспомогательные вещества и воду. 
В качестве активной фармацевтической 
субстанции содержит комплексное соединение 
глицина и йода (аддукт) - иод трииодоводород 
гексааминоуксусной кислоты  6C2H5NO2•I2•3HI3, 
который интеркалирован в носителе. В 
качестве вспомогательных веществ препарат 
содержит хлорид лития и/или иодид натрия, 
и/или иодид калия, и/или хлорид магния, и/
или хлорид кальция, а в качестве носителя 
- водорастворимый полимер, в следующем 
соотношении компонент, г/л (масс. %): 
фармацевтическая активная субстанция -       
13,0 (1,15) – 14,6 (1,32); носитель – 105 (9,8) – 
135 (12,21); хлорид лития - 1,5 (0,14) – 2,5 (0,23); 

Сведения о выданных патентах
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иодид натрия - 7,0 (0,65) – 8,0 (0,72), иодид 
калия - 3,5 (0,33) – 4,5 (0,41); хлорид марганца 
- 2,5 (0,23) – 3,5 (0,32), хлорид кальция - 1,5 
(0,14) – 2,5 (0,23) и вода – остальное. Способ 
проводят следующим образом: посредством 
реакции комплексообразования в системе 
вода – аминокислота – йод – йодид калия или 
натрия синтезируют комплексное соединение 
– фармацевтическую активную субстанцию, 
затем ее интеркалируют в носитель. Реакцию 
комплексообразования осуществляют 
приготовлением водного раствора йода, 
глицина, хлорида лития, йодидов натрия и(или) 
калия – с формированием иод трийодоводорода 
гексааминоуксусной кислоты (6Gly•I2•3HI3), 
а фармацевтическую активную субстанцию 
вводят в носитель реакцией интеркалирования 
в присутствии вспомогательных веществ. 

Повышается эффективность препарата.
(74) А. Петросян

____________________

(51) 2020.01 (11) 3394 (13) A
A61L 9/00

(21) AM20200033 (22) 23.03.2020
(72) Карен Хачикян (AM), Карен Давтян (AM) 
(73) Карен Хачикян (AM), Карен Давтян (AM) 
(54) Обеззараживающее средство для воздуха 
индивидуального пользования
(57) Изобретение относится к области 
обеззараживания воздуха и может быть 
использовано в качестве индивидуального 
средства защиты от вирусов и бактерий.

Обеззараживающее средство имеет 
корпус и установленный в нем источник, 
в виде  одного или более ряда ламп 
ультрафиолетового излучения, с возможностью 
подключения к источнику электрического 
тока.  Корпус выполнен из непрозрачного для 
ультрафиолетового излучения материала, в виде 
сформированного передней и задней стенками 
стержня с продольным разрезом, на задней 
стенке которого закреплен по меньшей мере 
один крепеж, прикрепленный к очкам или к 
кепке пользователя.

Корпус также может быть выполнен в виде 
лука или ломанной.

Повышается эффективность защиты от 
вирусов и бактерий, 14 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2020.01 (11) 3395 (13) A
B22F 5/00
B23K 5/00

(21) AM20200018 (22) 18.02.2020
(72) Сурен Агбалян (AM), Ани Саргсян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ изготовления электродов для 
контактной сварки
(57) Изобретение относится к области 
порошковой металлургии, в частности, к способу 
изготовления электродов для контактной 
сварки. 

Из порошков металлов готовят шихту, 
формируют пористую двухслойную заготовку, 
нагревают ее, затем подвергают горячей 
экструзии, полученные прутки разрезают, 
затем холодной обработкой под давлением 
калибрируют наружные размеры электрода 
и формируют внутренний канал охлаждения 
электрода. Для формирования заготовки 
используют две шихты: для внешнего слоя – 
смесь порошков 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuост., а для 
внутреннего – смесь порошков 13,0%Ni+3,0%
Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuост. Шихты подвергают 
двухсторонней прессовке с получением полого 
и сплошного цилиндров. Сплошной цилиндр 
помещают в полый, затем подвергают 
двухсторонней допрессовке. Полученную 
двухслойную заготовку нагревают в среде водо-
рода спеканием при температуре 900-950°C в 
течение 1-1,5 часов. После горячей экструзии и 
разрезки прутки отжигают при Tот.=675±25°C 
и τоб=1ч, затем закаляют при Tз=1000±25°C и 
τз=2ч. Полученный холодной обработкой под 
давлением электрод подвергают старению при 
Tст.=425±25°C и τст.=6ч. 

Повышаются твердость, прочность, 
электропроводность и термостойкость 
материала электрода, 2 ил.

____________________
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(51) 2020.01  (11) 3396 (13) A
B66F 9/00

(21) AM20190111 (22) 20.09.2019
(72) Славик Авагян (AM) 
(73) Славик Авагян, 3001, Шираки марз, Артик, 
Тонаканян 34, кв. 15 (AM) 
(54) Вакуумный грузозахват
(57) Изобретение относится к транспор-
тированию, в частности к вакуумным грузо-
захватам. 

Вакуумный грузозахват имеет корпус, к 
которому прикреплены соски. Каждый из сосков 
выполнен в виде упругого гофрового цилиндра, 
на верхней части которого установлен клапан, 
регулирующий с помощью гладкой пружины 
входы и выходы воздуха. Гофровый цилиндр 
насажен на соответствующую его габаритам 
пружину. 

Упрощается конструкция устройства и 
увеличивается эффективность его работы, 2 ил.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3397 (13) A
C07G 17/00
C12H 1/00

(21) AM20180138 (22) 21.12.2018

(72) Армен Агаджанян (AM), Андраник Варданян 
(AM), Артур Амбарцумян (AM) 
(73) Армен Агаджанян, Ереван, Грибоедова 3, 
кв. 47 (AM) 
(54) Способ получения меланина
(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности, к способу получения биологически 
активного меланина из отходов растительного 
сырья.

Из виноградных выжимок (жмых) 
гидроокисью натрия экстрагируют маланин, 
из содержащего меланин экстракта меланин 
осаждают соляной кислотой, осадок промывают 
водой, растворяют в аммиачной воде, затем 
выпаривают. Согласно изобретению, до 
экстракции виноградные выжимки при 
температуре 60-65°C в течение 3-4 часов 
обрабатывают 0,3Н раствором гидроокиси 
натрия. Меланин содержащую массу отделяют от 
раствора фильтрацией, а экстракцию меланина 
осуществляют 0,4Н раствором гидроокиси 
натрия при температуре 60-65°C в течение 
3-4 часов. Осажденный из экстракта меланин 
очищают от примесей переосаждением.

Повышается эффективность способа и 
степень очистки меланина. 

____________________
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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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